„Неутралността на климата е
избор, който ще засегне всички
икономически сектори“

Интервю с Киара Галани, Заместник-кмет на
Падуа, Италия, носител на наградите „Град в
светлината
на
прожекторите“
на
Споразумението на кметовете.
[Споразумението на кметовете – Европейски офис:] Вашият град е поставил
силен акцент върху адаптирането към въздействието на изменението на
климата, като някои хора дори наричат Падуа „лаборатория за
устойчивост“. Каква беше първата стъпка на общината в тази посока и
защо?
Община Падуа поставя смекчаването и адаптирането към изменението на
климата в своя политически дневен ред от много години. Това е пътуване от две
десетилетия, което започна през 1999 г. с одобрението на първия общински
енергиен план и завърши през 2021 г. с одобрението на неговия SECAP.
Откакто се присъедини към инициативата Споразумението на кметовете през
2010 г., администрацията я използва като възможност да демонстрира своите
действия, да обменя добри практики и да сподели нови предизвикателства с
градове с единомислие в цяла Европа. Допълнителна стъпка беше направена
през 2016 г., когато бяха разширени насоките „Устойчива Падуа“, което беше

джойнт венчър с университета във Венеция, което имаше за цел да надгради
допълнително плана за адаптация.
През 2017 г. стартира финансираният от ЕС проект LIFE Veneto ADAPT, с
намерението да се създаде методология и оперативни инструменти за
насърчаване на градовете да се адаптират към изменението на климата и да
оптимизират и подобрят капацитета на местните власти да реагират на екстремни
събития.
Нашата SECAP включва много участници, както публични, така и частни, в
различните си фази, от анализиране на състоянието на техниката до
идентифициране на мерките и с институционални партньори и заинтересовани
страни, които обединяват усилията си в местния процес на
Какви основни пречки сте идентифицирали
климатични и енергийни начинания?

пред

Вашите

местни

През последните години Падуа беше принудена да се сблъсква многократно и почесто с екстремни климатични явления като бури и горещи вълни, които
причиниха значителни щети на гражданите, индустрията, обществената
инфраструктура, а също и на дървесното наследство на града. Администрацията
призна предизвикателството на изменението на климата и потърси начини да го
превърне от заплаха във възможност, като много работа през последните години
беше посветена на укрепването на капацитета си за смекчаване и
предотвратяване на въздействията от екстремни събития и правенето на района
по-малко уязвим за тях .
Една от основните пречки пред местните климатични и енергийни ангажименти
беше фрагментирането на наличните умения между различните отдели на
общината: много от тях се занимават с това смекчаване и адаптиране, но им
липсват общи цели и истинско сътрудничество, когато става въпрос за
проектиране на нови проекти и определяне на бъдещето на града. Ето защо
SECAP включи специфично действие за създаване на междусекторна работна
група и офис, посветен на междусекторната тема за адаптиране към изменението
на климата, координиране на прилагането на мерките и одобряване на нови
партньорства и меморандуми за разбирателство с обществеността и частни
актьори.
Защо решихте да участвате в наградитете „Град в светлината на
прожекторите“ на Споразумението на кметовете?
Участието в наградата на Споразумението на кметовете беше възможност за
администрацията да насочи вниманието към свършената досега работа и да

подобри доверието и силата на своя план. Спечелването на тази награда
означаваше, че много местни участници и общински отдели започнаха да вярват
във важността на този инструмент и да споделят общи цели на базата на
дългосрочна перспектива.
Как виждате Падуа през 2050 г.?
Администрацията си е поставила амбициозни цели: да намали променящите
климата емисии на своята територия с 55% до 2030 г. и да постигне климатична
неутралност до 2050 г. Това е предизвикателство, което включва общината и
всички местни публични и частни участници, включително самите граждани.
Климатичната неутралност е избор, който ще засегне всички икономически
сектори и ще бъде насочен към всички общински планове и регулации.
Примерите включват градоустройствен план, зелен план и градоустройствен план
за устойчива мобилност, който е във фаза на проект и ще вземе предвид и
интегрира политики за устойчивост, насочени към намаляване на потреблението
на енергия и подобряване на устойчивостта на общината.

Тази илюстрация, изработена от "Słucham i rysuję", беше предложена на град Падова, избран за победител в
конкурса "Covenant of Mayors -Europe Awards" през 2021 г. Кликнете, за да изтеглите изображението в HD формат!

Планът е разделен на 116 действия, които обхващат шест теми:
•

насърчаване на възобновяемите източници;

•

ефективността на обществените и частните сгради;

•

устойчиво управление на мрежи и инфраструктури;

•

укрепване на услугите за мека мобилност и местния обществен транспорт;

•

консолидиране на нисковъглеродната икономика;

•

планиране на приобщаващ и устойчив град.

Целта е предизвикателна. Постигането на климатична неутралност до 2050 г.
означава пълна трансформация на начина, по който се произвеждат стоките и
предлаганите услуги, радикална промяна на избора на потребление, живот в поефективни домове, способни да произвеждат енергията, от която се нуждаят чрез
възобновяеми източници, и транспорт с ниско въздействие върху околната среда
или използване на системи с интелигентна и споделена мобилност. Това са все
неща, за които работи общинската администрация.

