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Linnapeade pakt

kliima & energia alal

Ainulaadne alt üles
liikumine

Sellel 2008. aastal Euroopa Komisjoni toel alanud ainulaadsel alt üles
liikumisel on nüüdseks üle 6500
allakirjutanu*.
2015. aastal püstitati algatusele uued
eesmärgid: linnapeade kliima- ja
energiaalase pakti algseid CO2-heitkoguste vähendamise kohustusi
suurendati ning nendele lisati kliimamuutustega kohanemise eesmärk.
Allakirjutanud kohalike omavalitsuste ühise visiooni kohaselt peavad
linnad olema vähese CO2-heitega ja
vastupanuvõimelised ning võimaldama elanikele juurdepääsu kindlale,
säästvale ja tasukohasele energiale.
Nad kohustuvad välja töötama säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava aastani 2030 ja rakendama
kohalikke meetmeid kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega
kohanemiseks.

Linnapeade pakt on
„maailma
suurim linnakliima- ja
energiaalane
algatus”.
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Linnapeade pakt kliima ja energia
alal ühendab kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, mis on vabatahtlikult võtnud kohustuse rakendada
ELi kliima- ja energiaeesmärke oma
territooriumil.
ELi juhid ja linnapead andsid linnapeade kliima- ja energiaalasele paktile sümboolse heakskiidu Euroopa Parlamendis
2015. aastal.

Paktiga ühinemine
Linnapeade pakt kliima ja energia alal
on avatud kõigile valitud esindajatest
demokraatlikul teel moodustatud kohalikele omavalitsustele, olenemata
nende suurusest ning energia- ja kliimapoliitika rakendamise etapist. Varem 2020. aasta eesmärkidega või
algatusega „Mayors Adapt” ühinenud allakirjutanuid kutsutakse
üles seadma endale ka 2030. aasta
eesmärke.
Väikesed ja keskmise suurusega naaberomavalitsused võivad teatud tingimustel ühineda ka allakirjutanute
rühmana.
Kohaliku tasandi ja riigi ametiasutused ja mittetulundusühingud võivad
allakirjutanuid toetada ressursside ja
oskusteabega ning pälvida tunnustust kui linnapeade pakti koordinaatorid või toetajad.

Miguel Arias Cañete
Euroopa Komisjoni kliima- ja energiavolinik

* Linnapeade paktile allakirjutanud 2016. a märtsi seisuga

Miks ühineda?
Kõrge rahvusvaheline
tunnustus ja reklaam kohaliku
omavalitsuse kliima- ja
energiameetmetele.
Võimalus panustada ELi
kliima- ja energiapoliitika
kujundamisse.
Reaalselt täidetavad
kohustused tänu edenemise
analüüsidele ja seirele.
Paremad
rahastamisvõimalused
kohalikele kliima- ja
energiaprojektidele.
Innovaatilised võimalused
võrgustikes osalemiseks,
kogemuste vahetamiseks ja
suutlikkuse suurendamiseks
regulaarsete ürituste,
mestimise, veebiseminaride ja
veebiarutelude abil.
Praktiline abi (kasutajatugi),
juhendmaterjalid ja
töövahendid.

„Fonte Nuova jaoks on linnapeade kliima- ja
energiaalases paktis osalemine võimalus töötada välja
tegevuskavad kliimamuutustega kohanemiseks, mis
võimaldavad meil oma territooriumi säästvalt
majandada ja tulevikuks kindlustada.”

Donatella Ibba, Fonte Nuova keskkonnaala
abilinnapea, Itaalia

„Linnapeade pakt aitab Gentil muutuda nutikaks ja
säästvaks linnaks. See annab hoobasid valdkondadevaheliseks tegevuseks, et luua kliimaneutraalne linn,
kus elavad vastutustundlikud kodanikud ja toimib
loodussõbralik majandus.”

Daniël Termont, Genti linnapea, Belgia

Kiire juurdepääs
tipposkusteabele
ja inspireerivatele
juhtuuringutele.
Hõlbustatud enesehindamine
ja vastastikune teabevahetus
ühtse seire- ja
aruandlusvormi abil.
Paindlik meetmete
näidisraamistik, mida
saab kohandada vastavalt
kohalikele vajadustele.
Tõhusam koostöö ja toetus
riiklike ja kohaliku tasandi
ametiasutuste poolt.

„Linnapeade pakt kliima ja energia alal on võimalus
minna edasi meie nutivõrkude projektidega, mis aitavad
saavutada kokkuhoidu energiatarbimises ja kaasata
kohalikku kogukonda.”

Bojan Sever, Idrija linnapea, Sloveenia

Linnapeade pakti rakendamise etapid
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Pakkuda elanikele kõrget
elukvaliteeti säästvates,
kliimamuutustele
vastupidavates ja
elujõulistes linnades.
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Säästva energia ja
kliimaalase
tegevuskava
(SECAP)
esitamine.
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Rakendamine, seire &
aruandlus.

Allakirjutanud esitavad kahe aasta jooksul pärast ametlikku allkirjastamist
säästva energia ja kliimaalase tegevuskava (SECAP), milles käsitletakse
nii leevandamist kui ka kohanemist. SECAPi aluseks on heitkoguste
põhitasemete kaardistamine ning kliimamuutustest tuleneva riski ja
haavatavuse hindamine. Allakirjutanud esitavad edenemise kohta
aruande iga kahe aasta järel.

Allakirjutanute visioon ja kohustused
LEEVENDAMINE

KOHANEMINE

CO2-heite kiirem
vähendamine meie
territooriumitel.

Kliimamuutuste
vältimatu mõjuga
kohanemise suutlikkuse
suurendamine.

KINDEL,
SÄÄSTEV JA
TASKUKOHANE
ENERGIA
Energiatõhususe ja
taastuvenergia kasutamise
suurendamine.

Töö 2050. aasta ühise visiooni teostamiseks.

ELi 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkide
saavutamine või ületamine.
Vähemalt 40% väiksem CO2 (ja võimaluse korral muude kasvuhoonegaaside) heide aastaks 2030 tänu paremale energiatõhususele
ja taastuvate energiaallikate ulatuslikumale kasutamisele.
Suurem vastupanuvõime kliimamuutuste mõjule.
Tihedam koostöö teiste kohalike ja piirkondlikke omavalitsustega
ELis ja sellest väljaspool, et parandada kindla, säästva ja
taskukohase energia kättesaadavust.

Pakkuda elanikele kõrget elukvaliteeti säästvates,
kliimamuutustele vastupidavates ja elujõulistes
linnades

Kuidas ühineda?
Linnapeade paktiga ühinemine eeldab ametliku poliitilise kohustuse
võtmist.
Ühinemisvormile peab alla kirjutama linnapea või temaga samaväärne linnavolikogu esindaja.
Lisateave:
www.eumayors.eu > Osalemine

Linnapeade pakti sekretariaadi ülesanne on algatuse üldine koordineerimine. Selle moodustavad kohalike ja
piirkondlike omavalitsuste võrgustikud (Energy Cities, Climate Alliance,
CEMR, EUROCITIES ja FEDARENE),
kes teevad tihedat koostööd konsultatsiooniühingutega ECOFYS, Fresh
Thoughts ja IFOK.

Lisateave
Linnapeade pakti
sekretariaat
63-67 rue d’Arlon
1040 Brüssel
Belgia
Tel: +32 2 400 10 67
E-post: info@eumayors.eu
Twitter: @eumayors

www.eumayors.eu

Algatust kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmidest
Arukas energeetika – Euroopa ja LIFE+.
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