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Pilsētu mēru pakts

enerģētikas & klimata
jomā

Unikāla augšupejoša
kustība

Šai unikālajai augšupejošajai
kustībai, kas tika aizsākta 2008.
gadā ar Eiropas Komisijas atbalstu,
tagad ir vairāk nekā 6500 parakstītāju*.
Iniciatīva 2015. gadā izvirzīja jaunus
mērķus – Pilsētu mēru pakts enerģētikas un klimata jomā paplašina
sākotnējo CO2 mazināšanas apņemšanos un iekļauj pielāgošanos
klimata pārmaiņām. Parakstītājām
pašvaldībām ir kopīgs redzējums,
kā padarīt pilsētas dekarbonizētas
un noturīgas pret klimata pārmaiņām, darot iedzīvotājiem pieejamu
ilgtspējīgu un drošu enerģiju.
Tās apņēmās izstrādāt ilgtspējīgas
enerģētikas un klimata rīcības plānus 2030. gadam un īstenot vietējus pasākumus, lai pielāgotos
klimata pārmaiņām un mazinātu
tās.
Pilsētu mēru
pakts ir
“pasaules lielākā pilsētu
klimata un
enerģētikas
iniciatīva”.
Miguel Arias Cañete
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Pilsētu mēru pakts enerģētikas un
klimata jomā apvieno vietējas un
reģionālas iestādes, kas brīvprātīgi
apņēmušās savā teritorijā īstenot
ES klimata un enerģētikas mērķus.
ES līderi un pilsētu mēri simboliski
apstiprina Pilsētu mēru paktu enerģētikas un klimata jomā Eiropas Parlamentā 2015. gadā

Pievienojieties paktam!
Pilsētu mēru pakts enerģētikas un
klimata jomā ir atvērts visām pašvaldībām, kas veidotas demokrātiski ar vēlētiem pārstāvjiem, neatkarīgi no lieluma un enerģētikas
un klimata politikas īstenošanas
posma. Parakstītāji, kas iepriekš
apņēmušies atbalstīt 2020. gada
mērķus un/vai Mayors Adapt iniciatīvu, tiek aicināti atkal pievienoties 2030. gada mērķu sasniegšanai.
Maza un vidēja lieluma kaimiņu
pašvaldības, ja tās atbilst noteiktiem nosacījumiem, var arī pievienoties kā parakstītāju grupa.
Pašvaldību un valsts iestādes, kā
arī citas bezpeļņas organizācijas,
var atbalstīt parakstītājus, sniedzot tiem resursus un praktiskās
zināšanas un tiekot atzītas kā Pilsētu mēru pakta koordinatori vai
atbalstītāji.

Eiropas klimata politikas un enerģētikas komisārs

* Pilsētu mēru pakta parakstītāji 2016. g. martā

Kādēļ pievienoties?
Augsta starptautiska
atpazīstamība un redzamība
jūsu pašvaldības klimata un
enerģētikas pasākumiem
Iespēja piedalīties ES
klimata un enerģētikas
politikas veidošanā
Saistību īstenošanas
nodrošināšana ar progresa
pārskatīšanu un monitoringu

“Fontenovai dalība Pilsētu mēru paktā ir iespēja
izstrādāt klimata pārmaiņu pielāgošanās rīcības
plānus mūsu teritorijas ilgtspējīgai pārvaldībai un
drošībai nākotnē.”

Donatella Ibba, Fontnovas mēra vietniece vides
jautājumos (Itālija)

Labākas finansiālās iespējas
jūsu vietējiem klimata un
enerģētikas projektiem
Inovatīvi veidi, kā veidot tīklus,
apmainīties ar pieredzi un
uzlabot spējas, veicot regulārus pasākumus, mērķsadarbību, tīmekļa seminārus un
tiešsaistes diskusijas
Praktisks atbalsts (palīdzības
dienests), vadlīnijas un rīki
Ātra piekļuve “izcilības
rokasgrāmatām” un
iedvesmojošiem
tematiskajiem pētījumiem

“Pilsētu mēru pakts palīdz Gentei kļūt par viedu un
ilgtspējīgu pilsētu. Tas sniedz iedarbīgus līdzekļus
transversālai pieejai ceļā uz klimatam nekaitīgu
pilsētu ar atbildīgiem iedzīvotājiem un videi draudzīgu ekonomiku.”

