Pilsētu mēru pakts — Eiropa COP26 konferencē
Īsie pārskati

NND īstenošana vietējā līmenī: kā finansēt un īstenot darbības vēlamajā
mērogā?
Šo paralēlo pasākumu organizēja Vispasaules pilsētu mēru pakta sekretariāts un Eiropas
Pilsētu mēru pakta birojs, kas sapulcināja augsta līmeņa ekspertus, lai pārrunātu, kā
finansēt un īstenot darbības vēlamajā mērogā.
Dalībnieki, kas uzstājās šajā sanāksmē, uzsvēra nacionāli noteikto devumu īstenošanas
vietējā līmenī nozīmīgumu un paskaidroja šādas prakses stratēģisko nozīmi, darbības
principus un ietekmi vietējā līmenī. Turklāt šajā pasākumā dalībnieki tika iepazīstināti ar
Vispasaules Pilsētu mēru pakta 2021. gada Vispārējo kopsavilkuma ziņojumu un Pakta
nākamā gada aktivitātēm.

Livijs Stirbats, Eiropas Komisijas Klimata politikas ģenerāldirektorāta Pielāgošanas
nodaļas vadītāja vietnieks (CLIMA ĢD): “[Vispārējais kopsavilkuma] ziņojums bija īsta
atklāsme. Pakta parakstītāju kopējais samazinājuma rādītājs ir līdzvērtīgs tam, ja gadā no
ceļiem pazustu 16 miljardi automašīnu — pilsētas ir tās, kas īsteno lielu daļu NND.”
Ieraksts: https://youtu.be/wbLKG7oM7eo
Pasākumā piedalījās Šarona Dijksma (Utrehtas mērs), Masamba Taioje (UNFCCC), Džiulija
Makanjo (Eiropas Investīciju banka), Livijs Stirbats (CLIMA ĢD), Rjuzo Sugimoto (Japānas
Vides ministrija), un moderatora lomu uzņēmās Džiordžija Rambelli (Eiropas Pilsētu mēru
pakts).

Ceļā uz 1,5 °C: Eiropas un Vidusjūras reģiona pilsētas īsteno pierādījumos
balstītu klimata un enerģētikas politiku
Šis pasākums sapulcināja Vidusjūras reģiona pilsētu pārstāvjus un ekspertus un
iepazīstināja ar Vidusjūras reģiona pašvaldību veiktajām darbībām, vajadzībām un
nākotnes iecerēm attiecībā uz klimata un enerģētikas politiku, kas izstrādāta cīņai pret
klimata pārmaiņām. Diskusijas kodols bija darbības, kuru pamatā ir pierādījumos un
zinātnē balstīta politika.
Īpaši jāatzīmē, ka pēc pasākuma un tā rezultātā organizācijas, kas tajā piedalījās, turpina
sazināties ar mērķi vienoties par turpmāku sadarbību.
Paulo Mikeli, Segrates mērs: “Līdz šim politika ir ļoti lēni reaģējusi uz ārkārtas stāvokli
klimata jomā. Tas varētu drīzumā mainīties. Vietējā līmeņa politikas pamatnostādnes ir
efektīvas cīņas priekšnoteikums. Laiks rīkoties drosmīgi!”
Ieraksts: https://youtu.be/_o3rN89qsu4
Šo pasākumu organizēja Vispasaules Pilsētu mēru pakta sekretariāts un Eiropas Pilsētu
mēru pakta birojs sadarbībā ar Clima-MED projektu, ENI CBC Med, Vidusjūras reģiona
sadarbības centru, un Segrates pilsētu (Itālijā). Šī pasākuma moderators bija Endijs
Dīkons (Vispasaules Pilsētu mēru pakts), un tajā uzstājās Paulo Bertoldi (Eiropas
Komisijas Kopīgais pētniecības centrs), Henrike Trautmane (Eiropas Komisijas
Kaimiņattiecību politika un paplašināšanās sarunas), Paulo Mikeli (Segrates pilsēta),
Džoana Debalzmau (Keškaišas pilsēta), Sorina Mortada (Libānas Energotaupības centrs),
Silvija Asalini (Eiropas Pilsētu mēru pakts) un Nagibs Amins (Clima-MED).

Kopīgu iniciatīvu īstenošana, lai sasniegtu Eiropas 2050. gada
klimatneitralitātes mērķi
Šajā paralēlajā pasākumā, ko organizēja Eiropas Pilsētu mēru pakts sadarbībā ar Klimata
aliansi un ICLEI Europe, tika pētīts, kā dažādas “kopīgas iniciatīvas” palīdz pilsētām un
pašvaldībām sasniegt klimatneitralitāti.
Pasākumā tika apspriests, kā pilsētas var pietuvoties klimatneitralitātes mērķim,
īstenojot drosmīgas, augšupējas iniciatīvas. Turklāt referenti uzsvēra, cik svarīgi ir šīs
drosmīgās darbības apspriest un īstenot kopā ar sabiedrotajiem, tostarp, piemēram,
Pilsētu mēru pakta dalībniekiem. Referenti stāstīja par savu pieredzi ar dabā balstītiem
risinājumiem, Renovācijas vilni, ilgtspējīgām un taisnīgām pilsētām un Pilsētu mēru
pakta 2050. gada redzējumu par taisnīgāku, klimatneitrālu Eiropu. Pasākuma gaitā
referenti parādīja, kā pašvaldību apņemšanās ietekmē tagadējo un nākotnes iedzīvotāju
labklājību, veidojot taisnīgākas un pret klimata pārmaiņām noturīgākas kopienas.
Džiliana Dika, Glāzgova, Apvienotā Karaliste: “Svarīgi mācīties citam no cita un saprast, ka
jūs cīnāties ar problēmām, kas nav svešas arī daudzām citām pilsētām visā pasaulē. Tas
patiešām palīdz rast risinājumus.”
Toms Mīuss, Antverpene, Beļģija: “Pateicoties Pilsētu mēru paktam, Antverpenes pilsētai
2020. gadā izdevās sasniegt savus klimata mērķus!”
Ieraksts: https://youtu.be/82camHJQmMk
Pasākumu vadīja Ēro Ailio (Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāts), tehnisko
palīdzību nodrošināja Adriena Kotlere (Eiropas Pilsētu mēru pakts), un apaļā galda
diskusijā piedalījās Toms Mīuss (Antverpenes pilsētas mēra vietnieks), Džiliana Dika
(Glāzgovas pilsētas dome), Janns Fransuāzs (Parīzes pilsēta) un Alens Kolbians (Brasovas
pilsētas mērs).

