Pakt starostů a primátorů – Evropa na COP26
Stručné přehledy

Lokalizace vnitrostátně stanovených příspěvků (NDC): Jak budeme
financovat a provádět kroky ve velkém měřítku?
Na této doprovodné akci pořádané sekretariátem Globálního paktu starostů a primátorů
společně s Paktem starostů a primátorů – Evropa se setkali špičkoví odborníci, kteří se
společně zamysleli nad otázkou, jak financovat a provádět kroky ve velkém měřítku.
Během setkání řečníci znovu zdůraznili důležitost lokalizace vnitrostátně stanovených
příspěvků. Nastínili strategickou důležitost, vhodnost a místní dopad takového postupu.
Dále byla během setkání prezentována Globální souhrnná zpráva 2021 Globálního paktu
starostů a primátorů a výhled na další rok činnosti Paktu.
Liviu Stirbat, zástupce vedoucího jednotky adaptace na Generálním ředitelství Evropské
komise pro oblast klimatu (DG CLIMA): „Tato [globální souhrnná] zpráva nám opravdu

otevřela oči. Celková výsledná čísla signatářů odpovídají odstranění 16 miliard aut ze silnic na
celý rok – jsou to právě města, která se podílejí na velké části NDC.“
Záznam: https://youtu.be/wbLKG7oM7eo
Setkání se zúčastnili také starostka Utrechtu, Sharon Dijksma, Massamba Thioye z
UNFCCC, Giulia Macagno z Evropské investiční banky, Liviu Stirbat z DG CLIMA; Ryuzo
Sugymoto z japonského ministerstva životního prostředí a role moderátorky se ujala
Giorgia Rambelli z Paktu starostů a primátorů – Evropa.

Závod za 1,5 °: Města prosazují v oblasti klimatu a energetiky politiky
založené na datech v Evropě i ve Středomoří
Během tohoto setkání, kterého se zúčastnila města a odborníci ze středomořského
regionu, byly osvětleny podniknuté kroky, potřeby a aspirace středomořských obcí, co se
týče politik v oblasti klimatu a energetiky, které bojují proti změně klimatu. Diskuze se
nakonec výrazně zaměřila na politická opatření založená na datech a vědeckých
poznatcích.
Za zmínku jistě stojí skutečnost, že od konce setkání a v přímém důsledku akce
zúčastněné organizace i nadále komunikují v naději, že jejich spolupráce pokročí dále.
Paolo Micheli, starosta Segrate: „Při řešení urgentních klimatických otázek politika přináší
odpovědi jen velmi pomalu. To je nutné co nejdříve změnit. Politiky na místní úrovni jsou
odpovědí zajišťující efektivní boj. Je čas sebrat odvahu!“
Záznam: https://youtu.be/_o3rN89qsu4
Toto setkání organizoval sekretariát Globálního paktu starostů a primátorů a Pakt
starostů a primátorů – Evropa společně s projektem Clima-MED, centrem pro
středomořskou spolupráci ENI CBC Med a městem Segrate v Itálii. Akci moderoval Andy
Deacon z Globálního paktu starostů a primátorů, a příspěvky přednesli Paolo Bertoldi ze
Společného výzkumného střediska Evropské komise, Henrike Trautmann z Generálního
ředitelství Evropské komise pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření, Paolo
Micheli z města Segrate, Joana De Balsemao z města Cascais, Sorina Mortada z
Libanonského centra pro hospodaření s energiemi, Silvia Assalini z Paktu starostů a
primátorů – Evropa, a Naguib Amin z projektu Clima-MED.

Využívání společných iniciativ k dosažení evropského cíle klimatické
neutrality do roku 2050
Tato doprovodná akce pořádaná Paktem starostů a primátorů – Evropa ve spolupráci s
organizacemi Climate Alliance a ICLEI Europe se zaměřila na to, jak různé „společné
iniciativy“ pomáhají městům a orgánům místní samosprávy dosáhnout klimatické
neutrality.
Během setkání bylo zmíněno i to, jak mohou města pokročit směrem k dosažení
klimatické neutrality díky smělým iniciativám směřujícím zdola nahoru. Dále řečníci
mluvili o tom, jak zásadní je o těchto smělých krocích diskutovat a pracovat na nich
společně s kolegy, například i prostřednictvím Paktu starostů a primátorů. Řečníci mluvili
o své práci v oblastech přírodních řešení, o vlně renovace, udržitelných spravedlivých
městech a o vizi spravedlivější, klimaticky neutrální Evropy, které chce Pakt starostů a
primátorů dosáhnout do roku 2050. Během celého setkání řečníci upozorňovali na to, jak
ovlivňují závazky obcí stávající i budoucí životní podmínky vytvářením spravedlivých a
klimaticky odolnějších komunit.
Gillian Dick, Glasgow, UK: „Je důležité se poučit od ostatních a uvědomit si, že čelíte stejným
problémům jako spousta jiných měst po celém světě. To je skutečnou vzpruhou při vymýšlení
řešení.“
Tom Meeuws, Antverpy, Belgie: „Díky Paktu starostů a primátorů zvládlo město Antverpy
dosáhnout svých klimatických cílů v roce 2020!“
Záznam: https://youtu.be/82camHJQmMk
Akci moderoval Eero Ailio z Generálního ředitelství Evropské komise pro energetiku,
technického moderování se ujala Adrienne Kotler z Paktu starostů a primátorů – Evropa
a diskuze u kulatého stolu se zúčastnili Tom Meeuws místostarosta města Antverpy,
Gillian Dick z městské rady v Glasgow, Yann Françoise z Magistrátu města Paříž, a Allen
Colbian, starosta Brašova.

