Euroopan kaupunginjohtajien COP26-ilmastokokouksen
pikaraportit

Kansallisesti määritellyn panoksen paikallistaminen: Miten rahoitamme ja
toteutamme toimia laajamittaisesti?
Tämän oheistapahtuman järjestivät yhdessä maailmanlaajuisen kaupunginjohtajien
ilmastosopimuksen sihteeristö ja kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen Eurooppatoimisto, joka kokosi yhteen korkean tason asiantuntijoita pohtimaan, miten toimia
rahoitetaan ja toteutetaan laajamittaisesti.
Puhujat toistivat istunnon aikana, että kansallisesti määritellyt panokset on tärkeää
paikallistaa, ja he totesivat, että tällaisen harjoituksen läpikäyminen on strategisesti
tärkeää, toimivaa ja että sillä on paikallisia vaikutuksia. Lisäksi istunnossa esiteltiin
kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen vuoden 2021 Global Aggregation -raportti ja
tarkasteltiin tulevaa ilmastosopimuksen toimintojen vuotta.

Liviu Stirbat, Euroopan komission ilmastotoimien pääosaston (DG CLIMA)
sopeutumisyksikön apulaispäällikkö: "[Global Aggregation] -raportti oli todella silmiä
avaava. Allekirjoittaneiden vähennysten yhteenlaskettu määrä vastaa 16 miljardin auton
poistamista teiltä vuodeksi – kaupungit tuottavat lopulta suuren osan kansallisesti
määritellyistä panoksista."
Tallenne: https://youtu.be/wbLKG7oM7eo
Istunnossa olivat mukana Utrechtin kaupunginjohtaja Sharon Dijksma, Massamba
Thioye
YK:n
ilmastonmuutossopimuksesta,
Giulia
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Euroopan
investointipankista, Liviu Stirbat ilmastotoimien pääosastosta, Ryuzo Sugymoto Japanin
ympäristöministeriöstä, ja sitä johti Giorgia Rambelli Euroopan kaupunginjohtajien
ilmastosopimuksesta.

Lämpötilan rajoittaminen 1,5 celsiusasteeseen: Kaupungit valtavirtaistavat
näyttöön perustuvan ilmasto- ja energiapolitiikan Euroopassa ja Välimeren
alueella
Kokouksessa kokoontuivat Välimeren alueen kaupungit ja asiantuntijat ja siellä
selvitettiin Välimeren alueen kuntien toimia, tarpeita ja pyrkimyksiä koskien ilmasto- ja
energiapolitiikkaa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Keskustelussa keskityttiin viime
kädessä vahvasti näyttöön ja tieteeseen perustuviin poliittisiin toimiin.
Erityisesti on huomattava, että istunnon päättymisen jälkeen ja tapahtuman suorana
seurauksena siihen osallistuneet organisaatiot ovat jatkaneet yhteydenpitoa toivoen
yhteistyön etenevän.
Paolo Micheli, Segraten kaupunginjohtaja: "Ilmastohätätilanteesta selviytymisessä
politiikka on ollut hidas antamaan vastauksia. Tämän pitäisi muuttua pahdollisimman pian.
Paikallisen tason politiikat ovat vastaus tehokkaaseen torjuntaan. On aika olla rohkea!"
Tallenne: https://youtu.be/_o3rN89qsu4
Kokouksen järjestivät kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen sihteeristö ja
kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen Eurooppa-toimisto yhdessä Clima-MED hankkeen, ENI CBC Med -hankkeen kanssa, joka on keskiö Välimeren alueen ja Segraten
kaupungin (Italia) yhteistyölle. Tapahtuman vetäjä oli Andy Deacon maailmanlaajuisesta
kaupunginjohtajien yleiskokouksesta, ja mukana olivat Paolo Bertoldi Euroopan
komission yhteisestä tutkimuskeskuksesta, Henrike Trautmann Euroopan komission
Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista, Paolo Micheli, Segraten
kaupungista, Joana de Balsemao, Cascaisin kaupungista, Sorina Mortada, Libanonin
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yleiskokouksesta ja Naguib Amin, Clima-MED -hankkeesta.
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Valjastetaan yhteisiä aloitteita Euroopan vuoteen 2050 ulottuvaan
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamiseksi
Euroopan kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen, ilmastonmuutosliittouman ja
Euroopan ICLEI-järjestön yhdessä järjestämä oheistapahtuma tutki, miten moninaiset
"yhteiset aloitteet" auttavat kaupunkeja ja paikallishallituksia vastaamaan
ilmastoneutraaliuteen.
Istunnossa käsiteltiin sitä, miten kaupungit voivat edetä kohti ilmastoneutraaliuutta
rohkeiden ja alhaalta ylös suuntautuvien aloitteiden avulla. Lisäksi puhujat keskustelivat
siitä, miten tärkeää on keskustella näistä rohkeista toimista yhdessä muiden osapuolten
kanssa esimerkiksi kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen kautta. Puhujat puhuivat
työstään luontopohjaisten ratkaisujen, perusparannusaaltojen, kestävien ja
oikeudenmukaisten kaupunkien saralla sekä kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen
vuoden 2050 visiosta oikeudenmukaisemmasta ja ilmastoneutraalimmasta Euroopasta.
Koko istunnon ajan puhujat esittelivät, miten kuntien sitoumukset vaikuttavat nykyiseen
ja tulevaan kansalaisten hyvinvointiin edistämällä oikeudenmukaisempia ja
ilmastonmuutokseen sopeutuvia yhteisöjä.
Gillian Dick, Glasgow, Yhdistynyt kuningaskunta: "On tärkeää oppia muilta ja tunnustaa,
että ongelmasi ovat samat kuin monissa muissa kaupungeissa ympäri maailmaa. Tämä tukee
ratkaisujen kehittämistä."
Tom Meeuws, Antwerpen, Belgia: "Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen ansiosta
Antwerpenin kaupunki onnistui saavuttamaan ilmastotavoitteensa vuonna 2020!"
Tallenne: https://youtu.be/82camHJQmMk
Tapahtuman puheenjohtajana toimi Eero Ailio Euroopan komission energian
pääosastosta, ja teknisenä puheenjohtajana toimi Adrienne Kotler Euroopan
kaupunginjohtajien ilmastosopimuksesta. Pyöreän pöydän keskusteluihin osallistuivat
Antwerpenin
kaupungin
varakaupunginjohtaja
Tom
Meeuws,
Glasgowin
kaupunginvaltuuston jäsen Gillian Dick, Pariisin kaupungista Yann Françoisen ja Brasovin
kaupunginjohtaja Allen Colbian.

