Porozumienie Burmistrzów w Europie na COP26
Krótkie raporty

Lokalizacja celów krajowych: jak finansować i realizować działania na
szeroką skalę?
To wydarzenie towarzyszące było współorganizowane przez Sekretariat Światowego
Porozumienia Burmistrzów i Porozumienie Burmistrzów w Europie. Zgromadziło ono
ekspertów wysokiego szczebla, którzy zastanawiali się nad sposobami finansowania i
wdrażania działań na szeroką skalę.
Podczas sesji prelegenci ponownie podkreślili znaczenie lokalizacji celów krajowych oraz
przedstawili strategiczne znaczenie, możliwości w zakresie realizacji i lokalne skutki
takiego działania. Ponadto w trakcie sesji zaprezentowano światowy raport zbiorczy za
rok 2021 Globalnego Porozumienia Burmistrzów, a także omówiono spojrzenie w
przyszłość na kolejny rok działalności.

Liviu Stirbat, zastępca kierownika Działu ds. Przystosowania do Zmian Klimatu w Dyrekcji
Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu Komisji Europejskiej (DG CLIMA): „[Światowy]
raport [zbiorczy] naprawdę otworzył nam oczy. Skumulowana redukcja emisji przez
sygnatariuszy odpowiada wyeliminowaniu z dróg 16 miliardów samochodów na rok — to w
końcu miasta realizują w znacznej mierze cele krajowe."
Nagranie https://youtu.be/wbLKG7oM7eo
W sesji udział wzięli: Sharon Dijksma, burmistrz Utrechtu, Massamba Thioye z UNFCCC, Giulia
Macagno z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Liviu Stirbat z DG CLIMA, Ryuzo Sugymoto z
japońskiego Ministerstwa Środowiska, a moderowała ją Giorgia Rambelli z Porozumienia
Burmistrzów w Europie.

Wyścigi do 1,5°: miasta włączające do głównego nurtu opartą na dowodach
politykę klimatyczną i energetyczną w Europie i basenie Morza
Śródziemnego
Sesja zgromadziła przedstawicieli miast oraz ekspertów z regionu śródziemnomorskiego
i rzuciła światło na podjęte działania, potrzeby i aspiracje samorządów
śródziemnomorskich w odniesieniu do polityki klimatycznej i energetycznej, która
przeciwdziała zmianom klimatu. Ostatecznie dyskusja skupiła się na działaniach
politycznych opartych na dowodach i wiedzy naukowej.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że po zakończeniu sesji i w bezpośrednim
następstwie tego wydarzenia uczestniczące w niej organizacje kontynuują współpracę z
nadzieją na wspólne działania w drodze naprzód.
Paolo Micheli, burmistrz Segrate: „W kwestii rozwiązywania kryzysu klimatycznego polityka
dostarcza odpowiedzi w powolnym tempie. Powinno się to zmienić możliwie jak najszybciej.
Odpowiedzią na skuteczne działania jest polityka na szczeblu lokalnym. Nadszedł czas,
abyśmy byli odważni!”
Nagranie https://youtu.be/_o3rN89qsu4
Sesja ta została zorganizowana wspólnie przez Sekretariat Światowego Porozumienia
Burmistrzów oraz Porozumienie Burmistrzów w Europie wraz z partnerami projektu Clima-MED
oraz ośrodkiem współpracy śródziemnomorskiej ENI CBC Med i miastem Segrate (Włochy).
Spotkanie poprowadził Andy Deacon ze Światowego Porozumienia Burmistrzów, a głos zabrali:
Paolo Bertoldi ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, Henrike Trautmann z
biura komisarza ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji rozszerzeniowych Komisji Europejskiej, Paolo
Micheli z miasta Segrate, Joana De Balsemao z miasta Cascais, Sorina Mortada z Libańskiego
Centrum Poszanowania Energii, Silvia Assalini z Porozumienia Burmistrzów w Europie oraz Naguib
Amin z Clima-MED.

Wykorzystanie wspólnych inicjatyw do osiągnięcia celu, jakim jest
neutralność klimatyczna Europy w 2050 r.
To wydarzenie towarzyszące, zorganizowane przez Porozumienie Burmistrzów w Europie
we współpracy z Climate Alliance i ICLEI Europe poświęcone było temu, w jaki sposób
różne „inicjatywy zbiorowe” pomagają miastom i samorządom lokalnym osiągnąć
neutralność klimatyczną.
Podczas sesji zastanawiano się, w jaki sposób miasta mogą dążyć do osiągnięcia
neutralności klimatycznej poprzez odważne, oddolne inicjatywy. Ponadto prelegenci
mówili, jak ważne jest wspólne omawianie tych odważnych działań i praca nad nimi z
podobnymi partnerami — w tym na przykład w ramach Porozumienia Burmistrzów.
Opowiedzieli oni także o swojej pracy w dziedzinie rozwiązań inspirowanych naturą, fali
odnowy, zrównoważonych i sprawiedliwych miast oraz wizji Porozumienia Burmistrzów
na rok 2050 przyjmującej za cel dążenie do sprawiedliwszej i neutralnej klimatycznie
Europy. Podczas sesji prelegenci pokazali, w jaki sposób zobowiązania samorządów
wpływają na obecny i przyszły dobrostan obywateli poprzez tworzenie bardziej
sprawiedliwych i odpornych na zmiany klimatu społeczności.
Gillian Dick, Glasgow, Zjednoczone Królestwo: „Ważne jest, aby uczyć się od innych i zdawać
sobie sprawę z tego, że nasze problemy są takie same jak te, z którymi boryka się wiele innych
miast na całym świecie. To naprawdę pomaga znajdować rozwiązania.”
Tom Meeuws, Antwerpia, Belgia: „Dzięki Porozumieniu Burmistrzów miastu Antwerpia udało
się osiągnąć cele klimatyczne w 2020 roku!"
Nagranie https://youtu.be/82camHJQmMk
Moderatorem wydarzenia był Eero Ailio z Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej, zaś
moderatorką techniczną była Adrienne Kotler z Porozumienia Burmistrzów w Europie. W dyskusji
okrągłego stołu uczestniczyli: Tom Meeuws, wiceburmistrz miasta Antwerpia; Gillian Dick z Rady
Miasta Glasgow; Yann Françoise z miasta Paryż oraz Allena Colbiana, burmistrz miasta Brasov.

