Uzdevums – klimatneitrālas viedpilsētas

100 klimatneitrālas pilsētas 2030. gadā –
iedzīvotāju labā un viņu pašu rokām

Kas ir ES uzdevumi jeb “misijas”?
Zināmā mērā iedvesmojoties no “Apollo 11” kosmiskā lidojuma, kura “misija” bija nogādāt cilvēkus uz
Mēness, ES uzdevumos izpaužas apņemšanās izpildīt sabiedriski nozīmīgus uzdevumus tādās jomās
kā






vēža uzveikšana,
pielāgošanās klimata pārmaiņām,
pilsētu zaļināšana,
augsnes veselības nodrošināšana veselīgas pārtikas, cilvēku, dabas un klimata labā,
okeānu aizsardzība.

Katram ES uzdevumam būs specifisks grafiks un budžets atkarā no uzdevuma sarežģītības.
Tie pārsniegs pētniecības un inovācijas robežas, kā arī sekmēs inovāciju starp nozarēm, rodot efektīvus
risinājumus. Turklāt šo uzdevumu izpilde izšķirs vairāku ES prioritāšu sasniegšanu, piemēram, Eiropas
zaļā kursa un Eiropas Vēža uzveikšanas rīcības plāna izpildi.

Tava dalība nav veltīga
Bez tevis šie uzdevumi nav izpildāmi. Noteikt varbūtējos uzdevumus Eiropas Komisijai līdz šim
palīdzējušas uzdevumjomu padomes, kurās darbojas inovācijas, pētniecības, politikas veidošanas,
pilsoniskās sabiedrības un praktiķu organizāciju eksperti. Lai uzdevumi būtu īstajā laikā un vietā un
nestu īstas pārmaiņas, nu pienācis laiks iesaistīties ikvienam eiropietim – arī tev. Darot kopā, varam
sasniegt daudz vairāk.

Klimatneitrālas viedpilsētas
Pilsētas aizņem aptuveni 3 % cietzemes, bet saražo vairāk nekā 70 % izmesto siltumnīcefekta gāzu.
Eiropā tiek lēsts, ka ap 2050. gadu gandrīz 85 % eiropiešu dzīvos pilsētveida teritorijās.
Tāpēc pašreizējais klimata avārijas stāvoklis ir pārvarams pilsētās un ir jāpārvar pilsētniekiem.

Klimatneitrālo viedpilsētu uzdevumjomas padome ir noteikusi šādu uzdevumu: līdz 2030. gadam
panākt, lai būtu jau 100 klimatneitrālu pilsētu.
Klimatneitrālo viedpilsētu jomā uzdevums ir atbalstīt, sekmēt un popularizēt 100 Eiropas pilsētu pāreju
uz klimatneitralitāti līdz 2030. gadam un tās padarīt par izmēģinājumu un inovācijas centriem visu pilsētu
labā.
Katra no 100 pilsētām, kuras uzņemsies kļūt klimatneitrālas līdz 2030. gadam, parakstīs “Klimatpilsētas
līgumu”, kas būs pielāgots katras pilsētas reālijām un izstrādāts līdzradē, uzklausot visu līmeņu
viedokļus.

Pilsētnieku loma
Galvenie uzdevuma risinātāji būs tie, kas dzīvo pilsētās. Tie ir ražotāji, patērētāji, politikas subjekti vai
pilsētas viesi. Viņi masveidīgi ietekmē vidi un klimatu un spētu arī veicināt pāreju uz klimatneitralitāti.
Klimatpilsētas līgums ierādīs iedzīvotājiem un pilsoniskajai sabiedrībai aktīvu lomu un sagādās jaunas
platformas rīcībai un labākus resursus klimata pasākumu izstrādei un īstenošanai. Pilsētām šajā nolūkā
būs jāizstrādā efektīva pieeja kopienu mobilizēšanai un uzvedības izmaiņu ietekmēšanai un
stimulēšanai.
Cilvēki var kļūt par pārmaiņu veicinātājiem, izmantojot augšupējas iniciatīvas, inovāciju un jaunus
pārvaldes veidus. Starp uzdevuma mērķiem ir taisnīgas pārveides veicināšana, kas uzlabos veselību un
labklājību, un kuplināt pārveidi ar daudziem papildlabumiem, piemēram, labāku gaisu, darba vietām un
veselīgāku dzīvošanu.
2020. gadā Uzdevumjomas padome klimatneitrālu viedpilsētu jautājumos visā ES uzklausīja pilsētu
iedzīvotāju prioritātes un bažas. Pasākumos dzirdētais būs par pamatu uzdevumjomas padomes
ziņojumam un ieteikumiem Eiropas Komisijai (gaidāmi 2020. gada septembrī).
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