Αποστολή «Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις»

100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030 —
από τους πολίτες για τους πολίτες

Τι είναι οι αποστολές της ΕΕ;
Εμπνευσμένες εν μέρει από την αποστολή Απόλλων 11, στόχος της οποίας ήταν να πατήσει ο
άνθρωπος στη Σελήνη, οι αποστολές της ΕΕ αποτελούν δέσμευση για την επίλυση σημαντικών
κοινωνικών προκλήσεων, όπως:






η καταπολέμηση του καρκίνου·
η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·
η διαβίωση σε πιο πράσινες πόλεις·
η εξασφάλιση της υγείας του εδάφους για να διαφυλαχθεί η υγεία των τροφίμων, των
ανθρώπων, της φύσης και του κλίματος·
η προστασία των ωκεανών μας.

Κάθε αποστολή της ΕΕ θα έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό, ανάλογα με τη
δυσκολία της πρόκλησης. Οι αποστολές δεν θα περιοριστούν μόνο στην έρευνα και την καινοτομία αλλά
θα επιδιώξουν την πρόοδο σε όλους τους τομείς για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων. Επιπλέον,
θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία και το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Η συμμετοχή σας μετράει
Σας χρειαζόμαστε για να κάνουμε τις αποστολές πραγματικότητα. Μέχρι σήμερα, τα συμβούλια των
αποστολών, τα οποία απαρτίζονται από ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων από τους τομείς της
καινοτομίας, της έρευνας, της χάραξης πολιτικής, της κοινωνίας των πολιτών και των επαγγελματικών
οργανώσεων, έχουν βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσδιορίσει ενδεχόμενες αποστολές.
Τώρα είναι η ώρα να συνεργαστούμε με εσάς, τους Ευρωπαίους πολίτες, για να εξασφαλίσουμε ότι οι
αποστολές σας αφορούν άμεσα και ότι είναι πραγματικά χρήσιμες. Με τη συνεργασία μπορούμε να
πετύχουμε πολύ περισσότερα.

Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις
Οι πόλεις καλύπτουν περίπου το 3 % της έκτασης της γης αλλά παράγουν περισσότερο από το 70 %
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι έως το 2050 σχεδόν το 85 % των

Ευρωπαίων θα ζουν σε αστικές περιοχές. Γι’ αυτό τον λόγο, η τρέχουσα κλιματική έκτακτη ανάγκη
πρέπει να αντιμετωπιστεί στις πόλεις και από τους πολίτες που ζουν σ’ αυτές.
Το συμβούλιο της αποστολής των κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων έθεσε τον ακόλουθο στόχο:
100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030.
Η αποστολή των κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων θα στηρίξει, θα προωθήσει και θα αναδείξει
100 ευρωπαϊκές πόλεις στη μετάβασή τους προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030 και θα
καταστήσει τις πόλεις αυτές κόμβους πειραματισμού και καινοτομίας για όλες τις πόλεις.
Καθεμία από τις 100 πρωτοπόρους πόλεις που αποδέχονται την αποστολή να καταστούν κλιματικά
ουδέτερες έως το 2030 θα υπογράψει μια σύμβαση πόλης για το κλίμα, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη
στην πραγματικότητα κάθε πόλης και θα αναπτυχθεί μέσω μιας διαδικασίας συν-δημιουργίας, ώστε να
ακουστούν όλες οι φωνές, σε όλα τα επίπεδα.

Ο ρόλος των κατοίκων των πόλεων
Οι άνθρωποι που ζουν στις πόλεις θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτής της αποστολής. Στην πράξη,
πρόκειται για παραγωγούς, καταναλωτές, πολιτικούς παράγοντες ή επισκέπτες. Ο αντίκτυπός τους στο
περιβάλλον και το κλίμα είναι τεράστιος και μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση στην
κλιματική ουδετερότητα. Η σύμβαση πόλης για το κλίμα θα δώσει στους ανθρώπους και την κοινωνία
των πολιτών ενεργό ρόλο και θα τους προσφέρει νέες πλατφόρμες, μέσω των οποίων θα μπορούν να
δρουν, καθώς και καλύτερα μέσα για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις δράσεις για το κλίμα.
Γι’ αυτό, οι πόλεις θα πρέπει να αναπτύξουν αποτελεσματικές προσεγγίσεις για να κινητοποιήσουν τις
κοινότητες και για να ασκήσουν επιρροή και να προσφέρουν κίνητρα για αλλαγή συμπεριφοράς.
Οι πολίτες μπορούν να γίνουν φορείς αλλαγής μέσω πρωτοβουλιών «εκ των κάτω», μέσω της
καινοτομίας και μέσω νέων μορφών διακυβέρνησης. Στους στόχους της αποστολής περιλαμβάνεται η
προώθηση μιας δίκαιης μετάβασης, με σκοπό να βελτιωθούν η υγεία και η ευημερία των ανθρώπων, και
να υπάρξουν πολλά επιπλέον οφέλη, όπως η καλύτερη ποιότητα του αέρα, η δημιουργία θέσεων
εργασίας και ο πιο υγιεινός τρόπος ζωής.
Κατά τη διάρκεια του 2020, το συμβούλιο της αποστολής των κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων
άκουσε τις προτεραιότητες και τις ανησυχίες των πολιτών σε πόλεις ολόκληρης της ΕΕ. Όσα ειπώθηκαν
στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων θα διαμορφώσουν την έκθεση και τις συστάσεις του συμβουλίου
της αποστολής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αναμένονται τον Σεπτέμβριο του 2020).
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/mission-cities
Ακολουθήστε: #EUmissions #HorizonEU #MissionCities

