Evropska konvencija županov na vrhu COP26
Poročila na hitro

Določanje nacionalno določenih prispevkov: kako financiramo in izvajamo
ukrepe velikega obsega?
Spremljajoči dogodek sta organizirala sekretariat Globalne konvencije županov in
evropski urad Konvencije županov. Na dogodku so se zbrali strokovnjaki na visoki ravni,
kjer so razpravljali o financiranju in izvajanju ukrepov velikega obsega.
Med razpravo so govorci znova poudarili pomen določanja nacionalno določenih
prispevkov in izpostavili strateški pomen, operativnost in lokalni učinek takšne vaje. Med
razpravo so predstavili globalno združeno poročilo 2021 globalne konvencije županov in
prihodnje aktivnosti Konvencije.
Liviu Stirbat, namestnik vodje enote za prilagajanje, Generalni direktorat za podnebno
politiko (DG CLIMA) pri Evropski komisiji: »[Globalno združeno] poročilo nam je odprlo oči.

Kumulativni znesek zmanjšanj s strani podpisnikov je enakovredno umiku 16 milijard
avtomobilov s cest za eno leto – na koncu so mesta tista, ki doprinesejo k velikemu delu
nacionalno določenih prispevkov.«
Posnetek: https://youtu.be/wbLKG7oM7eo
V razpravi so sodelovali župan Utrechta Sharon Dijksma, Massamba Thioye iz UNFCCC,
Giulia Macagno iz Evropske investicijske banke, Liviu Stirbat iz DG CLIMA in Ryuzo
Sugymoto iz japonskega ministrstva za okolje. Razpravo je moderirala Giorgia Rambelli
iz evropske konvencije županov.

Dirka do 1,5°: Mesta usmerjajo na dokazih temelječe podnebne in
energetske politike v Evropi in Sredozemlju
Za razprava je združila mesta in strokovnjake iz sredozemske regije ter osvetlila sprejete
ukrepe, potrebe in želje sredozemskih občin glede podnebnih in energetskih politik za
boj proti podnebnim spremembam. Razprava se je na koncu močno osredotočila na
dokazih in znanosti temelječih političnih ukrepih.
Zlasti je treba poudariti, da se sodelujoče organizacije po koncu razprave in kot
neposredna posledica dogodka še naprej povezujejo v upanju, da bodo sodelovale
naprej.
Župan Segrate Paolo Micheli: »Pri soočanju s podnebnimi izrednimi razmerami je politika
počasna pri pripravi odgovorov. To bi se moralo čim prej spremeniti. Politike na lokalni ravni
so odgovor na učinkovit boj. Čas je, da postanemo drzni!«
Posnetek: https://youtu.be/_o3rN89qsu4
Razpravo so organizirali sekretariat globalne konvencije županov in evropski urad
Konvencije županov skupaj s projektom Clima-MED, vozliščem ENI CBC Med za
sodelovanje v Sredozemlju in italijanskim mestom Segrate. Dogodek je moderiral Andy
Deacon iz globalne konvencije županov, sodelovali pa so Paolo Bertoldi iz Skupnega
raziskovalnega središča Evropske komisije, Henrike Trautmann iz Evropske sosedske
politike in širitvenih pogajanj pri Evropski komisiji, Paolo Micheli iz mesta Segrate, Joana
De Balsemao iz mesta Cascais, Sorina Mortada iz libanonskega centra za ohranjanje
energije, Silvia Assalini iz evropske konvencije županov in Naguib Amin iz Clima-MED.

Izkoriščanje kolektivnih pobud za doseganje evropskega cilja podnebne
nevtralnosti do leta 2050
Na spremljajočem dogodku, ki so ga organizirali pri evropski konvenciji županov v
sodelovanju s Climate Alliance in ICLEI Europe, so razpravljali, kako raznolike »kolektivne
pobude« pomagajo mestom in lokalnim organom pri doseganju podnebne nevtralnosti.
Na razpravi so obravnavali tudi temo, kako lahko mesta napredujejo k doseganju
podnebne nevtralnosti z drznimi pobudami od spodaj navzgor. Poleg tega so govorci
razpravljali o tem, kako pomembno je, da govorimo o teh drznih ukrepih in skupaj
delamo na njih – na primer tudi v okviru Konvencije županov. Govorci so predstavili svoje
delo v okviru na naravi temelječih rešitev, vala prenove, trajnostnih pravičnih mest in
vizije Konvencije županov za 2050 za pravičnejšo, podnebno nevtralno Evropo. Med
razpravo so govorci prikazali, kako zaveze občin vplivajo na blaginjo sedanjih in
prihodnjih državljanov, tako da oblikujejo pravičnejše in podnebno bolj odporne
skupnosti.
Gillian Dick, Glasgow, Združeno kraljestvo: »Pomembno se je učiti od drugih in prepoznati,
da so naše težave enake težavam, s katerimi se soočajo številna druga mesta po vsem svetu.
To resnično pomaga pri iskanju rešitev.«
Tom Meeuws, Antwerpen, Belgija: »V Antwerpnu smo zahvaljujoč Konvenciji županov leta
2020 uspeli doseči svoje podnebne cilje.«
Posnetek: https://youtu.be/82camHJQmMk
Dogodek je povezoval Eero Ailio iz Generalnega direktorata Evropske komisije za
energetiko, za tehnično moderiranje pa je skrbela Adrienne Kotler iz evropske konvencije
županov. Na okrogli mizi so med drugim sodelovali podžupan mesta Antwerpen Tom
Meeuws, Gillian Dick iz mestnega sveta Glasgowa, Yann Françoise iz mesta Pariz in župan
Brasova Allen Colbian.

