Missioon „Kliimaneutraalsed ja arukad linnad“

100 kliimaneutraalset linna 2030. aastaks –
kodanike toel ja nende jaoks

Mis on ELi missioonid?
Osaliselt Apollo 11 Kuu-missioonist inspireeritud ELi missioonide eesmärk on aidata lahendada olulisi
ühiskonnaprobleeme, nagu






võitlus vähktõve vastu;
kohanemine kliimamuutustega;
keskkonnahoidlikuma linnakeskkonna loomine;
mulla hea seisundi tagamine tervisliku toidu, inimeste tervise, looduse ja kliima huvides;
ookeanide kaitsmine.

Igal ELi missioonil on kindel ajakava ja eelarve, mis oleneb ülesande keerukusest. Nende missioonide
haare on märksa laiem kui pelgalt teadusuuringud ja innovatsioon. Nendega stimuleeritakse
uuendustegevust paljudes valdkondades, et leida tõhusaid lahendusi. Lisaks on missioonidel oluline osa
selliste ELi esmatähtsate algatuste elluviimisel nagu Euroopa roheline kokkulepe ja Euroopa
vähktõvevastase võitluse kava.

Kõigi osalus on oluline
Missioonide õnnestumiseks vajame kõigi panust. Seni on Euroopa Komisjonil aidanud missioonide
võimalikke valdkondi kindlaks määrata nn missiooninõukogud, kuhu kuuluvad innovatsiooni- ja
teadusvaldkondade, poliitikaringkondade, kodanikuühiskonna ja erialaorganisatsioonide eksperdid. Nüüd
on aeg kaasata kõik eurooplased – niiviisi tagame, et missioonid on asjakohased ja toovad kaasa
soovitud muutused. Koos töötades suudame saavutada palju rohkem.

Kliimaneutraalsed ja arukad linnad
Linnad katavad umbes 3% kogu maismaast, kuid toodavad üle 70% kasvuhoonegaaside heitest.
Hinnanguliselt elab Euroopas 2050. aastal peaaegu 85% elanikkonnast linnapiirkondades, seepärast
peavad linnad ja nende kodanikud otsima lahendusi praegusele kliimakriisile.
Kliimaneutraalsete ja arukate linnade missiooninõukogu määras kindlaks järgmise missiooni: 100
kliimaneutraalset linna 2030. aastaks.

Kliimaneutraalsete ja arukate linnade missiooni raames on kavas toetada, edendada ja kajastada 100
Euroopa linna kliimaneutraalsuse saavutamist aastaks 2030, seega saaks neist linnadest
eksperimenteerimis- ja innovatsioonikeskused kõigi muude linnade jaoks.
Kõik 100 linna, kes seavad eesmärgiks saavutada 2030. aastaks kliimaneutraalsus, allkirjastavad
kliimaneutraalse linna lepingu, mida kohandatakse vastavalt iga linna tegelikule olukorrale ja lähtudes
ühisest loomisprotsessist, et võtta arvesse kõikide huvirühmade arvamust.

Linnaelanike roll
Selle missiooni puhul on keskne roll linnades elavatel inimestel – tootjatel, tarbijatel, poliitikas osalejatel,
külastajatel. Neil on suur mõju keskkonnale ja kliimale ning nende võimuses on ka toetada üleminekut
kliimaneutraalsusele. Kliimaneutraalse linna lepinguga on inimestele ja kodanikuühiskonnale ette nähtud
aktiivne roll ning neile antakse uued tegutsemisplatvormid ja paremad vahendid kliimameetmete
kavandamiseks ja rakendamiseks. Selleks peavad linnad välja töötama tõhusad lähenemisviisid
kogukondade kaasamiseks ning käitumise muutmise mõjutamiseks ja stimuleerimiseks.
Inimesi võib ärgitada muutusi ellu viima alt üles suunatud algatuste, innovatsiooni ja uute
valitsemisvormide kaudu. Missiooni üks eesmärkidest on edendada õiglast üleminekut, et parandada
inimeste tervist ja heaolu ning saavutada üleminekuga mitmesugust täiendavat kasu, nagu parem
õhukvaliteet, töökohtade loomine ja tervislikum eluviis.
Kliimaneutraalsete ja arukate linnade missiooninõukogu kogus 2020. aastal teavet inimeste prioriteetide
ja murede kohta ELi linnades. Kogutud teavet võetakse arvesse missiooninõukogu aruandes ja
soovitustes Euroopa Komisjonile (esitatakse eeldatavasti 2020. aasta septembris).

© Euroopa Liit, 2020
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