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Merų paktas dėl

klimato & energetikos

Unikalus judėjimas
„iš apačios į viršų“

Šis unikalus judėjimas „iš apačios į
viršų“, prasidėjęs 2008 m. remiant
Europos Komisijai, dabar jau turi
daugiau kaip 6 500 signatarų*.
2015 m. iniciatyva ėmėsi naujų tikslų: Merų paktas dėl klimato ir energetikos spartina pradinį CO2 mažinimą ir įtraukia prisitaikymą prie
klimato kaitos. Savivaldybės signatarės turi bendrą viziją, kad miestai
taptų nepriklausomi nuo iškastinio kuro ir atsparesni, kad juose
gyvenantys piliečiai turėtų prieigą
prie saugios, tvarios ir prieinamos
energijos.
Jos įsipareigoja sukurti tvarios
energijos ir klimato veiksmų planus
2030 m. ir įgyvendinti vietos klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jo veiklas.
Merų paktas
yra „pasaulyje didžiausia miesto
klimato ir
energetikos
iniciatyva“.
Miguel Arias Cañete
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Merų paktas dėl klimato ir energetikos vienija tūkstančius vietos ir regiono (provincijos, apskrities) valdžios
institucijų, savanoriškai įsipareigojusių įgyvendinti ES klimato ir energetikos tikslus savo teritorijoje.
2015 m. Europos Parlamente ES vadovai
ir merai simboliškai pasirašo Merų
paktą dėl klimato ir energetikos.

Prisijunkite prie pakto!
Merų paktas dėl klimato ir energetikos atviras visoms demokratiškai
sudarytoms savivaldybėms, kurioms vadovauja per rinkimus išrinkti atstovai, nepriklausomai nuo
savivaldybių dydžio ir kokiame etape yra jų energetikos bei klimato
politikos įgyvendinimas. Signatarai, anksčiau prisidėję prie 2020
m. tikslų ir (arba) prie iniciatyvos
„Merai prisitaiko“ (angl. Mayors
Adapt), yra kviečiami dar kartą
pasirašyti už 2030 m keliamus
tikslus.
Kaimynystėje esančios mažos ir vidutinės savivaldybės taip pat, pagal
tam tikras sąlygas, gali pasirašyti
kaip signatarų grupės.
Subnacionalinio ir nacionalinio lygmens institucijos, taip pat ir kitos
ne pelno organizacijos, gali remti
signatarus, suteikdamos jiems išteklių bei technologijų, ir gali būti
laikomos Merų pakto koordinatorėmis arba rėmėjomis.

už klimato politiką ir energetiką atsakingas Europos
Komisijos narys

* Merų pakto signatarai 2016 m. kovą

Kodėl prisijungti?
Platus tarptautinis pripažinimas ir matomumas jūsų savivaldybei dalyvaujant klimato
politikos ir energetikos veikloje
Galimybė prisidėti
formuojant ES klimato ir
energetikos politiką
Patikimi įsipareigojimai
peržiūrėti proceso eigą ir
vykdyti stebėseną

„Kadangi Fonte Nuova dalyvauja Merų pakte dėl klimato
kaitos ir energetikos, tai turi galimybę sudaryti prisitaikymo prie klimato kaitos planų, skirtų darniam valdymui ir
mūsų teritorijos saugumui ateityje.“

Donatella Ibba, Fonte Nuova (Italija) mero
pavaduotoja aplinkosaugai

Geresnės finansavimo galimybės jūsų vietiniams klimato ir
energetikos projektams
Naujoviški būdai bendradarbiauti, dalintis patirtimi ir
stiprinti pajėgumą dalyvaujant įvairiuose reguliariuose
renginiuose, giminiaujantis
savivaldybėms, internetiniuose
seminaruose ar diskusijose
Praktinė pagalba (pagalbos
tarnyba), konsultacinė
medžiaga ir priemonės
Greita prieiga prie „pažangių
technologijų“ ir įkvepiančių
atvejų studijų

„Dalyvavimas Merų pakte Gentui padeda tapti išmaniuoju ir darniuoju miestu. Tai suteikia galimybę bendradarbiauti tarp sektorių klimatui neutraliame mieste,
kuriame gyvena atsakingi piliečiai ir vystoma ekologiška
ekonomika.“

