Misja: miasta inteligentne i neutralne dla klimatu

100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 r. –
dla obywateli, dzięki obywatelom

Czym są misje UE?
Misje UE, częściowo inspirowane misją Apollo 11, której celem było wysłanie człowieka na Księżyc, są
wyrazem zaangażowania na rzecz podjęcia najważniejszych wyzwań społecznych, takich jak:






walka z rakiem,
przystosowanie się do zmiany klimatu,
mieszkanie w bardziej ekologicznych miastach,
zapewnienie zdrowej gleby z myślą o zdrowej żywności, zdrowiu ludzi, o przyrodzie i klimacie,
ochrona oceanów.

Każda misja UE będzie miała konkretne ramy czasowe i budżet w zależności od tego, jak trudne są jej
wyzwania. Misje będą wykraczały poza badania naukowe oraz będą pobudzać innowacje w różnych
sektorach w celu zapewnienia skutecznych rozwiązań. Ponadto misje będą odgrywać kluczową rolę
w realizacji priorytetów UE, takich jak Europejski Zielony Ład i europejski plan walki z rakiem.

Liczy się Twój udział
Powodzenie misji zależy również od Twojego zaangażowania. Dotychczas rady ds. misji, złożone
z ekspertów reprezentujących organizacje zajmujące się innowacją, badaniami naukowymi,
kształtowaniem polityki, społeczeństwem obywatelskim, a także skupiające praktyków, pomagały Komisji
Europejskiej w określeniu ewentualnych misji. Teraz nadszedł czas, by zaangażować w działania
Europejczyków, takich jak Ty – dzięki temu dopilnujemy, aby misje były istotne i miały realne znaczenie.
Pracując razem, możemy osiągnąć znacznie więcej.

Miasta inteligentne i neutralne dla klimatu
Miasta zajmują około 3 proc. powierzchni ziemi, ale odpowiadają za ponad 70 proc. emisji gazów
cieplarnianych. Szacuje się, że do 2050 r. prawie 85 proc. Europejczyków będzie mieszkać na
obszarach miejskich. Dlatego właśnie miasta i ich obywatele muszą zaangażować się w działania
związane z kryzysem klimatycznym.

Rada ds. misji na rzecz inteligentnych i neutralnych dla klimatu miast określiła następującą misję: 100
miast neutralnych dla klimatu do 2030 r.
Misja dotycząca neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast będzie wspierać, promować i prezentować
100 europejskich miast w trakcie ich transformacji w kierunku neutralności klimatycznej do 2030 r.
i uczyni z nich ośrodki eksperymentalno-innowacyjne przynoszące korzyści wszystkim miastom.
100 miast, które jako pierwsze przyjmą misję osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 r., podpisze
specjalną umowę, dostosowaną do realiów danego miasta i opracowaną w ramach współpracy
wielostronnej, tak by uwzględnić potrzeby i opinie wszystkich zainteresowanych stron.

Rola mieszkańców miast
Mieszkańcy miast znajdą się w centrum tej misji. Są oni producentami, konsumentami, decydentami lub
odwiedzającymi. Mają ogromny wpływ na środowisko i klimat, a także mogą przyczynić się do
osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dzięki podpisanej umowie obywatele i społeczeństwo
obywatelskie będą mogli odgrywać aktywną rolę i korzystać z nowych platform działania i lepszych
zasobów służących opracowywaniu i realizacji działań w dziedzinie klimatu. Miasta będą musiały
wypracować skuteczne podejścia w celu zmobilizowania swoich społeczności oraz wpływania na zmianę
zachowań i zachęcania do takiej zmiany.
Obywatele mogą stać się inicjatorami zmian dzięki inicjatywom oddolnym, innowacjom i nowym formom
zarządzania. Cele misji obejmują wspieranie sprawiedliwej transformacji w celu poprawy zdrowia
i dobrostanu obywateli oraz zapewnienie wielu dodatkowych korzyści płynących z transformacji, takich
jak poprawa jakości powietrza, tworzenie miejsc pracy czy zdrowszy styl życia.
W 2020 r. rada ds. misji na rzecz inteligentnych i neutralnych dla klimatu miast wysłuchała opinii na
temat priorytetów i obaw mieszkańców miast w całej UE. Opinie te będą stanowiły podstawę
sprawozdania i zaleceń rady ds. misji sporządzonych dla Komisji Europejskiej (spodziewane we
wrześniu 2020 r.).
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/mission-cities
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