Mission om klimaneutrale og intelligente byer

100 klimaneutrale byer senest i 2030 — af og for
borgerne

Hvad er EU's missioner?
Delvis inspireret af Apollo 11-missionen om at sende et menneske til månen er EU's missioner et
engagement i at håndtere store samfundsmæssige udfordringer som f.eks.:






bekæmpelse af kræft
tilpasning til klimaændringerne
mere miljøvenlige byer
sikre, at vores jordbund er sund, for at sikre sunde fødevarer og sunde mennesker og beskytte
natur og klima
beskyttelse af vores oceaner.

Hver af EU's missioner får en særlig tidsplan og et særligt budget afhængigt af, hvor vanskelig den
udfordring, der skal tackles, er. Missionerne går videre end forskning og innovation og har til formål at
stimulere innovation på tværs af sektorer og levere effektive løsninger. Desuden vil missionerne spille en
afgørende rolle, når det drejer sig om at virkeliggøre EU's prioriteter som f.eks. den europæiske grønne
pagt og Europas kræfthandlingsplan.

Din deltagelse tæller
Vi har brug for dig for at gennemføre vores mission. Indtil videre har missionsudvalg, som er en bred
blanding af eksperter fra områderne innovation, forskning, politikudformning, civilsamfundet og
organisationer, der arbejder med emnerne i praksis, bistået Kommissionen i at fastlægge mulige
missioner. Nu er tiden kommet til at inddrage europæere som dig for at sikre, at missionerne er relevante
og gør en reel forskel. Ved at samarbejde kan vi opnå mere.

Klimaneutrale og intelligente byer
Byerne dækker omkring 3 % af jordens overflade, men tegner sig for mere end 70 % af verdens
drivhusgasser. Det anslås, at næsten 85 % af europæerne vil bo i byområder senest i 2050. Derfor skal
den nuværende klimakrise håndteres i byerne og af borgerne.
Missionsudvalget for klimaneutrale og intelligente byer har fastlagt følgende mission: 100 klimaneutrale
byer senest i 2030.

Missionen om klimaneutrale og intelligente byer vil støtte, fremme og præsentere 100 europæiske byer i
forbindelse med deres omstilling til klimaneutralitet senest i 2030, og disse byer vil tjene som forsøgs- og
innovationscentre for alle byer.
Hver af de 100 banebrydende byer, der accepterer missionen om at opnå klimaneutralitet senest i 2030,
underskriver en aftale om klimabyer, der tilpasses de faktiske forhold i hver enkelt by og udarbejdes
gennem en fælles skabelsesproces, så alle bliver hørt.

Byboernes rolle
Byboerne vil stå i centrum for denne mission. De er nemlig producenter, forbrugere, politiske aktører
eller besøgende. De har stor indvirkning på miljøet og klimaet, og de kan bidrage til omstillingen til
klimaneutralitet. Med aftalen om klimabyer vil mennesker og civilsamfundet spille en aktiv rolle, og de vil
få nye muligheder for at handle og bedre ressourcer til at udforme og gennemføre klimatiltag. I den
forbindelse skal byerne udvikle effektive måder at mobilisere lokalsamfundene på og tilskynde og skabe
incitamenter til adfærdsændringer.
Gennem bottom-up-initiativer, innovation og nye forvaltningsformer kan mennesker blive drivkraften for
forandringen. Formålet med missionen er bl.a. at fremme en retfærdig omstilling og dermed forbedre
folks sundhed og trivsel og skabe mange andre fordele i forbindelse med omstillingen såsom en
forbedret luftkvalitet, jobskabelse og sundere livsstile.
I løbet af 2020 lyttede missionsudvalget for klimaneutrale og intelligente byer til de prioriteter og
bekymringer, byboerne i hele EU gav udtryk for. Disse synspunkter vil danne grundlaget for
missionsudvalgets rapport og henstillingerne til Europa-Kommissionen (forventes i september 2020).
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