Polgármesterek Európai Szövetsége a COP26-on
Gyorsjelentések

A nemzetileg meghatározott hozzájárulások lokalizálása: hogyan
finanszírozzuk és hajtjuk végre az intézkedéseket az arányoknak
megfelelően?
A Polgármesterek Globális Szövetségének Titkársága és a Polgármesterek
Szövetségének Európai Irodája közösen szervezte ezt a kísérő rendezvényt, amelyen
magas szintű szakértők vettek részt, hogy együtt gondolkodjanak a nagyszabású
intézkedések finanszírozásáról és végrehajtásáról.
Az ülésen a felszólalók megismételték a nemzeti szinten meghatározott hozzájárulások
helyi szintű meghatározásának fontosságát, és felvázolták egy ilyen gyakorlat stratégiai
jelentőségét, működőképességét és helyi hatását. Az ülésen bemutatták továbbá a
Polgármesterek Globális Szövetségének 2021. évi globális összevont jelentését, valamint
a Szövetség következő évi tevékenységeire vonatkozó előretekintést.

Liviu Stirbat, az Európai Bizottság Éghajlatpolitikai Főigazgatóságának (DG CLIMA)
adaptációs osztályának vezetőhelyettese: „A [globális aggregációs] jelentés valóban
felnyitotta a szemünket. Az aláírók által elért összesített kibocsátáscsökkentési számadat 16
milliárd autó egy évre történő kivonásával egyenértékű - végső soron a városok adják a
nemzeti fejlesztési célok nagy részét.”
Felvétel: https://youtu.be/wbLKG7oM7eo
Az ülésen részt vett Sharon Dijksma, Utrecht polgármestere, Massamba Thioye az
UNFCCC részéről, Giulia Macagno az Európai Beruházási Banktól, Liviu Stirbat az
Éghajlatpolitikai Főigazgatóságtól, Ryuzo Sugymoto a japán környezetvédelmi
minisztériumtól és a moderátor Giorgia Rambelli, a Polgármesterek Európai
Szövetségétől.

Versenyzés 1,5°-ig: A bizonyítékokon alapuló klíma- és energiapolitikát
érvényesítő városok Európában és a Földközi-tenger térségében
Az ülésen a mediterrán térség városai és szakértői gyűltek össze, és rávilágítottak a
mediterrán települések intézkedéseire, igényeire és törekvéseire az éghajlatváltozás
elleni éghajlat- és energiapolitikákkal kapcsolatban. A vitán végül nagy hangsúlyt kaptak
a bizonyítékokon és a tudományon alapuló politikai intézkedések.
Külön említést érdemel, hogy az ülés befejezése óta és az esemény közvetlen
eredményeként a résztvevő szervezetek az együttműködés reményében továbbra is
fenntartják egymással a kapcsolatot.
Paolo Micheli, Segrate polgármestere: „A klímavészhelyzet kezelésére a politika lassan adott
válaszokat. Ezen a lehető leghamarabb változtatni kell. A helyi szintű politikák jelentik a választ
a hatékony küzdelemre. Ideje merésznek lennünk!”
Felvétel: https://youtu.be/_o3rN89qsu4
Az ülést a Polgármesterek Globális Szövetségének Titkársága és a Polgármesterek
Szövetségének Európai Irodája közösen szervezte a Clima-MED projekttel, azENI CBC
Med mediterrán együttműködési központtal és Segrate városával (Olaszország). Az
eseményt Andy Deacon, a Polgármesterek Globális Szövetségének munkatársa
moderálta, közreműködők voltak Paolo Bertoldi az Európai Bizottság Közös
Kutatóközpontjától,
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szomszédságpolitika és bővítési tárgyalások, Paolo Micheli, Segrate városától, Joana De
Balsemao, Cascais városától, Sorina Mortada a Libanoni Energiatakarékossági
Központtól, Silvia Assalini a Polgármesterek Európai Szövetségétől valamint Naguib
Amin, a Clima-MED munkatársa.

Kollektív kezdeményezések hasznosítása Európa 2050-re kitűzött
éghajlatsemlegességi céljának elérése érdekében
A Polgármesterek Európai Szövetsége a Klímaügyi Szövetséggel és az ICLEI Europe-pal
együttműködve szervezett kísérő rendezvényen azt vizsgálták, hogy a különféle „kollektív
kezdeményezések” hogyan segítik a városokat és a helyi önkormányzatokat az éghajlatsemlegesség elérésében.
Az ülésen szó esett arról, hogy a városok hogyan tudnak merész, alulról jövő
kezdeményezésekkel előrelépni az éghajlat-semlegesség felé. A felszólalók emellett
annak fontosságáról is beszéltek, hogy ezeket a merész intézkedéseket társaikkal
közösen vitassák meg és dolgozzák ki - például a Polgármesterek Szövetségén keresztül.
A felszólalók beszámoltak a természetalapú megoldások, a felújítási hullám, a
fenntartható, igazságos városok terén végzett munkájukról és a Polgármesterek
Szövetségének 2050-ig szóló, igazságosabb, klímasemleges Európára vonatkozó
elképzeléseiről. Az ülésen az előadók bemutatták, hogy az önkormányzatok
kötelezettségvállalásai hogyan befolyásolják a polgárok jelenlegi és jövőbeli jólétét
azáltal, hogy igazságosabb és az éghajlatváltozással szemben ellenállóbb közösségeket
alakítanak ki.
Gillian Dick, Glasgow, Egyesült Királyság: „Fontos, hogy tanuljunk másoktól, és felismerjük,
hogy az önök problémái ugyanazok, mint amivel sok más város is szembesül világszerte. Ez
valóban elősegíti a megoldások felkutatását.”
Tom Meeuws, Antwerpen, Belgium: „A Polgármesterek Szövetségének köszönhetően
Antwerpen városának sikerült elérnie 2020-ra kitűzött éghajlati céljait!”
Felvétel: https://youtu.be/82camHJQmMk
Az eseményen Eero Ailio, az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságának
munkatársa moderált, technikai moderátor volt Adrienne Kotler a Polgármesterek
Európai Szövetsége részéről, továbbá kerekasztal-beszélgetést tartottak: Tom Meeuws,
Antwerpen város alpolgármestere, Gillian Dick Glasgow város tanácsától, Yann Françoise
Párizs városától és Allen Colbian, Brassó város polgármestere.

