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Sporočilo iz Mannheima

Lokalni zeleni dogovori
za ogljično nevtralno, trajnostno in vključujočo Evropo

Naš izziv
Štiri leta po 8. evropski konferenci o trajnostnih
mestih ter začetku izvajanja baskovske deklaracije
je potreba po preobrazbi naših družb v smeri
varstva podnebja in trajnostnega razvoja postala še
nujnejša. Poleg tega je globalna pandemija COVID-19
povzročila gospodarsko krizo in dodatno izpostavila
socialne neenakosti v naših družbah ter med njimi.
V razmerah nenehnih podnebnih sprememb
in prekomerne uporabe naravnih virov moramo
zagotoviti, da delovanje lokalnega in regionalnega
gospodarstva ter pravična urbana družba spoštujeta
omejitve virov našega planeta. Kljub prizadevanjem,
ki jih kažejo skladi za okrevanje, se zdi, da nacionalni
interesi in konkurenca spodkopavajo Evropsko unijo,
čeprav bi morali odzivi, ki jih potrebujemo, temeljiti
na solidarnosti in sodelovanju.

Naše ozadje
Župani in odločevalci iz evropskih mest
in regij se s sporočilom iz Mannheima
odzivajo na evropski zeleni dogovor v
kontekstu konference Mannheim2020 –
9. evropske konference o trajnostnih
mestih, ki je potekala od 30. septembra
do 2. oktobra 2020. Dokument temelji
na dediščini in načelih listine iz Aalborga
(1994), zavez iz Aalborga (2004) in
baskovske deklaracije (2016) ter odseva
cilj celostnega trajnostnega razvoja mest
in regij, kot ga podpira Leipziška listina.

Pomembnost mest in regij za
uspešno Evropo
Lokalne in regionalne oblasti izvršijo 70 % zakonodaje EU, 70 %
ukrepov za blažitev podnebnih sprememb in 90 % ukrepov za
prilagajanje podnebnim spremembam, kakor tudi 65 % ciljev
trajnostnega razvoja OZN. Izvedejo eno tretjino javne porabe,
upravljajo z dvema tretjinama javnih naložb, v številnih primerih
pa so odgovorne tudi za neposredno zagotavljanje socialnih
storitev svojim prebivalcem. Ljudem zagotavljajo neposredne
izkušnje z demokratičnimi postopki in priložnosti za sodelovanje,
vključenost v sprejemanje odločitev in izvajanje. Navedeno
podpira preglednost, vključenost in socialno kohezijo.
Župani in odločevalci iz evropskih mest in regij zato
želimo ponuditi svojo solidarnost, sodelovanje in
podporo za izgradnjo močne, združene, trajnostne in
vključujoče Evrope.

Evropski zeleni dogovor
Župani in odločevalci iz evropskih mest in regij
pozdravljamo evropski zeleni dogovor, ki bi
lahko postal nov razvojni model za Evropo, njeno
gospodarstvo, družbo in okolje ter do leta 2050
vključil podnebno nevtralnost v zakonodajo EU.
Verjamemo, da evropski zeleni dogovor krepi evropski
potencial za prevzem vodilne vloge pri izvajanju
ključnih mednarodnih sporazumov, kot sta Pariški
sporazum o podnebnih spremembah in Agenda
2030 OZN z njenimi cilji trajnostnega razvoja.
Verjamemo, da bo evropski zeleni dogovor prispeval
k izboljšanju evropske odpornosti na okoljske,
gospodarske in družbene krize ter varoval dobrobit in
zdravje njenih državljanov.
Evropski zeleni dogovor vidimo kor priložnost za
zagotovitev potrebnega prehoda naših družb v
življenje znotraj omejitev planeta, ki temelji na
vrednotah demokracije in pravičnosti ter v katerem
nihče ne bo zapostavljen.

