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A Green City Accord a környezet védelme iránt 
elkötelezett európai városok mozgalma.  
A Green City Accord aláírásával a városok vezetői  
csatlakoznak a városaik zöldebbé tisztábbá és 
egészségesebbé tételét célzó további cselekvéshez.

Az EU lakosságának mintegy 70%-a él városi területen. A város környezetének állapota 
mindenkit érint, aki a városban él, vagy a városba látogat. Ma az Európai Unió városai 
számos olyan környezeti kihívással szembesülnek, amelyek kockázatot jelentenek polgáraik 
egészségére és jólétére. A légszennyezés számos városban még mindig meghaladja az 
uniós normákat. A folyóvizek, tavak és parti vizek továbbra is jelentős terhelésnek vannak 

kitéve. A zajszennyezés növekszik. A városok folyamatos terjeszkedése korlátozza a 
rendelkezésre álló zöldterületeket, a hulladékképződés pedig jelentős mértékben 

hat a helyi környezetre.

A tiszta levegő és víz, az alacsony zajszint és a természettel 
való kapcsolat elengedhetetlen fizikai és szellemi jóllétünk 

szempontjából. A körforgásos gazdaság elősegíti a városok 
hatékonyabb erőforrás-kezelését a hulladékok erőforrássá 
való átalakításával. E területeken végrehajtott ambiciózus 
intézkedéseikkel a helyi önkormányzatok fenntarthatóbbá 
és vonzóbbá teszik majd városaikat polgáraik számára.

A Green City Accord összhangra törekszik az EU más 
városi kezdeményezéseivel, és támogatja az európai zöld 
megállapodás és az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
megvalósítását.

Miért van szükség
a Green City Accord megállapodásra?
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Jövőkép
A Green City Accord a város jövőképének közös elképzelése alapján  
hozza össze az európai polgármestereket és városvezetőket, ahol 
2030-ra:

A városok vonzó lakóhelyek lesznek, és támogatni fogják  
a polgárok egészségét és jólétét.

Minden polgár tiszta levegőt fog lélegezni, tiszta vizet fog használni, 
élvezheti a parkokat és a zöldterületeket, és kevesebb környezeti zajt fog 
tapasztalni. 

A körforgásos gazdaság valósággá válik, és a hulladék erőforrássá válik az 
újrafelhasználás, helyreállítás és újrahasznosítás ösztönzésével.



 ‒ A városi levegőminőség jelentős javulása, amely közelebb visz az Egészségügyi Világszervezet 
levegőminőségi irányelveinek végrehajtásához, és a lehető leghamarabb véget vet EU által 
előírt levegőminőségi normák túllépéseinek.

 ‒ Jelentős előrelépés a a vízfelületek minősége és a vízfelhasználás hatékonysága 
javításában.

 ‒ Figyelemre méltó előrelépés a városok biodiverzitásának 
megőrzésében és fejlesztésében, többek között a városi 
zöldterületek kiterjedésének és minőségének 
növelésével, valamint a városi ökoszisztémák 
elvesztésének megállításával és 
helyreállításával.

 ‒ Haladás a körforgásos gazdaság felé a 
városi háztartási hulladék kezelésének 
jelentős javításával, a hulladék 
keletkezésének és a hulladéklerakók 
jelentős csökkentésével, és az 
újrafelhasználás, helyreállítás 
és újrahasznosítás jelentős 
növelésével.

 ‒ A zajszennyezés jelentős 
csökkentése, közelebb kerülve az 
Egészségügyi Világszervezet által 
ajánlott szintekhez.

Célok
A Megállapodáshoz való csatlakozással a polgármesterek 
hozzájárulásukat adják a következő 2030-ra teljesítendő
célok elérését irányzó további cselekvéshez:
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A Megállapodás az Európai Unióban található bármely város számára nyitva áll1. Regionális és országos hatóságok,  
városok és régiók, civil társadalmi szervezetek, tudományos intézmények és vállalkozások csatlakozhatnak a 
kezdeményezéshez a Green City Accord támogatóiként.

Miért is csatlakozzon?
 ‒ Érjen el Európai szintű láthatóságot városa környezetvédelmi tevékenységeinek és 

eredményeinek elismeréseként.

 ‒ Járuljon hozzá az EU környezetvédelmi politikájának alakításához és váljon részévé a 
hasonló gondolkodású városok közösségének, akik az átalakulás hajtómotorjai a tiszta 
és egészséges Európa felé vezető úton.

 ‒ Növelje átláthatóságát, elszámoltathatóságát és hitelességét a helyi közösségek 
szemében.

 ‒ Legyen tájékozott az uniós finanszírozási lehetőségekről.
 ‒ Vegyen részt kapcsolatteremtő rendezvényeken, kihasználva a kapacitásbővítés 

lehetőségeit.

 ‒ Kapjon személyre szabott útmutatást és támogatást egy erre a célra létrehozott 
ügyfélszolgálaton keresztül.

 ‒ Rangsorolja városa eredményeit a más városokban elért haladáshoz viszonyítva.

Az előnyök

Hogyan lehet csatlakozni?

ALÁÍRÁS: A polgármester vagy a helyi önkormányzat megfelelő képviselője aláírja a 
Green City Accord megállapodást, miután az önkormányzat (vagy azzal egyenértékű 
döntéshozó testület) hivatalos határozatot hozott;

CÉLMEGHATÁROZÁS: A Green City Accord öt területén a város két éven belül 
meghatározza ambiciózus célkitűzéseit, illetve az egyes területek kiindulópontjait 
tükröző alapszinteket;

CSELEKVÉS: A város integrált módon tervez és hajt végre politikákat és programokat 
2030-as céljai elérése érdekében;

MONITOROZÁS ÉS JELENTÉS: A város háromévente beszámol az előrehaladásról  
egy könnyen használható online eszköz segítségével.

A Megállapodás 
lépésről lépésre

1)  Ebben a kezdeményezésben a „város” kifejezés városi jellegű területre utal, például egy településre, városra vagy nagyvárosra, amely közigazgatási egység a városi önkormányzat vagy egy 
demokratikusan megválasztott hasonló testület irányítása alatt áll.



 www.greencityaccord.eu
 contact@greencityaccord.eu
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