"Kliimaneutraalsus on otsus, mis
mõjutab kõiki majandussektoreid"

Intervjuu linnapeade pakti "City in the Spotlight"
auhinna võitnud Itaalia linna Padova bilinnapea
Chiara Gallaniga.
[Linnapeade pakti Euroopa büroo:] Teie linn on pannud suurt rõhku kliimamuutuste
mõjuga kohanemisele ning mõned inimesed nimetavad Padovat isegi
vastupanuvõime katselaboriks. Mis oli omavalitsuse esimene samm selles suunas
ja miks otsustati see teha?
Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine on olnud Padova linna
poliitilises tegevuskavas juba palju aastaid. Meie kahe aastakümne pikkune teekond sai
alguse 1999. aastal omavalitsuse esimese energiakava vastuvõtmisega ja kulmineerus
2021. aastal meie SECAPi vastuvõtmisega.
Alates linnapeade pakti algatusega liitumisest 2010. aastal on kohalik omavalitsus
aktiivselt kasutanud selle kaudu avanevaid võimalusi tutvustada oma tegevust,
vahetada häid tavasid ja jagada uusi väljakutseid sarnaselt mõtlevate linnadega kogu
Euroopas. Järgmise sammu astusime 2016. aastal, kui laiendasime vastupanuvõimelise
Padova projekti suuniseid. See projekt viidi läbi koostöös Veneetsia ülikooliga, et
kohanemiskava edasi arendada.
2017. aastal käivitasime EL-i rahastatava projekti LIFE Veneto ADAPT, mille eesmärk oli
luua metoodika ja töövahendid, et julgustada linnu kliimamuutustega kohanema ning
optimeerida ja parandada kohalike omavalitsuste suutlikkust reageerida äärmuslikele
sündmustele.

Meie SECAPi koostamine hõlmas mitmes etapis paljusid avaliku ja erasektori osalejaid,
alates olukorra analüüsimisest kuni meetmete kindlaksmääramiseni, ning
institutsionaalseid partnereid ja sidusrühmi, kes tulid kokku kohaliku Agenda 21
protsessi raames.
Millised on peamised teie kohalike kliima- ja energiaalaste tegevuste teel seisvad
takistused?
Padova on viimastel aastatel korduvalt ja üha sagedamini seisnud silmitsi äärmuslike
ilmastikunähtustega, nagu tormid ja kuumalained, mis on põhjustanud
märkimisväärset kahju nii linna elanikele, tööstusele, taristule kui ka metsapärandile.
Linnavalitsus on tunnistanud kliimamuutuse probleemi ja on otsinud viise muutmaks
see raskusest võimaluste loojaks. Viimastel aastatel oleme teinud palju tööd selleks, et
edendada oma suutlikkust leevendada ja ennetada äärmuslike sündmuste mõju ning
muuta piirkond nende suhtes vähem haavatavaks.
Üks peamisi takistusi kohaliku kliima- ja energiaalase pühendumuse täitmisel oli
olemasolevate teadmiste ja oskuste killustatus omavalitsuse eri osakondade vahel:
paljud neist tegelevad leevendamise ja kohanemisega, kuid neil puuduvad ühised
eesmärgid ja puudub tõeline koostöö uute projektide kavandamisel ning linna tuleviku
määratlemisel. Seetõttu sisaldas SECAP konkreetset tegevust valdkonnaülese töörühma
ja kontori loomiseks, mis on mõeldud tegelema kogu kliimamuutustega kohanemise
temaatikaga, meetmete rakendamise koordineerimisega ning uute partnerluste ja
vastastikuse mõistmise memorandumite heakskiitmisega nii avalike kui ka eraõiguslike
osapooltega.
Miks otsustasite kandideerida linnapeade pakti „City in the Spotlight“ auhinnale?
Linnapeade pakti auhinnale kandideerimine andis linnavalitsusele võimaluse
tutvustada seni tehtud tööd ning parandada oma plaani usaldusväärsust ja suutlikkust.
Auhinna võitmine tähendas, et paljud kohalikud osapooled ja omavalitsused hakkasid
selle tööriista olulisust uskuma ja jagama meie ühiseid eesmärke pikaajalise
perspektiivi võtmes.
Millisena näete Padovat aastal 2050?
Omavalitsus on seadnud endale ambitsioonikad eesmärgid: vähendada 2030. aastaks
oma territooriumi kliimamuutusi tekitavaid heitkoguseid 55% võrra ja saavutada
2050. aastaks kliimaneutraalsus. See väljakutse hõlmab omavalitsust ja kõiki kohalikke
avaliku ja erasektori osalejaid, sealhulgas kodanikke endid. Kliimaneutraalsus on otsus,
mis mõjutab kõiki majandussektoreid ja hõlmab kõiki omavalitsuse kavatsusi ning
õigusnorme. Näiteks võib tuua linnaplaneeringu, roheplaneeringu ja säästva liikuvuse

kava, mis on hetkel eelnõu faasis ning mis võtab arvesse ja integreerib säästva arengu
poliitikaid eesmärgiga vähendada energiatarbimist ja parandada omavalitsuse
vastupanuvõimet.

See "Słucham i rysuję" tehtud illustratsioon pakuti Padova linnale, kes valiti 2021. aastal "Covenant of Mayors -Europe Awards"
võitjaks. Klõpsake pildi allalaadimiseks HD-formaadis!

Kava koosneb 116 tegevusest kuues teemavaldkonnas:
•
taastuvate energiaallikate edendamine;
•
ühiskondlike ja erahoonete tõhusus;
•
võrkude ja taristu säästev haldamine;
•
pehme liikuvuse teenuste ja kohaliku ühistranspordi tugevdamine;
•
vähese CO2-heitega majanduse edendamine;
•
kaasava ja vastupanuvõimelise linna planeerimine.
Eesmärk on ambitsioonikas. Kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2050 tähendab
kaupade tootmise ja teenuste pakkumise täielikku ümberkujundamist, tarbimisvalikute
radikaalset muutmist, elamist tõhusamates kodudes, mis on võimelised tootma
vajalikku energiat taastuvatest allikatest, ning madala keskkonnamõjuga
transpordivahendite või intelligentsete ühistranspordisüsteemide kasutamist.
Linnavalitsus tegutseb kõige selle nimel aktiivselt.