Daniël Termont, Gento meras (Belgija)

Palengvintas savęs vertinimo
procesas ir nuomonių mainai
vykdant bendrą stebėseną
ir naudojant bendrą
ataskaitos šabloną
Lanksti pavyzdinė veiksmų
programa, pritaikoma
vietos poreikiams
Intensyvesnis bendradarbiavimas ir nacionalinių ir subnacionalinių institucijų parama

„Dalyvavimas Merų pakte dėl klimato kaitos ir energetikos sudaro galimybę pasinaudoti išmaniosiomis projektų prognozėmis, padedančiomis sumažinti energijos
suvartojimą ir dalyvauti vietos bendruomenėse.“

Idrijos meras Bojan Sever (Slovėnija)

Merų paktas žingsnis po žingsnio
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ŽINGSNIS 3 :
Savo stebėsenos
ataskaitos
pateikimas

Suteikti gyventojams
aukštą gyvenimo kokybę
tvariuose, klimato kaitos
poveikiui atspariuose ir
gyvybe kunkuliuojančiuose
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Tvarios energetikos
ir klimato politikos
veiksmų plano
pateikimas
(SECAP)
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Įgyvendinimas,
stebėsena &
ataskaita
Per du metus nuo oficialaus pasirašymo signatarai pateikia Tvarios
energetikos ir klimato politikos veiksmų planą (SECAP), apimantį
švelninimą ir prisitaikymą. SECAP sudaromas pagal bazinės emisijos
aprašą ir klimato rizikos bei silpnų grandžių įvertinimą. Kas du metus
signatarai pateikia eigos ataskaitą.

Signatarų vizija ir įsipareigojimai
ŠVELNINIMAS

PRISITAIKYMAS

spartinant mūsų teritorijų
priklausomybės nuo
iškastinio kuro mažinimą

stiprinant mūsų
gebėjimą prisitaikyti
prie neišvengiamo
klimato kaitos
poveikio

SAUGI,
TVARI IR
PRIEINAMA ENERGIJA
didinant energijos
vartojimo efektyvumą ir
vartojant atsinaujinančių
išteklių energiją

Bendras 2050 m. vizijos siekis

ES 2030 m. klimato politikos ir energetikos tikslų
įgyvendinimas ar net viršijimas
Iki 2030 m. bent 40 % sumažinti CO2 (ir kitų galimai šiltnamio efektą
sukeliančių dujų) emisiją naudojant patobulintas energijos vartojimo
efektyvumą didinančias priemones ir plačiau naudojant atsinaujinančių
išteklių energiją
Didesnis atsparumas klimato kaitos poveikiui
Sustiprėjęs bendradarbiavimas su ES vietos ir regionų (provincijų, apskričių) savivaldybėmis, kad pagerėtų prieiga prie saugios, tvarios ir
prieinamos energijos

Suteikti gyventojams aukštą gyvenimo kokybę
tvariuose, klimato kaitos poveikiui atspariuose ir
gyvybe kunkuliuojančiuose miestuose

Kaip tapti signataru?
Įstojimui į Merų paktą reikia oficialaus politinio įsipareigojimo.
Įstojimo blanką turi pasirašyti meras
arba lygiavertes pareigas turintis savivaldybės tarybos atstovas.
Papildoma informacija
www.eumayors.eu > Dalyvavimas

Merų pakto biuras

Išsamesnė informacija

Merų pakto biuras atsakingas už visą
iniciatyvos koordinavimą. Jį sudaro
vietos ir regionų (provincijų, apskričių) savivaldybių tinklas – Energijos miestai (Energy Cities), Klimato
aljansas (Climate Alliance), CEMR,
EUROMIESTAI (EUROCITIES) ir FEDARENE glaudžiai bendradarbiaujantys
su ECOFYS, „Gaivios mintys“ (Fresh
Thoughts) ir IFOK.

Merų pakto biuras
1040 Briuselis
Belgija
Tel: +32 2 400 10 67
el. paštas: info@eumayors.eu
Twitter: @eumayors

www.eumayors.eu

Bendrai finansuoja Pažangi energetika Europai ir
„LIFE +“ Europos Sąjungos programos
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