Uppdrag ”klimatneutrala och smarta städer”

100 klimatneutrala städer senast år 2030 – av
och för medborgarna

Vad menas med ”EU-uppdrag”?
”EU-uppdragen” är delvis inspirerade av Apollo 11:s uppdrag att sätta en människa på månen och går ut
på att lösa stora samhällsproblem, exempelvis att






bekämpa cancer,
anpassa samhället till klimatförändringarna,
skapa grönare städer,
trygga markhälsan för hälsosam mat, människor, naturen och klimatet,
skydda haven.

EU-uppdragen kommer att ha olika löptid och budget beroende på hur komplicerat uppdraget är. De
kommer att gå bortom forskning och innovation, och ska stimulera till sektorsövergripande innovation för
att nå effektiva lösningar. Dessutom kommer uppdragen att spela en avgörande roll för att olika EUprioriteringar ska uppnås, t.ex. den europeiska gröna given och EU:s cancerbekämpningsplan.

Ditt deltagande är värdefullt
Vi behöver din hjälp med att förverkliga uppdragen. Vid fastställandet av olika möjliga uppdrag har
kommissionen hittills fått hjälp av uppdragsstyrelserna, som är en bred mix av experter inom innovation,
forskning, beslutsfattande och civilsamhällets organisationer. Men nu behöver kommissionen hjälp av
dig och övriga européer för att uppdragen ska bli relevanta och skapa verklig förändring. Om vi arbetar
tillsammans kan vi åstadkomma så mycket mer.

Klimatneutrala och smarta städer
Omkring 3 % av jordens landområden utgörs av städer, som dock ger upphov till över 70 % av växthusgasutsläppen. Enligt uppskattningar kommer nästan 85 % av européerna år 2050 att bo inom
stadsbebyggda områden. Dagens klimatnödläge måste därför få sin lösning i städerna och med hjälp av
dem som bor där.
Uppdragsstyrelsen för klimatneutrala och smarta städer har formulerat följande uppdrag: 100 klimatneutrala städer senast år 2030.

Genom uppdraget klimatneutrala och smarta städer kan 100 europeiska städer stödjas, främjas och
visas upp under deras omställning till klimatneutralitet fram till år 2030, och dessa städer kan göras till
experiment- och innovationsnav för övriga städer.
Var och en av de 100 banbrytande städer som tar sig an uppdraget att bli klimatneutral senast år 2030
får skriva på ett klimatstadskontrakt, som anpassas till de verkliga förhållandena i varje stad och tas fram
under bred samverkan så att röster på alla nivåer får göra sig hörda.

Stadsinnevånarnas roll
Människor som bor i städer hamnar i centrum för det här uppdraget. Det rör sig om både producenter,
konsumenter, politiska aktörer och besökare. De har en enorm inverkan på miljön och klimatet, och de
kan också driva på omställningen till klimatneutralitet. Genom klimatstadskontraktet får människorna och
civilsamhället en aktiv roll, och förses med nya handlingsplattformar och bättre resurser för att utforma
och införa klimatåtgärder. För detta behöver städerna ta fram fungerande metoder som mobiliserar
många olika delar av samhället och som påverkar och uppmuntrar till förändrat beteende.
Folk kan själva agera för förändring genom gräsrotsinitiativ, innovation och nya styrelseformer. Ett av
målen för uppdraget är att gynna en rättvis omställning som förbättrar människors hälsa och
välbefinnande, och att omställningen ska medföra flera andra fördelar, t.ex. förbättrad luftkvalitet, fler
arbetstillfällen och sundare livsstilar.
Under 2020 har uppdragsstyrelsen för klimatneutrala och smarta städer lyssnat på de hjärtefrågor och
bekymmer som människor har i städer runtom i EU. Det som kom fram under dessa evenemang ska
ingå i uppdragsstyrelsens rapport och rekommendationer till Europeiska kommissionen (enligt planerna i
september 2020).
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Mer information: https://ec.europa.eu/mission-cities
Följ: #EUmissions #HorizonEU #MissionCities

