Споразумение на кметовете – Европа на COP26
Бързи отчети

Локализиране на NDC: как да финансираме и прилагаме действия в
мащаб?
Това съпътстващо събитие беше организирано съвместно от Секретариата на
Глобалното Споразумение на кметовете и Европейската служба на Споразумението
на кметовете, които събраха експерти на високо ниво, за да обмислят как да се
финансират и прилагат мащабни действия.
По време на сесията, важността на локализирането на национално определени
приноси беше повторена от лектори, които очертаха стратегическото значение,
оперативността и местното въздействие от преминаването през подобно
упражнение. Освен това, по време на сесията беше представен Докладът за

глобално агрегиране за 2021 г. на Глобалното споразумение на кметовете и поглед
към следващата година на дейностите по Споразумението.
Ливиу Стирбат, заместник-ръководител на отдел Адаптация, Генерална дирекция
„Действия в областта на климата“ на Европейската комисия (DG CLIMA): „Докладът
[Global Aggregation] наистина беше нещо, което ни отвори очите. Кумулативният
брой на намаленията от подписали страни е еквивалентен на премахването на 16
милиарда коли от пътищата за една година – в крайна сметка градовете доставят
голяма част от NDC.
Запис: https://youtu.be/wbLKG7oM7eo
В сесията участваха Шарон Дийксма, кмет на Утрехт, Масамба Тиойе от РКООНИК,
Джулия Маканьо от Европейската инвестиционна банка, Ливиу Стирбат, ГД CLIMA;
Рюзо Сугимото, японското министерство на околната среда, и беше модериран от
Джорджия Рамбели от Споразумението на кметовете – Европа.

Състезание до 1,5°: Градовете интегрират базираните на
доказателства политики за климата и енергетиката в Европа и
Средиземноморския регион
Сесията събра градове и експерти от средиземноморския регион и хвърли
светлина върху предприетите действия, нуждите и стремежите на
средиземноморските общини по отношение на климатичните и енергийните
политики, които се борят с изменението на климата. В крайна сметка дискусията
беше със силен акцент върху политически действия, основани на доказателства и
наука.
Особено трябва да се отбележи, че след края на сесията и като пряк резултат от
събитието, участващите организации продължиха да поддържат връзка с
надеждата да си сътрудничат напред.
Паоло Микели, кмет на Сеграте: „При справянето с извънредните климатични
ситуации политиката се забави при предоставянето на отговори. Това трябва да
се промени възможно най-скоро. Политиките на местно ниво са отговорът за
ефективната борба. Време е да бъдем смели!”
Запис: https://youtu.be/_o3rN89qsu4
Тази сесия беше съвместно организирана от Секретариата на Глобалното
споразумение на кметовете и Споразумението на кметовете – Европейски офис,
заедно с проекта Clima-MED , центъра ENI CBC Med за средиземноморско

сътрудничество и град Сеграте (Италия). Събитието беше модерирано от Анди
Дийкън, Глобалното споразумение на кметовете, с принос от Паоло Бертолди,
Съвместния изследователски център на Европейската комисия, Хенрике Траутман,
Европейската политика за съседство и преговори за разширяване на Европейската
комисия, Паоло Микели, град Сеграте, Джоана де Балсемао, град Кашкайш, Сорина
Мортада, Ливански център за опазване на енергията, Силвия Асалини,
Споразумение на кметовете – Европа, и Нагиб Амин, Clima-MED.

Използване на колективни инициативи за постигане на целта за
климатична неутралност на Европа за 2050 г.
Това съпътстващо събитие, организирано от Споразумението на кметовете –
Европа, в сътрудничество с Climate Alliance и ICLEI Europe, проучи как
разнообразните „колективни инициативи“ помагат на градовете и местните власти
да се справят с климатичната неутралност.
Сесията засегна как градовете могат да напреднат към постигане на климатична
неутралност чрез смели инициативи отдолу нагоре. Освен това лекторите
обсъдиха колко е жизненоважно да се обсъжда и работи по тези смели действия
съвместно с колеги – включително, например, чрез Споразумението на кметовете.
Говорителите говориха за работата си в областта на решенията, базирани на
природата, вълната на обновяването, устойчивите справедливи градове и визията
за 2050 г. на Споразумението на кметовете за по-справедлива, неутрална по
отношение на климата Европа. По време на сесията лекторите показаха как
ангажиментите на общините влияят върху благосъстоянието на настоящите и
бъдещите граждани, като създават по-справедливи и по-устойчиви на климата
общности.
Джилиан Дик, Глазгоу, Обединено кралство: „Важно е да се учите от другите и да
признаете, че Вашите проблеми са същите като тези, с които се сблъскват много
други градове по целия свят. Това наистина помага за намирането на решения.”
Tom Meeuws, Антверпен, Белгия: „Благодарение на Споразумението на кметовете,
град Антверпен успя да постигне целите си за климата през 2020 г.!“
Запис: https://youtu.be/82camHJQmMk
Събитието включваше модериране от Ееро Айлио от Генерална дирекция
„Енергетика“ на Европейската комисия, техническо модериране от Адриен Котлър
от Споразумението на кметовете – Европа и дискусия на кръгла маса между Том
Миюс, заместник-кмет на град Антверпен; Джилиан Дик, Общински съвет на
Глазгоу; Ян Франсоаз, град Париж; и Алън Колбиан, кмет на град Брашов.