Lokalni zeleni dogovori
Župani in odločevalci evropskih mest in regij aktivno
podpiramo evropski zeleni dogovor z razvijanjem in
izvajanjem lokalnih zelenih dogovorov v sodelovanju
z našimi lokalnimi skupnostmi. Lokalni zeleni
dogovori bodo naše državljane in deležnike združili
v okviru strategije, ki je usklajena s cilji, prednostnimi
nalogami in načeli evropskega zelenega dogovora in
nove Leipziške listine.
Preobrazba, ki jo moramo doseči, bo presegala
posamezne ukrepe na določenih področjih, kot so
energija, mobilnost ali stanovanja. Navedeni ukrepi
bodo morali temeljiti na novem sistematičnem
razmišljanju in pristopu. Ta proces se lahko vzdržuje
le z aktivno udeležbo naših državljanov in deležnikov.
Zato predlagamo, da naši lokalni zeleni dogovori
in evropski zeleni dogovor temeljijo na naslednjih
petih osnovnih sistemskih spremembah, ki se jih
zavezujemo izvesti:
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✪ Preoblikovanje naše obstoječe lokalne
infrastrukture in sistemov
Uporabili bomo prožne in inovativne rešitve za
preoblikovanje naše lokalne infrastrukture in
sistemov storitev za družbo brez ogljika, vključno
s pametno tehnologijo in zeleno ter modro
infrastrukturo, za izboljšanje kakovosti naših javnih
prostorov, podpiranje prilagajanja na podnebne
spremembe, izboljšanje biotske raznovrstnosti in
podpiranje javnega zdravja ter kakovosti življenja.
✪ Lokalni razvoj, ki presega rast in konkurenčnost
Ustvarili bomo lokalna in regionalna gospodarstva,
ki pri gospodarskem razvoju dajejo prednost
varstvu podnebja, naravnih virov, biotske
raznovrstnosti in ekosistemov ter v središče
postavljajo zdravje in kakovost življenja trenutne in
prihodnjih generacij.
✪ Sodelovanje, solidarnost in vključenost
Mestne in regionalne skupnosti bomo gradili na
načelih sodelovanja, preglednosti, vključenosti in
nediskriminacije, zaradi česar bodo naša mesta in
regije postali privlačni, varni ter zdravi domovi za
vse prebivalce.
✪ Življenjski slog in kultura zadostnosti ter
optimizacije
Poskrbeli bomo, da naša infrastruktura,
storitve, proizvodne metode in poslovni modeli
ne podpirajo v prvi vrsti učinkovitosti ter
maksimizacije proizvodnje, temveč krožnost,
zadostnost in optimizacijo, pri čemer se ohranita
vrednost in uporabnost naših sredstev v podporo
kakovosti življenja za vse. Pri tem poudarjamo, da
je kultura pomembno gonilo, ki podpira dialog
in kohezijo pri razvoju ter izvajanju lokalnih
trajnostnih strategij.
✪ Preusmeritev k skupnemu dobremu
Uvedli bomo model lokalnega in regionalnega
upravljanja, ki krepi skupno dobro s pomočjo
soustvarjanja in socialnih inovacij ter podpira
pristope socialnega gospodarstva in nove oblike
socialnih podjetij in naložb, kakor tudi javnozasebnih partnerstev. S tem bomo izboljšali
odpornost naših lokalnih gospodarstev in
skupnosti v skladu z našo agendo trajnosti.

Soustvarjanje prihodnosti Evrope
Župani in odločevalci iz evropskih mest in regij
obljubljamo, da bomo soustvarjali in soizvajali
evropski zeleni dogovor na podlagi teh sistemskih
sprememb skupaj z našimi nacionalnimi vladami in
EU. Za podporo naših zavez in prizadevanj vidimo
posebno potrebo po spremembah naslednjih politik:
✪ Zaščita javnih prihodkov:
Z vidika vedno večje selitve ustvarjanja in
zajemanja vrednosti, ki jo prinašajo internetna
trgovina in nakupovanje, ter platformnih in
nadzorovalnih gospodarstev potrebujemo pravične
in enake davčne pogoje, ki ščitijo javne prihodke za
razvoj naših skupnosti.
✪ Preusmeritev davkov stran od delovne sile:
Potrebujemo boljše davčne okvire, ki ne vsebujejo
subvencij za fosilna goriva, davčno obremenitev pa
preusmerjajo z delovne sile na uporabo naravnih
virov in onesnaževanje. Glede na hiter razvoj
kapitalsko intenzivne digitalizacije, avtomatizacije
in umetne inteligence je treba razmisliti o
drugačnem razmerju obdavčitve delovne sile in
kapitala.
✪ Zadostna finančna podpora:
Glede na svojo vlogo ključnih izvajalcev zelenega
dogovora in omejene zmožnosti ustvarjanja
proračunskih prihodkov prek lokalnih davkov
in pristojbin je zelo pomembno, da lokalne in
regionalne oblasti prejmejo zadostno, stalno
finančno podporo na evropski in nacionalni ravni.
To zahteva ustrezne in usklajene programe na
vseh ravneh upravljanja, kar v prvi vrsti pomeni
uskladitev njihovih politik, programov in naložb v
podporo ciljem zelenega dogovora.
✪ Lokalne in regionalne vrednostne verige:
Finančni in regulativni okviri, ki podpirajo
priložnosti za lokalne in regionalne pristope
ter rešitve socialnega gospodarstva, krožne
poslovne modele in vključenost lokalnih podjetij,
lokalne zelene ali socialne obveznice v našem
portfelju financiranja, ki omogočajo in podpirajo
državljanske naložbe, preglednost in aktivno
sodelovanje v izvajanju ukrepov preobrazbe.
✪ Celostna raba zemljišč:
Regulativni in finančni okviri, ki podpirajo politiko
celostne rabe zemljišč ter razvoj mest in regij
z namenom varovanja tal, zmanjšanja izgube

