Green City
Accord

Tīras un veselīgas
pilsētas Eiropai

Vide

Green City Accord ir Eiropas pilsētu kustība, kas
apņēmusies aizsargāt vidi. Parakstot Green City Accord,
pilsētu vadītāji piekrīt veikt turpmākas darbības, lai
padarītu savas pilsētas zaļākas, tīrākas un veselīgākas.

Kāpēc Green City Accord?
Pilsētās dzīvo apmēram 70% ES iedzīvotāju. Pilsētas vides stāvoklis ietekmē visus, kas dzīvo
pilsētā un apmeklē to. Šodien visas Eiropas Savienības pilsētas saskaras ar daudzām vides
problēmām, kas apdraud to iedzīvotāju veselību un labklājību. Gaisa piesārņojums daudzās
pilsētās joprojām pārsniedz ES standartus. Upes, ezeri un piekrastes ūdeņi joprojām ir pakļauti
ievērojamai intensīvas ekspluatācijas slodzei. Pieaug trokšņa piesārņojums. Pilsētu augšana
ietekmē zaļo zonu pieejamību, savukārt atkritumu rašanās lielā mērā ietekmē vietējo vidi.
Tīrs gaiss un ūdens, zems trokšņa līmenis un pieeja dabas takām ir būtiska mūsu
fiziskajai un garīgajai labsajūtai. Aprites ekonomika
palīdzēs pilsētām kļūt efektīvākām resursu jomā, atkritumus pārvēršot
resursos. Veicot vērienīgus pasākumus šajās jomās, vietējās
pašvaldības padarīs savas pilsētas ilgtspējīgākas un pievilcīgākas
iedzīvotājiem.
Green City Accord veidos arī saskaņu ar citām ES pilsētu iniciatīvām
un atbalstīs Eiropas zaļā kursa un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu
sasniegšanu.

Attēls: Unsplash / Ignacio Brosa

Vīzija
Green City Accord apvieno mērus un vietējo pašvaldību vadītājus
visā Eiropā attiecībā uz kopīgu redzējumu par pilsētu nākotni, kur
līdz 2030. gadam:
Pilsētas būs pievilcīgas dzīvesvietas un veicinās iedzīvotāju veselību un
labklājību.
Visi iedzīvotāji elpos tīru gaisu, baudīs tīru ūdeni, piekļūs parkiem un
zaļajām zonām, kā arī piedzīvos mazāk vides trokšņu.
Aprites ekonomika būs realitāte, un atkritumi tiks pārvērsti par resursu,
veicinot plašāku atkārtotu izmantošanu, remontēšanu un pārstrādi.

Mērķi
Parakstot vienošanos, mēri piekrīt veikt turpmākas darbības, lai
līdz 2030. gadam sasniegtu šādus mērķus:
‒ Būtisks gaisa kvalitātes uzlabojums pilsētās, tuvojoties Pasaules Veselības
organizācijas gaisa kvalitātes vadlīniju ievērošanai, vienlaikus pēc iespējas ātrāk
izbeidzot ES gaisa kvalitātes standartu robežvērtību pārsniegšanu.
‒ Būtisks progress ūdenskrātuvju kvalitātes un
ūdens izmantošanas efektivitātes uzlabošanā.
‒ Ievērojams progress pilsētu bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanā un uzlabošanā, tostarp palielinot
zaļo zonu apjomu un kvalitāti pilsētās, kā arī
apturot pilsētu ekosistēmu zaudēšanu un
atjaunošanu.
‒ Virzība uz aprites ekonomiku,
nodrošinot būtiskus uzlabojumus
mājsaimniecību sadzīves atkritumu
apsaimniekošanā, ievērojami
samazinot atkritumu rašanos un
to apglabāšanu poligonos, kā arī
ievērojami palielinot atkārtotu
izmantošanu, remontu un
pārstrādi.
‒ Būtisks trokšņa piesārņojuma
samazinājums, tuvojoties
Pasaules Veselības organizācijas
ieteiktajam līmenim.
Attēls: Dreamstime / Olesia Bilkei

Kāpēc pievienoties?
Priekšrocības

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Iegūstiet Eiropas mēroga atpazīstamību, identificējot savas pilsētas pasākumus
un sasniegumus vides jomā.
Veiciniet ES vides politikas veidošanu un kļūstiet par līdzīgi domājošu pilsētu
kopienas daļu, kas virza pāreju uz tīru un veselīgu Eiropu.
Palieliniet savu pārredzamību, atklātumatbildību un uzticamību vietējās
sabiedrības priekšā.
Iegūstiet piekļuvi informācijai par ES finansēšanas iespējām.
Piedalieties sakaru veidošanas pasākumos, izmantojiet iespēju palielināšanas
izdevības.
Saņemiet pielāgotus norādījumus un atbalstu, izmantojot īpaša palīdzības
dienesta atbalstu.
Salīdziniet savas pilsētas sasniegumus ar progresu citās pilsētās.

Kā pievienoties?
Vienošanās ir pieejama jebkurai pilsētai, kas atrodas Eiropas Savienībā. Reģionālās un valsts iestādes,
pilsētu un reģionu apvienības, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, akadēmiskās iestādes un uzņēmumi var
pievienoties iniciatīvai kā Green City Accord atbalstītāji.

Vienošanās
soli pa solim

PARAKSTS: Mērs vai līdzvērtīgs vietējās padomes pārstāvis paraksta Green City Accord
pēc tam, kad padome (vai līdzvērtīga lēmējinstitūcija) ir pieņēmusi oficiālu lēmumu;
FORMULĒJUMS: Divu gadu laikā pilsēta nosaka savus vērienīgos mērķus piecās Green
City Accord jomās un bāzes līmeņus, kas atspoguļo sākuma punktu katrā jomā;
RĪCĪBA: Pilsēta integrēti plāno un īsteno politiku un programmas, lai sasniegtu savus
mērķus līdz 2030. gadam;
MONITORINGS UN ZIŅOJUMS: Pilsēta ziņo par progresu ik pēc trim gadiem, izmantojot
ērti lietojamu tiešsaistes rīku.

www.greencityaccord.eu
contact@greencityaccord.eu

Ne Eiropas Komisija, ne personas, kuras rīkojas Komisijas vārdā, nav atbildīgas par informācijas
iespējamo izmantošanu.
© Eiropas Savienība, 2020
Atļauts izmantot citur, norādot avotu.
Eiropas Komisijas dokumentu atkalizmantošanas politika ir noteikta ar Lēmumu 2011/833/
ES (OV L 330, 14.12.2011., 39. lpp.). Lai varētu izmantot vai reproducēt fotoattēlus vai citus
materiālus, uz ko ES nav autortiesību, atļauja jāprasa tieši autortiesību īpašniekam.
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