Sporazum
zelenih gradova
Čisti i zdravi gradovi
za Europu

Okoliš

Inicijativa Green City Accord predstavlja pokret
Europskih gradova koji su se obvezali očuvati okoliš.
Potpisivanjem inicijative Green City Accord, gradski oci
pristaju poduzeti daljnje korake kako bi svoje gradove
učinili zelenijim, čišćim i zdravijim mjestima.

Zašto Sporazum zelenih gradova?
U urbanim područjima smješteno je otprilike 70 % stanovništva EU-a. Stanje gradskog
okoliša utječe na sve koji žive u gradovima i koji posjećuju gradove. Danas, gradovi diljem
Europske unije suočeni su s velikim brojem okolišnih izazova koji predstavljaju rizik za
zdravlje i blagostanje njihovih građana. Razine onečišćenja zraka u mnogim gradovima još
uvijek premašuju EU-ove norme. Rijeke, jezera i priobalne vode još uvijek su izrazito izloženi
onečišćenju. Onečišćenje bukom povećava se. Širenje gradova utječe na dostupnost zelenih
prostora, a nakupljanje otpada uvelike utječe na lokalni okoliš.
Čist zrak i voda, niske razine buke i pristup prirodi ključni su za naše tjelesno
i duševno blagostanje. Kružno gospodarstvo pomoći će gradovima da
postanu resursno učinkovitiji na način da otpad pretvore u resurse.
Ambicioznim pristupom u ovim područjima, lokalne vlasti će svoje
gradove učiniti održivijima i privlačnijima za svoje građane.
Inicijativa Green City Accord također će biti usklađena s drugim
EU-ovim inicijativama namijenjenima gradovima te će biti podrška
u provedbi Europskog zelenog plana i UN-ovih Ciljeva održivog
razvoja.
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Vizija
Inicijativa Green City Accord okuplja gradonačelnike i čelnike
lokalnih vlasti diljem Europe oko zajedničke vizije
urbane budućnosti do 2030. godine.
Gradovi će postati privlačna mjesta za život te će promicati
zdravlje i blagostanje građana.
Svi građani će udisati čist zrak, piti čistu vodu, imati pristup parkovima
i zelenim površinama i trpjet će manje okolišne buke.
Kružno gospodarstvo postat će stvarnost, a otpad će biti pretvoren u
resurs na način da će se više poticati oporaba, popravak i recikliranje.

Ciljevi
Pristupanjem Sporazumu gradonačelnici pristaju pojačati svoje
napore u ispunjenju sljedećih ciljeva do 2030. godine:
‒ Značajan napredak u kakvoći zraka u gradovima, sve zornije poštivanje Smjernica
Svjetske zdravstvene organizacije o kakvoći zraka i prestanak s premašivanjem EU-ovih
normi o kakvoći zraka što prije.
‒ Važan napredak u poboljšanju kakvoće vodnih tijela i
učinkovitosti uporabe vode.
‒ Značajan napredak u očuvanju i poboljšanju urbane
bioraznolikosti, uključujući i povećanje razine i
kakvoće zelenih površina u gradovima kao
i zaustavljanje propadanja i zanavljanje
urbanih ekosustava.
‒ Napredak prema kružnom
gospodarstvu osiguravajući
značajna poboljšanja u upravljanju
komunalnim otpadom, važno
smanjenje proizvodnje i
odlaganja otpada i
značajno povećanje o
porabe, popravaka i recikliranja.
‒ Značajno smanjenje
onečišćenja bukom,
približavanje razinama
preporučenima od strane
Svjetske zdravstvene
organizacije.
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Zašto se pridružiti?
Koristi

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Dobit ćete vidljivost na europskoj razini kao priznanje za aktivnosti i dostignuća
vašega grada u području okoliša.
Doprinijet ćete oblikovanju okolišne politike EU-a i pridružit ćete se zajednici
gradova istomišljenika koji pokreću tranziciju prema čistoj i zdravoj Europi.
Povećat ćete transparentnost, odgovornost i vjerodostojnost u očima lokalne
zajednice.
Dobit ćete pristup informacijama u pogledu mogućnosti financiranja iz fondova
EU-a.
Sudjelovat ćete na društvenim događanjima, koristiti mogućnosti jačanja
kapaciteta.
Dobit ćete prilagođene smjernice i podršku putem posebne korisničke službe.
Usporedit ćete dostignuća svojeg grada s napretkom drugih gradova.

Kako se pridružiti?
Sporazum je otvoren za svaki grad smješten u Europskoj uniji. Regionalne i nacionalne vlasti, udruženja gradova i
regija, organizacije civilnog društva, akademske institucije i poslovna zajednica mogu se pridružiti ovoj inicijativi kao
Podržavatelji inicijative Green City Accord.

Sporazum
korak po korak

POTPIS: Gradonačelnik ili odgovarajući predstavnik lokalnog vijeća potpisuje inicijativu
Green City Accord, nakon što se usvoji službena odluka tog vijeća (ili odgovarajućeg
tijela koje donosi odluke).
DEFINIRANJE: U roku od dvije godine grad izrađuje svoje ambiciozne ciljeve u pet
područja navedenih u inicijativi Green City Accord te utvrđuje polazišne razine u kojima
je naznačen početni stupanj u svakom području.
DJELOVANJE: Grad planira i provodi politike i programe na integriran način kako bi
ispunio svoje ciljeve do 2030. godine.
NADZOR I IZVJEŠĆIVANJE: Grad svake tri godine izvješćuje o napretku putem
jednostavne internetske platforme.

www.greencityaccord.eu
contact@greencityaccord.eu
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