Misija „Podnebno nevtralna in pametna mesta“

100 podnebno nevtralnih mest do leta 2030 – s
strani meščank in meščanov ter za njih

Kaj so misije EU?
Deloma po navdihu odprave Apollo 11, s katero so na Luni pristali prvi astronavti, misije EU pomenijo
zavezanost k reševanju pomembnih družbenih izzivov, kot so:






boj proti raku,
prilagajanje podnebnim spremembam,
življenje v bolj zelenih mestih,
skrb za zdravje tal za zdravo hrano, ljudi, naravo in podnebje,
varstvo oceanov.

Vsaka misija EU bo imela svoj časovni okvir in proračun, odvisno od težavnosti izziva. Misije bodo
presegale raziskave in inovacije ter spodbujale inovacije v sektorjih, da se zagotovijo učinkovite rešitve.
Imele bodo tudi ključno vlogo pri uresničevanju prednostnih nalog EU, npr. evropskega zelenega
dogovora in evropskega akcijskega načrta za boj proti raku.

Vaša udeležba šteje!
Za uresničitev misij potrebujemo vašo pomoč. Doslej so Evropski komisiji pri opredeljevanju morebitnih
misij pomagali odbori misij, tj. širok nabor strokovnjakov s področja inovacij, raziskav in oblikovanja
politik ter iz civilne družbe in strokovnih organizacij. Zdaj je čas za sodelovanje z vami, Evropejci in
Evropejkami, da bi bile misije relevantne in bi prinesle resnične spremembe. Skupaj lahko dosežemo
veliko več.

Podnebno nevtralna in pametna mesta
Mesta pokrivajo približno 3 % zemeljske površine, proizvedejo pa več kot 70 % vseh emisij toplogrednih
plinov. Po ocenah naj bi v Evropi do leta 2050 v mestnih območjih živelo skoraj 85 % Evropejcev in
Evropejk. Zato morajo sedanjo podnebno krizo reševati mesta ter njihovi meščani in meščanke.
Odbor misije za podnebno nevtralna in pametna mesta je opredelil naslednjo misijo: 100 podnebno
nevtralnih mest do leta 2030.

Misija za podnebno nevtralna in pametna mesta bi podpirala, promovirala in predstavljala 100 evropskih
mest pri njihovi preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030 ter jih spremenila v
eksperimentalna in inovacijska središča za vsa mesta.
Vsako od 100 pionirskih mest, ki bo sprejelo misijo, da do leta 2030 postane podnebno nevtralno, bo
podpisalo pogodbo o podnebnem mestu. Ta bo prilagojena danostim posameznega mesta in oblikovana
v procesu soustvarjanja, da bodo upoštevana mnenja na vseh ravneh.

Vloga meščank in meščanov
V središču te misije bodo ljudje, ki živijo v mestih. Ti so proizvajalci, potrošniki, politični akterji ali
obiskovalci. Imajo velik vpliv na okolje in podnebje ter lahko tudi spodbudijo prehod na podnebno
nevtralnost. S pogodbo o podnebnem mestu bodo ljudje in civilna družba dobili dejavno vlogo, prinesla
pa jim bo tudi nove platforme za ukrepanje ter boljše vire za oblikovanje in izvajanje podnebnih ukrepov.
V ta namen bodo mesta morala razviti učinkovite pristope za mobilizacijo skupnosti ter za vplivanje na
vedenjske spremembe in njihovo spodbujanje.
Ljudje lahko postanejo akterji sprememb s pobudami od spodaj navzgor, inovacijami in novimi oblikami
upravljanja. Med cilji misije sta spodbujanje pravičnega prehoda za izboljšanje zdravja in dobrega
počutja ljudi ter zagotovitev številnih dodatnih koristi prehoda, kot so boljša kakovost zraka, ustvarjanje
delovnih mest in bolj zdrav način življenja.
Odbor misije za podnebno nevtralna in pametna mesta je v letu 2020 prisluhnil prednostnim nalogam in
pomislekom ljudi v mestih po vsej EU. Pridobljena mnenja bo upošteval v svojem poročilu in priporočilih
za Evropsko komisijo (predvideno septembra 2020).
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Več informacij: https://ec.europa.eu/mission-cities
Spremljajte: #EUmissions #HorizonEU #MissionCities

