Convenția primarilor din Europa la COP26
Rapoarte rapide

Localizarea CSN: cum finanțăm și implementăm acțiunile la scară?
Acest eveniment paralel a fost co-organizat de Secretariatul Convenției mondiale a
primarilor și de Oficiul european al Convenției primarilor, reunind o serie de experți la
nivel înalt pentru a reflecta cu privire la modalitatea de finanțare și implementare a
acțiunilor la scară.
În cadrul sesiunii, vorbitorii au reiterat importanța localizării contribuțiilor stabilite la
nivel național (CSN), evidențiind totodată importanța strategică, operabilitatea și
impactul local al unui astfel de exercițiu. De asemenea, a fost prezentat raportul agregat
global pentru 2021 al Convenției mondiale a primarilor, alături de o perspectivă a
activităților Convenției pentru anul viitor.

Liviu Știrbăț, șef adjunct al unității Adaptare din cadrul Direcției Generale Politici Climatice
(DG CLIMA) a Comisiei Europene: „Raportul [agregat global] a fost ca o adevărată revelație.
Cifra cumulată a reducerilor semnatarilor echivalează cu eliminarea a 16 miliarde de mașini
de pe drumuri timp de un an – în cele din urmă, orașele sunt cele care asigură o parte
semnificativă a CSN.”
Înregistrarea: https://youtu.be/wbLKG7oM7eo
La sesiune au participat Sharon Dijksma, primarul orașului Utrecht, Massamba Thioye
din partea UNFCCC, Giulia Macagno din partea Băncii Europene de Investiții, Liviu Știrbăț
din partea DG CLIMA și Ryuzo Sugymoto, ministrul japonez al Mediului, fiind moderată
de Giorgia Rambelli din partea Convenției primarilor din Europa.

Cursa către 1.5°: orașele integrează politici climatice și energetice bazate
pe dovezi în Europa și în regiunea mediteraneeană
Sesiunea a reunit orașe și experți din regiunea mediteraneeană și a evidențiat acțiunile
întreprinse, nevoile și aspirațiile municipalităților mediteraneene în ceea ce privește
politicile climatice și energetice menite să combată schimbările climatice. Discuția s-a
axat îndeosebi pe acțiunile de politici bazate pe dovezi și știință.
Merită menționat și că, deși sesiunea s-a încheiat odată cu evenimentul, organizațiile
participante au păstrat legătura în speranța unei cooperări viitoare.
Paolo Micheli, primarul orașului Segrate: „În fața urgenței climatice, răspunsurile oferite de
mediul politic vin lent. Acest lucru ar trebui să se schimbe cât mai curând cu putință. Politicile
la nivel local reprezintă răspunsul pentru o combatere eficientă. Este momentul să fim
îndrăzneți!”
Înregistrarea https://youtu.be/_o3rN89qsu4
Sesiunea a fost co-organizată de Secretariatul Convenției mondiale a primarilor și de
Oficiul european al Convenției primarilor, împreună cu proiectul Clima-MED, hub-ul ENI
CBC Med pentru cooperare în regiunea mediteraneeană și orașul Segrate din Italia.
Evenimentul a fost moderat de Andy Deacon din partea Convenției mondiale a primarilor,
cu următoarele contribuții: Paolo Bertoldi din partea Centrului Comun de Cercetare al
Comisiei Europene, Henrike Trautmann din partea Direcției Generale Vecinătate și
Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene, Paolo Micheli, primarul orașului
Segrate, Joana De Balsemao din partea orașului Cascais, Sorina Mortada din partea
Centrului Libanez pentru Conservarea Energiei, Silvia Assalini din partea Convenției
primarilor din Europa și Naguib Amin din partea Clima-MED.

Utilizarea potențialului inițiativelor colective pentru atingerea obiectivului
de neutralitate climatică al Europei pentru 2050
Acest eveniment paralel, organizat de Convenția primarilor din Europa în cooperare cu
Climate Alliance și ICLEI Europe, a explorat modul în care diversele „inițiative colective”
pot ajuta orașele și administrațiile locale să atingă neutralitatea climatică.
Sesiunea a examinat în ce măsură orașele pot face progrese către atingerea neutralității
climatice prin inițiative îndrăznețe întemeiate pe o abordare de la bază la vârf. De
asemenea, vorbitorii au discutat despre cât este de important să se discute și să se
lucreze la astfel de acțiuni îndrăznețe în mod colectiv, alături de omologi – inclusiv, de
exemplu, prin intermediul Convenției primarilor. Participanții au vorbit despre activitățile
întreprinse în legătură cu soluțiile bazate pe natură, valul de renovări, orașele sustenabile
juste și viziunea Convenției primarilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct
de vedere climatic până în 2050. Cu ocazia sesiunii, vorbitorii au evidențiat modul în care
angajamentele municipalităților influențează bunăstarea de astăzi și de mâine a
cetățenilor, construind comunități mai echitabile și mai rezistente în fața schimbărilor
climatice.
Gillian Dick, Glasgow, Regatul Unit: „Este important să învățăm de la ceilalți și să
recunoaștem că problemele noastre sunt aceleași cu care se confruntă și multe alte orașe din
întreaga lume. Aceasta ne motivează să venim cu soluții.”
Tom Meeuws, Anvers, Belgia: „Grație Convenției primarilor, orașul Anvers a reușit să își
atingă obiectivele climatice în 2020!”
Înregistrarea: https://youtu.be/82camHJQmMk
Evenimentul a fost moderat de Eero Ailio din partea Direcției Generale Energie a Comisiei
Europene. Moderarea tehnică a fost asigurată de Adrienne Kotler din partea Convenției
primarilor din Europa, iar la masa rotundă au participat Tom Meeuws, viceprimarul
orașului Anvers, Gillian Dick din partea consiliului local al orașului Glasgow, Yann
Françoise din partea orașului Paris și Allen Coliban, primarul orașului Brașov.

