Acordul privind
orașele verzi

Orașe curate și sănătoase
pentru Europa

Mediu

Acordul privind orașele verzi este o mișcare a orașelor
europene care se angajează să ocrotească mediul
înconjurător. Prin semnarea Acordului privind orașele
verzi, conducătorii orașelor convin să ia măsuri
suplimentare pentru ca orașele lor să devină locuri mai
verzi, mai curate și mai sănătoase.

De ce un Acord privind orașele verzi?
Circa 70 % din populația UE trăiește în zone urbane. Starea mediului dintr-un oraș îi afectează
pe toți cei care trăiesc acolo sau vizitează orașul. Astăzi, orașele din întreaga Uniune Europeană
se confruntă cu o mulțime de provocări de mediu care aduc riscuri pentru sănătatea și bunăstarea
cetățenilor lor. În multe orașe, poluarea aerului depășește în continuare standardele UE. Râurile,
lacurile și apele de coastă rămân supuse unei presiuni semnificative. Poluarea sonoră este
în creștere. Expansiunea urbană afectează disponibilitatea spațiilor verzi, iar generarea de
deșeuri are un impact major asupra mediului local.
Aerul și apa curate, nivelurile reduse de zgomot și accesul la natură sunt
esențiale pentru bunăstarea noastră fizică și mentală. Economia circulară
va ajuta orașele să devină mai eficiente din punct de vedere al utilizării
resurselor prin transformarea deșeurilor în resurse. Luând măsuri
ambițioase în aceste domenii, administrațiile locale vor face
ca orașele lor să fie mai sustenabile și mai atractive pentru
locuitori.
Acordul privind orașele verzi va întări, de asemenea, coerența cu
alte inițiative ale UE care vizează orașele și va sprijini punerea
în aplicare a Pactului verde european și a obiectivelor de
dezvoltare durabilă ale ONU.

Imagine: Unsplash / Ignacio Brosa

Viziune
Acordul privind orașele verzi reunește primari și lideri ai administrațiilor
locale din întreaga Europă în jurul unei viziuni comune a unui viitor
urban în care, până în 2030:
Orașele vor fi locuri atractive pentru a trăi și vor promova sănătatea și
bunăstarea cetățenilor.
Toți cetățenii vor respira aer curat, vor beneficia de apă curată, vor avea
acces la parcuri și alte spații verzi și vor fi expuși la mai puțin zgomot
ambiental.
Economia circulară va fi o realitate, iar deșeurile vor fi fost transformate
în resurse, încurajând reutilizarea, repararea și reciclarea într-o măsură
mai mare.

Obiective
Alăturându-se Acordului, primarii convin să ia măsuri suplimentare
pentru atingerea următoarelor obiective până în 2030:
‒ O îmbunătățire semnificativă a calității aerului în orașe, apropiindu-se de respectarea
Liniilor directoare ale Organizației Mondiale a Sănătății privind calitatea aerului, punând
capăt totodată depășirilor standardelor UE de calitate a aerului cât mai curând posibil.
‒ Progrese importante în îmbunătățirea calității corpurilor de apă și în utilizarea
eficientă a apei.
‒ Progrese considerabile în conservarea și îmbunătățirea
biodiversității urbane, inclusiv prin creșterea
suprafețelor și calității spațiilor verzi din orașe
și prin stoparea pierderii ecosistemelor
urbane și refacerea acestora.
‒ Progrese în direcția economiei circulare
prin asigurarea unei îmbunătățiri
semnificative a gestionării deșeurilor
municipale generate de gospodării,
o reducere importantă a generării
de deșeuri și a depozitării deșeurilor
la rampele de gunoi și o creștere
substanțială a reutilizării, reparării
și reciclării.
‒ Reducerea semnificativă
a poluării sonore, apropiinduse de nivelurile recomandate
de Organizația Mondială
a Sănătății.
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De ce să vă alăturați?
Avantajele

‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒

Dobândiți vizibilitate la nivel european ca recunoaștere a acțiunilor și realizărilor orașului
dumneavoastră în materie de mediu.
Contribuiți la conturarea politicii UE în domeniul mediului și deveniți parte a unei comunități
de orașe cu viziuni similare, care impulsionează tranziția spre o Europă curată și
sănătoasă.
Vă sporiți transparența, responsabilitatea și credibilitatea în fața comunității locale.
Obțineți acces la informații privind oportunitățile de finanțare ale UE.
Participați la evenimente menite să faciliteze stabilirea de relații și profitați de
oportunitățile de consolidare a capacităților.
Beneficiați de sprijin și îndrumări adaptate din partea unui serviciu de asistență dedicat.
Puteți compara realizările orașului dumneavoastră cu progresele altor orașe.

Cum vă puteți alătura?
Orice oraș1 din Uniunea Europeană se poate alătura Acordului. Autoritățile regionale și naționale, asociațiile de orașe
și regiuni, organizațiile societății civile, instituțiile academice și companiile se pot alătura inițiativei ca suporteri ai
Acordului privind orașele verzi.

Acordul
pas cu pas

SEMNARE: Primarul, sau un reprezentant echivalent al consiliului local, semnează Acordul
privind orașele verzi, după adoptarea unei hotărâri oficiale de către consiliu (sau de către
organul decizional echivalent);
DEFINIRE: În decurs de doi ani, orașul își stabilește ținte ambițioase în cele cinci domenii ale
Acordului privind orașele verzi și determină nivelurile de referință reprezentând punctul de
plecare în fiecare domeniu;
ACȚIUNI: Orașul planifică și implementează politici și programe de o manieră integrată pentru
atingerea țintelor sale până în 2030;
MONITORIZARE ȘI RAPORTARE: Din trei în trei ani, orașul raportează cu privire la progresele
înregistrate, folosind un instrument online ușor de utilizat.

1) În contextul acestei inițiative, termenul „oraș” se referă la o zonă urbană, cum ar fi o comunitate, un oraș, sau un municipiu, cu o unitate administrativă guvernată de un consiliu local sau de un alt
organ ales democratic.
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