Mise „Klimaticky neutrální a inteligentní města“

100 klimaticky neutrálních měst do roku 2030 –
díky občanům a pro občany

Co jsou to mise EU?
Mise EU, částečně inspirované misí Apollo 11, jejímž cílem bylo dostat člověka na Měsíc, jsou
závazkem k řešení velkých společenských výzev, jako jsou:






boj proti rakovině,
přizpůsobení se změně klimatu,
život v zelenějších městech,
zajištění zdravé půdy pro zdravé potraviny, lidi, přírodu a klima nebo
ochrana oceánů.

Každá mise EU bude mít zvláštní harmonogram a rozpočet podle toho, jak náročný je její úkol. Mise
půjdou nad rámec výzkumu a inovací a budou podněcovat novátorství napříč odvětvími tak, aby byla
nalézána efektivní řešení. Budou rovněž sehrávat klíčovou úlohu při naplňování priorit EU, jako jsou
Zelená dohoda pro Evropu nebo evropský akční plán boje proti rakovině.

Na Vašem zapojení záleží
K tomu, abychom mohli mise uskutečnit, potřebujeme Vás. S vytyčováním možných misí zatím Evropské
komisi pomáhaly speciální výbory, které sdružují odborníky z nejrůznějších oblastí (inovace, výzkum,
koncepce politik, občanská společnost či profesní organizace). Nyní nastal čas do projektu zapojit i Vás,
evropské občany, aby byly mise relevantní a přinesly skutečné změny. Společnou prací můžeme
dosáhnout mnohem více.

Klimaticky neutrální a inteligentní města
Města zaujímají přibližně 3 % zemské pevniny, ale produkují více než 70 % emisí skleníkových plynů.
Odhaduje se, že do roku 2050 bude téměř 85 % Evropanů žít v městských oblastech. Dnešní naléhavá
situace, pokud jde o klima, se proto musí řešit ve městech a musí ji řešit jejich obyvatelé.
Výbor mise pro klimaticky neutrální a inteligentní města vytyčil jako misi dosažení klimatické neutrality
ve 100 městech do roku 2030.

Mise zaměřená na klimaticky neutrální a inteligentní města by podporovala, propagovala a prezentovala
100 evropských měst při jejich přechodu na klimatickou neutralitu do roku 2030 a učinila by z nich
experimentální a inovační centra pro všechna města.
Každé z těchto 100 průkopnických měst, které přijme misi dosáhnout do roku 2030 klimatické neutrality,
podepíše klimatickou smlouvu, která bude uzpůsobena jeho realitě a bude vypracována formou
spolupráce, aby byly vyslyšeny hlasy na všech úrovních.

Úloha lidí ve městech
Obyvatelé měst budou v misi sehrávat ústřední roli – jsou ostatně producenty, spotřebiteli, politickými
aktéry či návštěvníky. Mají obrovský vliv na životní prostředí a klima, a mohou tedy rovněž razit přechod
ke klimatické neutralitě. Klimatické smlouvy, které města uzavřou, svěří lidem a občanské společnosti
aktivní úlohu, vybaví je novými platformami, aby mohli jednat, a nabídnou jim lepší prostředky, s jejichž
pomocí budou moci navrhovat a realizovat opatření v oblasti klimatu. Města tak budou muset nalézt
účinné způsoby, jak mobilizovat komunity a jak ovlivňovat a podporovat změny chování.
Lidé mohou iniciovat změny zdola nebo se o změny zasazovat prostřednictvím inovací a nových forem
správy či řízení. K cílům mise patří podpora spravedlivého přechodu, aby se zlepšilo zdraví a blahobyt
lidí a aby přechod ke klimatické neutralitě přinesl také čistší ovzduší, nová pracovní místa nebo zdravější
životní styl.
Výbor mise pro klimaticky neutrální a inteligentní města mapoval v průběhu roku 2020, jaké mají lidé ve
městech po Evropské unii priority a obavy. Jeho zjištění se promítnou do zprávy a doporučení, které
výbor předloží Evropské komisi (v září 2020).
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