
 

 

 

 

  

 

 

 

Какво представляват мисиите на ЕС? 

Отчасти вдъхновени от мисията „Аполо 11“ за изпращане на хора на Луната, мисиите на ЕС са 

ангажимент за решаване на големи обществени предизвикателства, като например: 

 борба с рака 

 адаптиране към изменението на климата 

 живот в по-екологични градове 

 осигуряване на доброто състояние на почвите в името на здравето на хората и доброто 

състояние на храните, природата и климата, както и 

 защита на нашите океани.  

Всяка мисия на ЕС ще бъде с определен срок и бюджет в зависимост от трудността на 

предизвикателството, за което е предназначена. Мисиите ще надхвърлят обхвата на научните 

изследвания и иновациите и ще стимулират иновации във всички сектори с цел постигане на 

ефективни решения. Освен това мисиите ще имат решаваща роля за постигането на 

приоритетите на ЕС, като например Европейския зелен пакт и европейския план за действие за 

борба с рака. 

Вашето участие има значение 

Нуждаем се от вас за реализиране на мисиите. Понастоящем комитетите на мисиите — широк 

кръг от експерти от областите на иновациите, научните изследванията, създаването на политики, 

гражданското общество и организации на практикуващи специалисти, помагат на Европейската 

комисия да определи възможните мисии. Сега е моментът да бъдат ангажирани европейските 

граждани като вас, за да се гарантира, че мисиите са целесъобразни и водят до действителна 

промяна. Като работим заедно, можем да постигнем много повече. 

Неутрални по отношение на климата и интелигентни градове 

Градовете заемат около 3 % от сушата на Земята, а пораждат над 70 % от емисиите на парникови 

газове. По предварителни изчисления в Европа до 2050 г. почти 85 % от европейците ще живеят в 

Мисия „Неутрални по отношение на климата и 
интелигентни градове“ 

 
100 неутрални по отношение на климата града 
до 2030 г. — от и за гражданите 

 
 



 

 

 

градски райони. Именно затова решението за извънредната ситуация, свързана с климата, пред 

която сме изправени в момента, трябва да бъде намерено в градовете и от техните граждани.  

Комитетът на мисията за неутрални по отношение на климата и интелигентни градове определи 

следната мисия: Достигане на 100 неутрални по отношение на климата града до 2030 г.  

Мисията за неутрални по отношение на климата и интелигентни градове ще подпомага, 

насърчава и популяризира 100 европейски града в прехода им към неутралност по отношение на 

климата до 2030 г. и ще ги превърне в експериментални и иновационни центрове за всички 

градове.  

Всеки от тези 100 града пионери, който приеме мисията да постигне неутралност по отношение 

на климата до 2030 г., ще подпише договор за климата, адаптиран към неговите особености, и 

разработен в процес на сътрудничество, в който ще участват заинтересовани лица на всички 

равнища. 

Ролята на жителите на градовете 

В сърцето на тази мисия са хората, които живеят в градовете. Те са производители, потребители, 

политически фактори или посетители. Те оказват огромно въздействие върху околната среда и 

климата, те могат също така да бъдат движеща сила за прехода към неутралност по отношение 

на климата. Договорът за климата ще отреди на хората и на гражданското общество активна роля 

и ще им предостави нови платформи за действие и по-добри ресурси за планиране и 

осъществяване на действия в областта на климата. За целта градовете ще трябва да разработят 

ефективни подходи за мобилизиране на общностите и за въздействие и стимулиране на промени 

в поведението.  

Хората могат да се превърнат в носители на промяната чрез инициативи „отдолу-нагоре“, 

новаторство и нови форми на управление. Целите на мисията включват насърчаване на 

справедлив преход за подобряване на здравето и благосъстоянието, добавяне на множество 

нови ползи за прехода, например подобрено качество на въздуха, разкриване на работни места и 

по-здравословен начин на живот. 

През 2020 г. комитетът на мисията за неутрални по отношение на климата и интелигентни 

градове изслуша приоритетите и опасенията на жителите на градове в целия ЕС. Чутото по време 

на тези събития ще бъде включено в доклада на комитета на мисията и препоръките му към 

Европейската комисия, които се очакват през септември 2020 г.    

 
За повече информация вижте: https://ec.europa.eu/mission-cities 
Следвайте: #EUmissions #HorizonEU #MissionCities  
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