Missie Klimaatneutrale en slimme steden

100 klimaatneutrale steden tegen 2030 — door
en voor de burgers

Wat zijn EU-missies?
De EU-missies zijn deels geïnspireerd door de Apollo 11-missie om een man naar de maan te brengen.
Zij staan voor een belofte om belangrijke maatschappelijke uitdagingen op te lossen, zoals:






kankerbestrijding;
aanpassing aan klimaatverandering;
in groenere steden wonen;
ervoor zorgen dat de bodem gezond is zodat het voedsel, de mens, de natuur en het klimaat
gezond zijn;
onze oceanen beschermen.

Elke EU-missie heeft een specifiek tijdschema en een specifieke begroting, afhankelijk van de vraag hoe
moeilijk de uitdaging in kwestie is. De missies zullen verder gaan dan onderzoek en innovatie en zullen
innovatie in alle sectoren stimuleren om doeltreffende oplossingen te vinden. Bovendien zullen de
missies een cruciale rol spelen bij de verwezenlijking van EU-prioriteiten zoals de Europese Green Deal
en het Europese actieplan voor kankerbestrijding.

Uw deelname telt mee
Wij hebben u nodig om de missies te laten slagen. Tot dusver hebben de missieraden, die bestaan uit
een brede mix van deskundigen op het gebied van innovatie, onderzoek, beleidsvorming,
maatschappelijke organisaties en organisaties van deskundigen, de Europese Commissie geholpen om
mogelijke missies te specificeren. Nu is het tijd om met Europeanen zoals u samen te werken om ervoor
te zorgen dat de missies relevant zijn en echt een verschil maken. Door samen te werken, kunnen we
veel meer bereiken.

Klimaatneutrale en slimme steden
Steden beslaan ongeveer 3 % van het landoppervlak van de aarde, maar produceren meer dan 70 %
van alle broeikasgasemissies ter wereld. In Europa zal tegen 2050 naar schatting bijna 85 % van de
Europeanen in stedelijke gebieden wonen. Daarom moet de huidige klimaatcrisis in de steden en door
de inwoners ervan worden aangepakt.

De missieraad voor klimaatneutrale en slimme steden heeft de volgende missie ingesteld: het
realiseren van 100 klimaatneutrale steden tegen 2030.
De missie Klimaatneutrale en slimme steden is bedoeld om 100 Europese steden te ondersteunen, te
stimuleren en onder de aandacht te brengen in hun transformatie naar klimaatneutraliteit tegen 2030 en
om deze steden tot experimenteer- en innovatiehubs voor alle steden te maken.
Alle 100 steden die de voortrekkersrol op zich nemen en de missie aanvaarden om tegen 2030
klimaatneutraal te worden, zullen een klimaatstadcontract ondertekenen dat aan de realiteit van elke
stad wordt aangepast en via een proces van cocreatie wordt ontwikkeld zodat stemmen van alle niveaus
worden gehoord.

De rol van de inwoners van de steden
De mensen die in de steden wonen, zullen bij deze missie centraal staan. Zij zijn immers producenten,
consumenten, politieke actoren of bezoekers. Zij hebben een enorme impact op het milieu en het klimaat
en zij kunnen de overgang naar klimaatneutraliteit bovendien stimuleren. Het klimaatstadcontract zal
mensen en het maatschappelijk middenveld een actieve rol geven, hen nieuwe platforms bieden om te
handelen en betere middelen bieden om klimaatmaatregelen te ontwikkelen en uit te voeren. Hiertoe
moeten de steden doeltreffende benaderingen ontwikkelen om gemeenschappen te mobiliseren en een
gedragsverandering teweeg te brengen en te stimuleren.
Mensen kunnen voorvechters van verandering worden via initiatieven van onderaf, innovatie en nieuwe
vormen van governance. De doelstellingen van de missie zijn onder meer de bevordering van een
eerlijke transitie om de gezondheid en het welzijn van de mensen te verbeteren en om met de overgang
veel extra voordelen te bieden, zoals een betere luchtkwaliteit, meer banen en een gezondere
levensstijl.
In 2020 heeft de missieraad voor klimaatneutrale en slimme steden naar de prioriteiten en zorgen van de
inwoners van steden in de hele EU geluisterd. Wat zij bij deze gelegenheden hebben gehoord, zal vorm
geven aan het verslag en de aanbevelingen van de missieraad aan de Europese Commissie (verwacht
in september 2020).
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Kijk voor meer informatie op: https://ec.europa.eu/mission-cities
Volg op Twitter: #EUmissions #HorizonEU #MissionCities

