Σύμφωνο των Δημάρχων – Η Ευρώπη στην COP26
Ενημερωτικές εκθέσεις

Τοπικοποίηση των Εθνικά Καθορισμένων Συνεισφορών (ΕΚΣ): πώς
χρηματοδοτούμε και υλοποιούμε δράσεις σε κλίμακα;
Αυτή η παράπλευρη εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τη Γραμματεία του Παγκόσμιου
Συμφώνου των Δημάρχων και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων,
συγκεντρώνοντας εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου που εξέτασαν τους τρόπους
χρηματοδότησης και υλοποίησης δράσεων σε κλίμακα.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, οι ομιλητές επανέλαβαν τη σημασία της
τοπικοποίησης των Εθνικά Καθορισμένων Συνεισφορών και επεσήμαναν τη στρατηγική
σημασία, τη λειτουργικότητα και τον τοπικό αντίκτυπο μιας τέτοιας διαδικασίας.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, παρουσιάστηκε η Παγκόσμια Συγκεντρωτική
Έκθεση του Παγκόσμιου Συμφώνου των Δημάρχων για το 2021, καθώς και μια ματιά στις
δραστηριότητες του Συμφώνου για το επόμενο έτος.

Liviu Stirbat, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διοικητικής Μονάδας «Προσαρμογή», Γενική
Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ CLIMA): «Η [Παγκόσμια
Συγκεντρωτική] Έκθεση ήταν πραγματικά διαφωτιστική. Τα αθροιστικά αριθμητικά στοιχεία
για τις μειώσεις των υπογραφόντων ισοδυναμούν με την απόσυρση από την κυκλοφορία 16
δισεκατομμυρίων αυτοκινήτων για ένα έτος - σε τελική ανάλυση οι πόλεις είναι εκείνες που
παρέχουν ένα μεγάλο τμήμα των ΕΚΣ.»
Εγγραφή βίντεο: https://youtu.be/wbLKG7oM7eo
Στη συνεδρία συμμετείχαν η Sharon Dijksma, Δήμαρχος Ουτρέχτης, ο Massamba Thioye
από τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), η
Giulia Macagno από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Liviu Stirbat από τη ΓΔ
CLIMA και ο Ryuzo Sugymoto από το Ιαπωνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ τον
συντονισμό ανέλαβε η Giorgia Rambelli από το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων.

Αγώνας δρόμου για τον 1,5°: Ενσωμάτωση τεκμηριωμένων πολιτικών των
πόλεων για το κλίμα και την ενέργεια στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο
Στη συνεδρία συγκεντρώθηκαν πόλεις και εμπειρογνώμονες από την περιφέρεια της
Μεσογείου και έριξαν φως στις δράσεις που έχουν αναληφθεί, στις ανάγκες και στις
φιλοδοξίες των δήμων της Μεσογείου σε ό,τι αφορά τις πολιτικές για το κλίμα και την
ενέργεια οι οποίες καταπολεμούν την κλιματική αλλαγή. Ουσιαστικά, η συζήτηση
επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στις τεκμηριωμένες και επιστημονικά έγκυρες δράσεις
πολιτικής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά το τέλος της συνεδρίας και ως άμεσο αποτέλεσμα της
εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες οργανισμοί συνέχισαν να επικοινωνούν με την ελπίδα να
συνεργαστούν στα επόμενα βήματα.
Paolo Micheli, Δήμαρχος Segrate: «Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της επείγουσας φύσης
της κλιματικής αλλαγής, η πολιτική επέδειξε βραδύτητα στην παροχή απαντήσεων. Αυτό θα
πρέπει να αλλάξει το συντομότερο δυνατόν. Οι πολιτικές σε τοπικό επίπεδο είναι η απάντηση
για την αποτελεσματική καταπολέμηση. Ήρθε η στιγμή να δείξουμε τόλμη!»
Εγγραφή βίντεο: https://youtu.be/_o3rN89qsu4
Αυτή η συνεδρία συνδιοργανώθηκε από τη Γραμματεία του Παγκόσμιου Συμφώνου των
Δημάρχων και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων, μαζί με το έργο
Clima-MED, τον κόμβο ENI CBC Med για τη Μεσογειακή συνεργασία, και τον Δήμο
Segrate (Ιταλία). Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο Andy Deacon από το
Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων, ενώ συμμετείχαν ο Paolo Bertoldi από το Κοινό
Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Henrike Trautmann από την Ευρωπαϊκή
Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, ο Paolo Micheli από τον Δήμο Segrate, η Joana De Balsemao από τον Δήμο
Cascais, η Sorina Mortada από το Λιβανέζικο Κέντρο Εξοικονόμησης Ενέργειας, η Silvi
Assalini από το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων και ο Naguib Amin από το ClimaMED.

Αξιοποίηση συλλογικών πρωτοβουλιών για την επίτευξη του στόχου της
κλιματικής ουδετερότητας της Ευρώπης έως το 2050
Σε αυτήν την παράπλευρη εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό
Σύμφωνο των Δημάρχων, σε συνεργασία με τη Συμμαχία για το Κλίμα και την ICLEI
Europe, διερευνήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους οι διάφορες «συλλογικές
πρωτοβουλίες» βοηθούν τις πόλεις και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να
επιτύχουν την κλιματική ουδετερότητα.
Η συνεδρία αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους οι πόλεις μπορούν να
προχωρήσουν προς την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέσω τολμηρών
πρωτοβουλιών από κάτω προς τα επάνω. Επιπλέον, οι ομιλητές συζήτησαν πόσο
σημαντική είναι η συλλογική ανάλυση και επεξεργασία αυτών των τολμηρών δράσεων
με ομότιμους - μέσω, για παράδειγμα, του Συμφώνου των Δημάρχων. Οι ομιλητές
αναφέρθηκαν στο έργο τους στα πεδία των λύσεων που βασίζονται στη φύση, το Κύμα
Ανακαίνισης, τις βιώσιμες και δίκαιες πόλεις, καθώς και το όραμα του Συμφώνου των
Δημάρχων για μια πιο δίκαιη, κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050. Κατά τη
διάρκεια της συνεδρίας, οι ομιλητές παρουσίασαν πώς οι δεσμεύσεις των δήμων
επηρεάζουν την υφιστάμενη και τη μελλοντική ευημερία των πολιτών, προωθώντας
κοινότητες που είναι πιο δίκαιες και πιο ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή.
Gillian Dick, Γλασκόβη, Ηνωμένο Βασίλειο: «Είναι σημαντικό να μαθαίνουμε από άλλους και
να αναγνωρίζουμε ότι τα προβλήματά μας είναι τα ίδια με εκείνα που αντιμετωπίζουν πολλές
άλλες πόλεις ανά την υφήλιο. Αυτό συμβάλλει πραγματικά στην εξεύρεση λύσεων.»
Tom Meeuws, Αμβέρσα, Βέλγιο: «Χάρη στο Σύμφωνο των Δημάρχων, ο Δήμος της Αμβέρσας
κατάφερε να επιτύχει τους στόχους του για το κλίμα το 2020!»
Εγγραφή βίντεο: https://youtu.be/82camHJQmMk
Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο Eero Ailio από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον τεχνικό συντονισμό ανέλαβε η Adrienne Kotler από το
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων, ενώ πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής
τράπεζας μεταξύ του Tom Meeuws, Αντιδημάρχου της Αμβέρσας, της Gillian Dick από το
Δημοτικό Συμβούλιο της Γλασκόβης, του Yann Françoise από τον Δήμο του Παρισιού και
του Allen Colbian, Δημάρχου του Μπράσοβ.

