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Lokalanpassning av de nationellt fastställda bidragen: hur finansierar och
implementerar vi åtgärder i stor skala?
Detta sidoevent anordnades gemensamt av det globala borgmästaravtalets sekretariat
och det europeiska borgmästaravtalets kansli. Här sammanfördes framstående experter
för att reflektera kring finansiering och implementering av åtgärder i stor skala.
Under sessionen betonade talarna vikten av att lokalanpassa nationellt fastställda
bidrag, och redogjorde för den strategiska vikten, användbarheten och lokal inverkan för
en sådan process. Under sessionen presenterade det globala borgmästaravtalet
dessutom 2021 års globala aggregerade rapport samt en titt på vad som händer inom
ramen för borgmästaravtalet under det kommande året.

Liviu Stirbat, vice ordförande för anpassningsenheten i EU-kommissionens
generaldirektorat för klimatåtgärder (DG CLIMA): "[Den globala aggregerade] rapporten
var verkligen en ögonöppnare. Den kumulativa summan för avtalsdeltagarnas
utsläppsminskningar motsvarar 16 miljarder färre bilar på vägarna under ett år – i slutändan
är det städer som levererar en betydande del av de nationellt fastställda bidragen."
Inspelning: https://youtu.be/wbLKG7oM7eo
I sessionen medverkade Sharon Dijksma, borgmästare i Utrecht, Massamba Thioye, från
UNFCCC, Giulia Macagno från Europeiska investeringsbanken, Liviu Stirbat från DG
CLIMA och Ryuzo Sugymoto från japanska miljödepartementet. Moderator var Giorgia
Rambelli från det europeiska borgmästaravtalet.

I hög fart mot 1,5 °C: Städer som integrerar evidensbaserade klimat- och
energiåtgärder i Europa och vid Medelhavet
Sessionen sammanförde städer och experter från Medelhavsregionen och lyfte fram de
åtgärder som vidtagits, liksom de behov och förhoppningar som kommuner vid
Medelhavet har med avseende på klimat- och energiåtgärder som bekämpar
klimatförändringar. Diskussionen fokuserade starkt på evidens och vetenskapligt
grundade politiska åtgärder.
Värt att notera är att efter sessionens slut, och som ett direkt resultat av denna, har de
deltagande organisationerna fortsatt att hålla kontakt i hopp om fortsatt samarbete i
framtiden.
Paolo Micheli, borgmästare i Segrate: "Jag är mitt uppe i en klimatkris, och den politiska
reaktionen har varit långsam. Detta bör ändras så fort som möjligt. Politiska åtgärder på lokal
nivå är nyckeln till ett effektivt arbete. Det är dags att fatta djärva beslut!"
Inspelning: https://youtu.be/_o3rN89qsu4
Sessionen organiserades gemensamt av det globala borgmästaravtalets sekretariat och
det europeiska borgmästaravtalets kansli, tillsammans med Clima-MED-projektet,
samarbetsgruppen för Medelhavskommuner ENI CBC Med, och staden Segrate (Italien).
Moderator för detta event var Andy Deacon från det globala borgmästaravtalet, och
medverkade gjorde Paolo Bertoldi från EU-kommissionens gemensamma
forskningscentrum, Henrike Trautmann från EU-kommissionens europeiska
grannskapspolitk och utvidgningsförhandlingar, Paolo Micheli, Segrate stad, Joana De
Balsemao, Cascais stad, Sorina Mortada från libanesiskt centrum för energisparande,
Silvia Assalini från det europeiska borgmästaravtalet, och Naguib Amin från Clima-MED.

Nyttjande av kollektiva initiativ för att uppnå Europas mål om
klimatneutralitet 2050
Detta sidoevent organiserades av det europeiska borgmästaravtalet i samarbete med
Klimatförbundet och ICLEI Europé, och utforskade hur olika "kollektiva initiativ" hjälper
städer och lokala myndigheter att uppnå klimatneutralitet.
I sessionen berördes bland annat hur städer kan närma sig klimatneutralitet genom
djärva gräsrotsinitiativ. Dessutom framförde talarna hur viktigt det är att diskutera och
arbeta på dessa djärva åtgärder ihop med kollegor – till exempel via borgmästaravtalet.
Talare berättade om sitt arbete inom områden som naturbaserade lösningar,
Renoveringsvågen, hållbara och rättvisa städer och borgmästaravtalets vision för 2050
om ett mer rättvist och klimatneutralt Europa. Under sessionens gång visade talarna hur
kommunernas åtaganden påverkar välbefinnandet för nuvarande och framtida
medborgare genom att skapa mer rättvisa och klimattåliga samhällen.
Gillian Dick, Glasgow, Storbritannien: "Det är viktigt att lära av andra och inse att de egna
problemen liknar de som andra städer över hela världen står inför. Det är ett viktigt stöd i
arbetet med att hitta lösningar."
Tom Meeuws, Antwerpen, Belgien: "Tack vare borgmästaravtalet lyckades Antwerpen nå
sina klimatmål för 2020!"
Inspelning: https://youtu.be/82camHJQmMk
Moderator för detta event var Eero Ailio från EU-kommissionens generaldirektorat för
energi, och teknisk moderator var Adrienne Kotler från det europeiska
borgmästaravtalet. Rundabordssamtalet fördes mellan Tom Meeuws, vice borgmästare
i Antwerpen, Gillian Dick från Glasgow kommun, Yann Françoise från Paris stad och Allen
Colbian, borgmästare i Brasov.

