Neutralizuoto poveikio klimatui ir pažangių miestų misija

100 neutralizuoto poveikio klimatui miestų iki
2030 m. – užduotis piliečiams ir dėl jų

Kas yra ES misijos?
ES misijos, kurias iš dalies įkvėpė „Apollo 11“ misija nuskraidinti žmogų į mėnulį, yra įsipareigojimas
spręsti svarbias visuomenės problemas:






įveikti vėžį,
prisitaikyti prie klimato kaitos,
padaryti miestus žalesnius,
užtikrinti gerą dirvožemių būklę, kad turėtume sveiko maisto, naudą pajustų žmonės, gamta ir
klimatas,
apsaugoti mūsų vandenynus.

Kiekviena ES misija turės savo tvarkaraštį ir biudžetą pagal spręstinos problemos sudėtingumą. Misijos
neapsiribos vien tik moksliniais tyrimais ir inovacijomis, bet paskatins inovacijas visuose sektoriuose, kad
būtų rasta veiksmingų sprendimų. Be to, jos bus labai svarbios siekiant ES prioritetų, pavyzdžiui vykdant
Europos žaliąjį kursą ir Europos kovos su vėžiu planą.

Jūsų indėlis svarbus
Kad misijos įvyktų, mums reikia jūsų pagalbos. Iki šiol identifikuoti galimas misijas Komisijai padėdavo
misijų valdybos – įvairiausi ekspertai iš inovacijų, mokslinių tyrimų, politikos formavimo, pilietinės
visuomenės ir specialistų organizacijų. Dabar laikas įsitraukti ir jums, europiečiams, kad misijos būtų
aktualios ir atneštų realių pokyčių. Dirbdami kartu galime pasiekti daug daugiau.

Neutralizuoto poveikio klimatui ir pažangūs miestai
Miestai užima maždaug 3 proc. Žemės ploto, tačiau juose išmetama daugiau nei 70 proc. šiltnamio
efektą sukeliančių dujų. Remiantis skaičiavimais, iki 2050 m. Europoje beveik 85 proc. žmonių gyvens
miestuose. Todėl būtent miestai ir jų gyventojai turi padėti keisti dabartinę kritinę klimato padėtį.
Neutralizuoto poveikio klimatui ir pažangių miestų misijos valdyba identifikavo tokią misiją – iki 2030 m.
pasiekti 100 neutralizuoto poveikio klimatui miestų tikslą.

Vykdant neutralizuoto poveikio klimatui ir pažangių miestų misiją būtų remiami ir skatinami 100 Europos
miestų, norinčių persitvarkyti ir taip iki 2030 m. neutralizuoti savo poveikį klimatui, jie taptų bandymų ir
inovacijų centrais ir rodytų pavyzdį visiems miestams.
Kiekvienas iš 100 novatoriškų miestų, pasiryžusių tapti neutralizuoto poveikio klimatui miestais iki
2030 m., pasirašys Miestų sutartį dėl klimato, pritaikytą prie kiekvieno miesto realijų ir parengtą
bendromis jėgomis, kad nė vienas neliktų neišklausytas.

Miesto gyventojų vaidmuo
Miestuose gyvenantys žmonės bus labai svarbūs vykdant šią misiją. Tai jie yra gamintojai, vartotojai,
politikos veikėjai ar lankytojai. Jie daro didelį poveikį aplinkai bei klimatui ir taip pat gali paskatinti
permainas, padedančias neutralizuoti poveikį klimatui. Šia sutartimi žmonėms ir pilietinei visuomenei bus
suteikiamas aktyvus vaidmuo ir naujos platformos imtis veiksmų, taip pat geresnių išteklių formuoti ir
įgyvendinti klimato politiką. Tam miestai turės sukurti veiksmingus metodus, kaip sutelkti bendruomenes,
daryti įtaką elgsenos pokyčiams ir juos skatinti.
Žmonės gali lemti pokyčius įgyvendindami principu „iš apačios į viršų“ grindžiamas iniciatyvas, diegdami
inovacijas ir pasitelkdami naujas valdymo formas. Vienas iš misijos tikslų – siekti, kad pertvarka būtų
teisinga ir dėl jos gerėtų žmonių sveikata bei didėtų gerovė ir kad ji duotų daug papildomos naudos,
pavyzdžiui, užtikrintų geresnę oro kokybę, darbo vietų kūrimą ir sveikesnį gyvenimo būdą.
2020 m. Neutralizuoto poveikio klimatui ir pažangių miestų misijos valdyba išklausė žmonių išsakytų
prioritetų ir nuogąstavimų ES miestuose. Tai, ką ji išgirdo šių renginių metu, padės suformuoti misijos
valdybos ataskaitą ir rekomendacijas Europos Komisijai (jos turėtų būti parengtos 2020 m.
rugsėjo mėn.).
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