Misia Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

100 klimaticky neutrálnych miest do roku 2030 –
od občanov pre občanov

Čo sú misie EÚ?
Tak trochu podľa vzoru misie Apollo 11 vyslať človeka na Mesiac sú misie EÚ záväzkom riešiť hlavné
spoločenské výzvy:






boj proti rakovine,
adaptácia na zmenu klímy,
život v zelenších mestách,
zdravá pôda pre zdravé potraviny, ľudí, prírodu a klímu,
ochrana našich oceánov.

Každá misia EÚ má svoj časový rámec a rozpočet v závislosti od toho, aká je náročná. Misie presahujú
rámec výskumu a inovácií a majú stimulovať inovácie prinášajúce účinné riešenia s presahom do
viacerých sektorov. Okrem toho budú zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní priorít EÚ, ako sú
napríklad Európska zelená dohoda či európsky akčný plán boja proti rakovine.

Rátame s vašou účasťou
Potrebujeme vašu pomoc, aby boli misie úspešné. S identifikáciou vhodných misií doteraz pomáhali
Európskej komisii rady pre správu misií zložené z rôznych odborníkov na inovácie, výskum, tvorbu
politík, občiansku spoločnosť, ako aj odborníkov z praxe. Teraz je ten správny čas spolupracovať aj s
európskymi občanmi, ako ste vy, aby boli misie relevantné a naozaj prínosné. Spoločnými silami
dokážeme oveľa viac.

Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
Mestá pokrývajú približne 3 % povrchu Zeme, ale produkujú viac ako 70 % našich emisií skleníkových
plynov. Odhaduje sa, že do roku 2050 bude takmer 85 % Európanov žiť v mestských oblastiach. Preto
súčasnú klimatickú krízu musia riešiť mestá a ich občania.
Rada pre správu misie zameranej na klimaticky neutrálne a inteligentné mestá si vytýčila túto métu: do
roku 2030 mať 100 klimaticky neutrálnych miest.

Misia zameraná na klimaticky neutrálne a inteligentné mestá by podporovala, propagovala a
prezentovala 100 európskych miest pri prechode ku klimatickej neutralite do roku 2030 a urobila by z
nich experimentálne a inovačné centrá, ktorými by sa mohli inšpirovať všetky ostatné mestá.
Každé zo 100 priekopníckych miest, ktoré akceptovali misiu dosiahnuť do roku 2030 klimatickú
neutralitu, podpíšu tzv. zmluvu o klíme v meste. Tá sa prispôsobí realite každého mesta a bude
výsledkom spolupráce na všetkých úrovniach, aby každý dostal slovo.

Úloha obyvateľov miest
V ústredí tejto misie budú obyvatelia miest. Práve oni sú zároveň výrobcami, spotrebiteľmi, politickými
aktérmi či návštevníkmi. Majú obrovský vplyv na životné prostredie a klímu, a tak môžu tiež stáť na čele
prechodu ku klimatickej neutralite. Zmluva o klíme v meste poskytne ľuďom a občianskej spoločnosti
aktívnu úlohu a vytvorí im priestor na to, aby mohli konať, a prinesie lepšie zdroje na navrhovanie a
zavádzanie opatrení v oblasti klímy. Na to budú mestá musieť vyvinúť účinné prístupy na mobilizáciu
komunít a na ovplyvňovanie a podnecovanie zmien v správaní.
Ľudia sa môžu stať hybnou silou zmien vďaka komunitným iniciatívam, inováciám a novým formám
riadenia. Medzi ciele misie patrí podpora spravodlivej transformácie v záujme zlepšenia zdravia a
pohody ľudí či využitie mnohých ďalších výhod transformácie, ako je napríklad zlepšenie kvality
ovzdušia, tvorba pracovných miest alebo zdravší životný štýl.
V roku 2020 sa rada pre správu misie zameranej na klimaticky neutrálne a inteligentné mestá pýtala ľudí
v mestách po celej EÚ na ich priority a obavy. Zozbierané názory budú tvoriť podklad pre správu a
odporúčania, ktoré by rada pre správu misie mala predložiť Európskej komisii v septembri 2020.
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Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://ec.europa.eu/mission-cities
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