„A klímasemlegesség valamennyi
gazdasági ágazatot érintő döntés”

Interjú Chiara Gallanival, az olaszországi Padova
alpolgármesterével, amely elnyerte a Polgármesterek
Szövetsége „Város a reflektorfényben” díját.

[Polgármesterek Szövetsége - Európai Iroda:] Az ön városa nagy hangsúlyt fektetett az
éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra, sőt Padovát egyesek „reziliencia
laboratóriumként” is emlegetik. Mi volt az első lépés, amit az önkormányzat ebbe az
irányba tett, és miért?
Padova önkormányzata évek óta politikai napirendjén tartja az éghajlatváltozás mérséklését
és az ahhoz való alkalmazkodást. Ez egy két évtizedes út, amely 1999-ben kezdődött az első
Önkormányzati Energiaterv jóváhagyásával, és 2021-ben a SECAP jóváhagyásával érte el
csúcspontját.
A Polgármesterek Szövetsége kezdeményezéshez való 2010-es csatlakozásunk a
kormányzatnak lehetőséget biztosított arra, hogy bemutassa intézkedéseit, megossza a
bevált gyakorlatokat és új kihívásokban vállaljon szerepet a hasonlóan gondolkodó európai
városokkal együtt. 2016-ban újabb lépést tettünk, amikor kibővítettük az „Ellenálló Padova
iránymutatásait”, amelynek célja a Velencei Egyetemmel közös vállalkozás keretében az
alkalmazkodási terv továbbfejlesztése volt.
2017-ben indult el az EU által finanszírozott LIFE Veneto ADAPT projekt, amelynek célja egy
olyan módszertan és operatív eszközök létrehozása, amelyek a városokat az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra ösztönzik, valamint optimalizálják és javítják a
helyi hatóságok szélsőséges eseményekre való reagálási képességét.

SECAP-unk számos köz- és magánszereplőt vont be a különböző fázisokba, az aktuális
helyzet elemzésétől az intézkedések meghatározásáig, valamint az intézményi partnerek és
az érdekeltek összefogásával a helyi Agenda 21 folyamatában.

Mi a helyi éghajlat- és energiaügyi törekvések legfőbb akadálya?
Padova az elmúlt években számos alkalommal és egyre gyakrabban volt kénytelen
szembenézni olyan szélsőséges éghajlati jelenségekkel, mint a viharok és hőhullámok,
amelyek jelentős károkat okoztak a város polgárainak, iparának, közintézményeinek és a
város növényzeti örökségének is. A kormányzat elismerte az éghajlatváltozás kihívását, és
kereste a módját annak, hogy a fenyegetésből lehetőséget teremtsen, és az elmúlt években
sokat dolgozott azon, hogy megerősítse a szélsőséges események hatásainak enyhítésére
és megelőzésére irányuló kapacitását, valamint hogy a területet kevésbé sebezhetővé
tegye.
A helyi éghajlat- és energiaügyi kötelezettségvállalás egyik fő akadálya az volt, hogy az
önkormányzat különböző szervezeti egységei között széttöredezettek a rendelkezésre álló
készségek: sokan közülük foglalkoznak az éghajlatváltozás mérséklésével és az
alkalmazkodással, ugyanakkor hiányzik a közös cél és a valódi együttműködés, amikor új
projektek tervezéséről és a város jövőjének meghatározásáról van szó. Ezért a SECAP
tartalmazott egy konkrét intézkedést egy ágazatközi munkacsoport és egy, az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás témakörével foglalkozó iroda létrehozására, az
intézkedések végrehajtásának koordinálására, valamint új partnerségek és egyetértési
megállapodások jóváhagyására a köz- és magánszféra szereplőivel.

Miért döntöttek úgy, hogy pályáznak a Polgármesterek Szövetségének „Város a
reflektorfényben” díjára?
A Polgármesterek Szövetségének pályázatában való részvétel lehetőséget nyújtott a
kormányzat számára, hogy reflektorfénybe helyezze az eddig elvégzett munkát, és növelje
tervének hitelességét és erejét. A díj elnyerése azt jelentette, hogy számos helyi szereplő és
önkormányzati szervezeti egység kezdett hinni ennek az eszköznek a fontosságában és a
hosszú távú perspektíva alapján közös célkitűzésekben.

Milyennek látja Padovát 2050-ben?
A kormányzat ambiciózus célokat tűzött ki maga elé: 2030-ig 55%-kal csökkenteni a terület
éghajlatváltozást okozó kibocsátását, 2050-re pedig elérni a klímasemlegességet. Ez egy
olyan kihívás, amely magában foglalja az önkormányzatot és az összes helyi köz- és
magánszereplőt, beleértve magukat a polgárokat is. A klímasemlegesség valamennyi
gazdasági ágazatot érintő döntés, amely minden önkormányzati tervet és szabályozást
megcéloz. Ilyen például a Városterv, a Zöld terv és a Fenntartható mobilitás városi terve,
amely jelenleg a tervezési szakaszban van, és amely átveszi és integrálja az

energiafogyasztás csökkentését és az önkormányzat ellenálló képességének javítását célzó
fenntarthatósági politikákat.

A "Słucham i rysuję" által készített illusztrációt Padova városának ajánlották fel, amely 2021-ben a "Covenant of Mayors -Europe
Awards" győztese lett. Kattintson a kép letöltéséhez HD-ben!

A terv 116 intézkedésre tagolódik, amelyek hat témakört ölelnek fel:
•
a megújuló energiaforrások támogatása;
•
a köz- és magánépületek hatékonysága;
•
a hálózatok és infrastruktúrák fenntartható kezelése;
•
az aktív mobilitási szolgáltatások és a helyi tömegközlekedés megerősítése;
•
a karbonszegény gazdaság megszilárdítása;
•
egy befogadó és alkalmazkodóképes város tervezése.
A cél nagy kihívást jelent számunkra. A klímasemlegesség 2050-ig történő elérése azt jelenti,
hogy teljesen át kell alakítani az áruk gyártásának és a szolgáltatások nyújtásának módját,
radikálisan meg kell változtatni a fogyasztási szokásokat, hatékonyabb otthonokban kell
élni, amelyek képesek a szükséges energiát megújuló forrásokból előállítani, és alacsony
környezeti terhelésű közlekedést kell biztosítani, vagy intelligens és megosztott mobilitási
rendszereket kell használni. Ezek mind olyan dolgok, amelyeken önkormányzatunk
továbbra is dolgozik.

