„Klímasemleges és intelligens városok” küldetés

100 klímasemleges város 2030-ig – a polgárok
által, a polgárokért

Mik az uniós küldetések?
Az EU úgynevezett küldetéseit részben az Apollo 11 misszió ihlette, amelynek célja az volt, hogy embert
juttasson a Holdra. Az uniós küldetések olyan jelentős társadalmi kihívásokra keresnek választ, mint
például:






a rák elleni küzdelem;
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás;
a városok zöldebbé tétele;
a talaj egészségének biztosítása az egészséges élelmiszerek, emberek, természet és éghajlat
érdekében;
óceánjaink védelme.

Az egyes uniós küldetések meghatározott időkerettel és költségvetéssel rendelkeznek attól függően,
hogy mennyire összetett a kihívás, amelyet kezelniük kell. Túlmutatnak a kutatáson és az innováción, és
az ágazatokon átívelő innovációt ösztönözve törekednek hatékony megoldásokra. A küldetések
ezenkívül kulcsfontosságú szerepet játszanak majd az olyan uniós prioritások megvalósításában, mint
az európai zöld megállapodás és az európai rákellenes cselekvési terv.

Az Ön részvétele is számít
A küldetések megvalósításához az Ön segítségére is szükségünk van. Eddig az innováció, a kutatás, a
politikai döntéshozatal, a civil társadalom és a szakembereket tömörítő szervezetek szakértőinek széles
körét képviselő küldetési testületek segítették az Európai Bizottságot a lehetséges küldetések
meghatározásában. Most eljött az idő, hogy az európai polgárokat, köztük Önt is bevonjuk annak
érdekében, hogy a küldetések relevánsak legyenek és valódi változást hozzanak. Ha együtt dolgozunk,
sokkal többet érhetünk el.

Klímasemleges és intelligens városok
A városok a földfelszín mintegy 3 %-át borítják, de az üvegházhatást okozó gázok több mint 70 %-át
bocsátják ki. A becslések szerint 2050-re az európaiak közel 85 %-a városi területeken fog élni. Ezért a
városoknak és polgáraiknak foglalkozniuk kell a jelenlegi éghajlati vészhelyzettel.

A Klímasemleges és intelligens városok küldetési testülete a következő küldetést határozta meg: 2030ig 100 várost kell klímasemlegessé tenni.
A klímasemleges és intelligens városokra irányuló küldetés 100 európai várost támogatna,
népszerűsítene és mutatna be 2030-ig a klímasemlegességre való átalakulásuk során, és ezeket a
városokat kísérleti és innovációs központokká tenné valamennyi város számára.
Mind a 100 város, amely elfogadja a 2030-ig megvalósítandó klímasemlegességre irányuló küldetést,
aláír egy, a realitásaihoz igazított klímaszerződést, amelynek kidolgozására a vélemények
figyelembevételét minden szinten biztosító, közös alkotási folyamat keretében kerül sor.

A városok lakóinak szerepe
A küldetés középpontjában a városlakók állnak: termelők, fogyasztók, politikai szereplők és látogatók.
Ők azok, akik jelentős hatást gyakorolnak a környezetre és az éghajlatra, és ösztönözhetik a
klímasemlegességre való átállást is. A városokkal kötött klímaszerződés aktív szerepet szán az
embereknek és a civil társadalomnak, és új platformokat, valamint jobb erőforrásokat biztosít számukra
az éghajlat-politikai fellépések megtervezéséhez és végrehajtásához. Ehhez a városoknak hatékony
megközelítéseket kell kidolgozniuk a közösségek mozgósítására és befolyásolására, valamint
magatartásbeli változások előmozdítására.
Az emberek az alulról építkező kezdeményezések, az innováció és az új kormányzási formák révén a
változások meghatározó tényezőivé válhatnak. A küldetés célkitűzései közé tartozik az igazságos
átmenet ösztönzése az emberek egészségének és jólétének javítása, valamint számos további járulékos
előny, például a jobb levegőminőség, a munkahelyteremtés és az egészségesebb életmód érdekében.
2020 folyamán a „Klímasemleges és intelligens városok” küldetéssel foglalkozó testület feltérképezte az
embereket foglalkoztató főbb kérdéseket és aggályokat szerte az EU városaiban. A testület által az
Európai Bizottság számára készítendő (2020 szeptemberére várható) jelentést és ajánlásokat az e
találkozók alkalmával hallottak fogják formálni.
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