Daniël Termont, Gentes pilsētas mērs (Beļģija)

Vieglāka pašnovērtēšana un
savstarpēja apmaiņa, pateicoties kopējam monitoringa un
ziņošanas modelim
Elastīga pamatstruktūra
pasākumiem, kas pielāgojama vietējām vajadzībām
Labāka sadarbība un atbalsts
no valsts un pašvaldību
iestādēm

“Pilsētu mēru pakts enerģētikas un klimata jomā
ir iespēja virzīt tālāk mūsu viedtīklu projektus, kas
ļaus ietaupīt enerģiju un palīdzēs iesaistīt vietējās
kopienas.”

Bojan Sever, Idrijas pilsētas mērs (Slovēnija)

Pilsētu mēru pakts soli pa solim
SOLIS 1 :
Pilsētu mēru pakta
enerģētikas un
klimata jomā
parakstīšana

Aizsākšana &
pamatlīmeņa
pārskats

s
ķu
ēr

Pārs
kat
iet
pr
og
re
su

m

,

et
ki

Novērtēšana &
atsauksmes

et
oji
lāg
e
pi

ritātes
prio

N
os
a

SOLIS 3 :

SOLIS 2 :

jūsu monitoringa
ziņojuma
iesniegšana

jūsu ilgtspējīgas
enerģētikas un
klimata rīcības
plāna (IEKRP)

Augstai dzīves kvalitātei ilgtspējīgās, pret klimata
pārmaiņām noturīgās
un košās pilsētās
Īst
eno
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s
mu
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Īstenošana,
monitorings
& ziņošana

Parakstītāji iesniedz ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības
plānu (IEKRP) – kas aptver gan mazināšanu, gan pielāgošanos
– divu gadu laikā pēc oficiālās parakstīšanas. IEKRP ir balstīts uz
emisiju pamata pārskatu un klimata riska un ietekmējamības
novērtējumu. Parakstītāji ziņo par progresu reizi divos gados.

Parakstītāju redzējums un apņemšanās
MAZINĀŠANA

PIELĀGOŠANĀS

Mūsu teritoriju
dekarbonizācijas
paātrināšana

Lielāka spēja pielāgoties
nenovēršamajai klimata
pārmaiņu ietekmei

DROŠA,
ILGTSPĒJĪGA UN
PIEEJAMA ENERĢIJA
Energoefektivitātes
un atjaunojamo energoresursu izmantošanas
palielināšana

Darbs, lai sasniegtu kopīgu redzējumu par 2050. gadu

ES 2030. g. klimata un enerģētikas mērķu
sasniegšana vai pārspēšana
Vismaz par 40 % zemākas CO2 (un, iespējams, citu siltumnīcefekta gāzu) emisijas līdz 2030. gadam, uzlabojot energoefektivitātes
pasākumus un plašāk izmantojot atjaunojamos energoresursus
Labāka klimata pārmaiņu ietekmes izturētspēja
Plašāka sadarbība ar citām vietējām un reģionālām iestādēm ES un
ārpus tās, lai uzlabotu drošas un ilgtspējīgas enerģijas pieejamību par pieņemamām cenām

Augsts iedzīvotāju dzīves līmenis ilgtspējīgās, pret
klimata pārmaiņām noturīgās un košās pilsētās

Kā pievienoties?
Lai pievienotos Pilsētu mēru paktam, nepieciešama oficiāla politiska
apņemšanās.
Nosacījumu pieņemšanas veidlapa ir jāparaksta pilsētas mēram vai
ekvivalentam pašvaldības padomes
pārstāvim.
Plašāka informācija:
www.eumayors.eu > Līdzdalība

Pilsētu mēru pakta birojst

Plašāka informācija

Pilsētu mēru pakta birojs ir atbildīgs
par iniciatīvas kopējo koordināciju.
To veido vietēju un reģionālu iestāžu
tīkli: Energy Cities, Klimata alianse,
Eiropas Pašvaldību un reģionu padome, EUROCITIES un FEDARENE,
cieši sadarbojoties ar ECOFYS, Fresh
Thoughts un IFOK.

Pilsētu mēru pakta birojs
1040 Brisele
Beļģija
Tālr.: +32 2 400 10 67
E-pasts: info@eumayors.eu
Twitter: @eumayors

www.eumayors.eu

Līdzfinansēts ar Eiropas Savienības programmām
“Saprātīga enerģija Eiropai” un LIFE+
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