Nova Leipziška listina
Pozdravljamo, da trenutni osnutek nove
Leipzške listine poziva k usklajenemu
razvoju mestnega okolja na podlagi
celostnega, krajevnega, večnivojskega
in sodelovalnega pristopa. Cenimo, da
poudarja tudi moč preobrazbe mest in
pomembnost mestne politike za skupno
dobro za ustvarjanje pravičnih, zelenih in
produktivnih mest.

biotske raznolikosti ter izboljšanja kakovosti
življenja in javnega zdravja z zmanjšanjem
izkoriščanja zelenih površin ter izboljšanjem zelene
in modre infrastrukture.
✪ Nova raba mestnih površin:
Preoblikovanje mestnih površin in sistemov
storitev, da bodo postali privlačnejši za
preživljanje prostega časa ljudi in za prilagoditev
na spremembe, ki jih povzročajo vse hitrejša
digitalizacija, vpliv spletnega nakupovanja in
vedno pogostejše delo na domu.
✪ Na potrebah temelječe raziskave in inovacije:
Preusmeritev finančne podpore v procese raziskav
in inovacij, ki jih spodbujajo globalni in lokalni
izzivi, s katerimi se moramo soočiti, in posledične
zahteve, ki jih je treba izpolniti. Potrebujemo
inteligentno in v izzive usmerjeno tehnologijo, ki
zagotavlja potrebne in ustrezne informacije za
boljše načrtovanje, odločanje, vodenje in nadzor.
✪ Nadomestitev izdelkov s storitvami:
Inovacije in predpisi, ki pospešujejo razvoj izdelkov,
zasnovanih za dejansko krožno gospodarstvo,
in spodbujajo večje koriščenje storitev ter
zmanjšujejo lastništvo izdelkov in porabo virov.
✪ Zajamčen življenjski dohodek:
Da bi se izognili negativnim družbenim
posledicam, ki jih povzročajo potrebne hitre
preobrazbe, potrebujemo socialne sisteme,
ki podpirajo pravično razdelitev dohodka in
priložnosti. Zato potrebujemo primerno raven
zajamčene plače in zajamčenega temeljnega
dohodka ter vedno bolj prilagodljiv trg delovne
sile, ki spodbuja preusposabljanje in vseživljenjsko
učenje naših državljanov.
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Skupna pot naprej
Župani in odločevalci iz evropskih mest in regij smo
se zavezali k sklenitvi lokalnih zelenih dogovorov,
oblikovanih v sodelovanju z našimi državljani
in ključnimi deležniki, vključno s poslovnim,
industrijskih, raziskovalnim in inovacijskim sektorjem.
Prizadevamo si za izgradnjo močnih temeljev za
izvedbo zelenega dogovora v Evropi in za pospešitev
preobrazbe naših družb v ogljično nevtralne,
trajnostne in vključujoče.
Menimo, da je celostni pristop načrtovanja mest, kot
ga podpira osnutek nove Leipziške listine, koncept, ki
hkrati in pravično upošteva vse pomembne interese
ter akterje.
Navedeno bomo lahko dosegli le, če se našim
besedam prisluhne in spoštuje naše potrebe v
sistemu upravljanja na več ravneh, ki deluje od
spodaj navzgor in od zgoraj navzdol. Ne moremo
ostati zgolj izvedbeni partnerji, ampak moramo biti
del procesa določanja naših regulativnih, davčnih in
finančnih okvirov na vseh ravneh.

Zeleni dogovor EU bo ustvaril močnejšo, bolj
usklajeno, trajnostno in vključujočo Evropo le, če
zagotovi horizontalno in vertikalno integracijo
na vseh ravneh upravljanja. To lahko navsezadnje
udejanjijo le državljani evropskih mest in regij, mi pa
smo v tem procesu njihovi najtesnejši zavezniki.
Naše rešitve je treba aktivno podpirati in razširjati na
evropski in svetovni ravni. Ponujamo najboljše prakse
in projekte, ki podpirajo vsa načela, izražena v tem
sporočilu iz Mannheima.
V duhu sodelovanja ponujamo našo podporo in
partnerstvo z odločevalci in institucijami Evropske
unije pri nadaljnjem pospeševanju zelenih dogovorov
na vseh ravneh – za močno Evropo vzdržljivih,
vključujočih in trajnostnih lokalnih družb, mest in
regij.
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Za več informacij se obrnite na evropski sekretariat
Lokalnih oblasti za trajnostni razvoj (ICLEI) na
mannheim2020@iclei.org.
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