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Pakt starostů a primátorů v oblasti

klimatu & energetiky

Jedinečné hnutí
vycházející zdola
© foto Nathalie Nizette

Pakt starostů a primátorů v oblasti
klimatu a energetiky sdružuje místní
a regionální orgány, které se dobrovolně zavázaly plnit na svém území
cíle EU zaměřené na oblast klimatu
a energetiky.
Toto jedinečné hnutí vycházející
zdola, které zahájilo svou činnost
v roce 2008 s podporou Evropské
komise, má dnes již více než 6500
signatářů*.

Vedoucí představitelé EU a starostové/
primátoři symbolicky podepsali Pakt
starostů a primátorů v oblasti klimatu
a energetiky v Evropském parlamentu v
roce 2015

V roce 2015 si tato iniciativa vytyčila
nové cíle: Pakt starostů a primátorů v
oblasti klimatu a energetiku zpřísnil
svůj původní závazek redukce CO2 a
zahrnul do svých cílů i přizpůsobování se změně klimatu. Místní úřady
signatářů tohoto hnutí sdílejí společnou vizi odolných měst zbavených
emisí oxidu uhličitého, jejichž občané mají přístup k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné energii.

Připojte se k Paktu!

Tyto úřady se zavázaly rozvíjet Akční
plány pro udržitelnou energii a klima pro rok 2030 a zavádět lokální
činnosti pro zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu.

Pakt starostů
a primátorů je
„největší celosvětová iniciativa v
oblasti městského klimatu a
energie“.

Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky je otevřen
všem místním orgánům, které byly
ustaveny demokratickou cestou,
tvořeným volenými zástupci, bez
ohledu na jejich velikost, v jakékoli
fázi zavádění vlastních politik v oblasti energetiky a klimatu. Signatáři, kteří se již dříve zavázali plnit
cíle pro rok 2020 a/nebo Mayors
Adapt, jsou vyzváni, aby se znovu
zaregistrovali pro cíle roku 2030.
Okolní malé a středně velké místní
orgány se mohou za určitých podmínek připojit jako skupina signatářů.
Úřady na celostátní a nižší než celostátní úrovni i jiné neziskové organizace mohou podpořit signatáře tím,
že jim poskytnou zdroje a know-how, a mohou být uznány jako
koordinátoři nebo podporovatelé
Paktu starostů a primátorů.

Miguel Arias Cañete
evropský komisař pro energetiku a ochranu klimatu

* Signatáři Paktu starostů a primátorů, stav k březnu 2016

Proč se přidat?
Široké mezinárodní uznání a
zviditelnění opatření Vašeho
místního orgánu v oblasti
klimatu a energetiky
Příležitost podílet se na
utváření politiky EU v oblasti
klimatu a energetiky
Věrohodné závazky
prostřednictvím kontroly a
monitorování pokroku

„Pro Fonte Nuova je angažmá v Paktu starostů a primátorů v oblasti klima a energetiky příležitostí k rozvoji
akčních plánů přizpůsobení se klimatické změně pro
udržitelnou správu a budoucí bezpečnost našeho území.“

Donatella Ibba, Náměstkyně primátora pro
životní prostředí Fonte Nuova, Itálie

Lepší finanční příležitosti
pro Vaše místní klimatické a
energetické projekty
Inovativní způsoby vytváření
sítí, výměny informací
a budování kapacity
prostřednictvím pravidelných
akcí, partnerství měst,
webinářů nebo on-line diskuzí
Praktická podpora (helpdesk),
instruktážní materiál a
nástroje
Rychlý přístup k „know-how
vedoucímu k dokonalosti“
a inspirativním případovým
studiím

„Pakt starostů a primátorů pomáhá Gentu stát se
inteligentním a trvale udržitelným městem. Nabízí páky
pro meziodvětvový přístup ke klimaticky neutrálnímu
městu, s odpovědnými občany a ekologicky šetrnou
ekonomikou.„

Daniël Termont, Primátor města Gent, Belgie

Usnadněné sebehodnocení
a vzájemné (peer-to-peer)
výměny prostřednictvím
společné šablony pro
monitorování a podávání
zpráv
Flexibilní referenční rámec pro
akci, přizpůsobitelný místním
potřebám
Posílená spolupráce a podpora
ze strany celostátních a nižších
než celostátních orgánů

„Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky
je příležitost, jak prosadit naše projekty inteligentních
sítí, což umožní úspory ve spotřebě elektrické energie a
pomůže do nich zapojit místní komunity.„

Bojan Sever, starosta města Idrija, Slovinsko

Pakt starostů a primátorů, krok za krokem
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KROK 2 :

KROK 3 :
Předložení Vaší
monitorovací
zprávy

Poskytnout občanům vysokou
kvalitu života v udržitelných,
klimaticky odolných a
životem pulzujících
městech

Předložení Vašeho
akčního plánu pro
udržitelnou energii
a klima (SECAP)

Dod
at praktické kroky

Realizace, monitoring &
podávání zpráv

Signatáři předloží do dvou let od formálního podpisu Akční
plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) - pokrývající
zmírňování i přizpůsobování se změně klimatu. SECAP vychází ze
Základního katastru emisí a Podrobnějšího posouzení klimatických
rizik a zranitelnosti. Signatáři podávají zprávu o postupu a
vývoji každé dva roky.

Vize a závazky signatářů
ZMÍRŇOVÁNÍ -

PŘIZPŮSOBOVÁNÍ

Urychlení dekarbonizace
našich území

Posílení naší schopnosti
přizpůsobit se
nevyhnutelným dopadům
změny klimatu

BEZPEČNÁ,
UDRŽITELNÁ a
CENOVĚ DOSTUPNÁ
ENERGIEZvyšování energetické
účinnosti a využití
obnovitelných
zdrojů energie

Práce na společné vizi pro rok 2050

Realizace nebo překročení klimatických a
energetických cílů EU pro rok 2030
Alespoň o 40% nižší emise CO2 (a případně další skleníkových plynů)
do roku 2030 prostřednictvím efektivnějších opatření na zvýšení
energetické účinnosti a většího využívání obnovitelných zdrojů energie
Zvýšená odolnost vůči dopadům změny klimatu
Posílení spolupráce s ostatními místními a regionálními orgány v
rámci i mimo EU s cílem zlepšit přístup k bezpečné, udržitelné a cenově
dostupné energii

Poskytnout občanům vysokou kvalitu života
v udržitelných, klimaticky odolných a životem
pulzujících městech

Jak se registrovat?
Vstup do Paktu starostů a primátorů
vyžaduje formální politický závazek.
Formulář o připojení se k paktu musí
být podepsán starostou/primátorem
nebo
rovnocenným
zástupcem
obecního zastupitelstva.
Další informace:
www.eumayors.eu > Zúčastnit se

Kancelář Paktu starostů a primátorů
je odpovědná za celkovou koordinaci
této iniciativy. Tvoří ji sítě místních a
regionálních orgánů - Energy Cities,
Climate Alliance, CEMR, EUROCITIES
a FEDARENE, úzce spolupracující s
ECOFYS, Fresh Thoughts a IFOK.

Více informací
Kancelář Paktu starostů
a primátorů
63-67 rue d’Arlon
1040 Brusel
Belgie
Tel: +32 2 400 10 67
E-mail: info@eumayors.eu
Twitter: @eumayors

www.eumayors.eu
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