»Podnebna nevtralnost je izbira, ki
bo vplivala na vse gospodarske
panoge.«

Intervju z podžupanjo italijanske Padove Chiara
Gallani, ki je prejemnica nagrade 'mesto v središču'
Konvencije županov.
[Evropski urad Konvencije županov:] Vaše mesto daje velik poudarek prilagajanju na
vpliv podnebnih sprememb, nekateri ljudje Padovo celo imenujejo 'laboratorij
odpornosti'. Kaj je bil prvi korak občine v tej smeri in zakaj?
Občina Padova je že pred leti umestila blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje
nanje na svojo politično agendo. Gre za dve desetletji, ki se je začelo leta 1999 z
odobritvijo prvega občinskega energetskega načrta in je doseglo svoj vrhunec leta 2021
z odobritvijo akcijskega načrta SECAP.
Odkar smo se leta 2010 pridružili pobudi Konvencije županov, smo pobudo uporabili
kot priložnost za predstavitev svojih ukrepov, izmenjavo dobrih praks in novih izzivov s
podobno mislečimi mesti po Evropi. Nadaljnji korak smo naredili leta 2016, ko smo
razširili 'odporna Padova'. Šlo je za skupno naložbo z univerzo v Benetkah, katere
namen je bil nadgradnja načrta prilagajanja.
Leta 2017 se je začel projekt LIFE Veneto ADAPT, ki ga financira EU, z namenom
oblikovanja metodologije in operativnih orodij za spodbujanje mest k prilagajanju na
podnebne spremembe ter optimizacijo in izboljšanje zmogljivosti lokalnih organov za
odzivanje na ekstremne dogodke.

Naš SECAP je v različnih fazah vključeval številne deležnike, tako javne kot zasebne, od
analize trenutnega stanja do opredelitve ukrepov ter z združitvijo moči institucionalnih
partnerjev in zainteresiranih strani v lokalnem procesu Agende 21.
Katere glavne ovire ste opredelili v okviru vaših lokalnih podnebnih in
energetskih prizadevanj?
Padova se je bila v zadnjih letih večkrat in pogosteje prisiljena soočiti z ekstremnimi
podnebnimi dogodki, kot so neurja in vročinski valovi, ki so povzročili veliko škodo
njenim prebivalcem, industriji, javni infrastrukturi in tudi dediščini dreves v mestu. V
upravi smo priznali izziv podnebnih sprememb in smo poiskali načine, kako jih
spremeniti iz grožnje v priložnost, pri čemer smo veliko dela v zadnjih letih namenili
krepitvi zmogljivosti za blaženje in preprečevanje vplivov ekstremnih dogodkov ter
oblikovanju območja manj ranljivega zanje.
Ena od glavnih ovir za lokalno podnebno-energetsko zavezanost je bila razdrobljenost
razpoložljivega znanja med različnimi oddelki na občini: mnogi se ukvarjajo z blaženjem
in prilagajanjem, nimajo pa skupnih ciljev in pravega sodelovanja, ko gre za načrtovanje
novih projektov in določanje prihodnosti mesta. Zato je SECAP vključil posebni ukrep za
ustanovitev medsektorske delovne skupine in urada, namenjenega medsektorski
tematiki prilagajanja podnebnim spremembam, ki usklajujeta izvajanje ukrepov ter
potrjujeta nova partnerstva in memorandume o soglasju z javnostjo in zasebni
deležniki.
Zakaj ste se odločili, da se potegujete za nagrado Konvencije županov 'mesto v
središču'?
Sodelovanje na tekmovanju za nagrado Konvencije županov je bila priložnost, da v
upravi opozorimo na dosedanje delo ter izboljšamo verodostojnost in moč svojega
načrta. Prejem nagrade pomeni, da so številni lokalni deležniki in občinski oddelki začeli
verjeti v pomen tega orodja in si delijo skupne cilje na podlagi dolgoročne perspektive.
Kako vidite Padovo leta 2050?
V upravi smo si zastavili ambiciozne cilje: do leta 2030 zmanjšati emisije, ki spreminjajo
podnebje, na svojem ozemlju za 55% in doseči podnebno nevtralnost do leta 2050. Gre
za izziv, ki vključuje občino in vse lokalne javne in zasebne akterje, vključno s prebivalci.
Podnebna nevtralnost je izbira, ki bo vplivala na vse gospodarske panoge in bo
usmerjena v vse občinske načrte in predpise. Primeri vključujejo urbani načrt, zeleni
načrt in urbani načrt za trajnostno mobilnost, ki je v fazi osnutka ter bo upošteval in
vključeval trajnostne politike, katerih cilj je zmanjšati porabo energije in izboljšati
odpornost občine.

Ta ilustracija, ki jo je izdelalo podjetje "Słucham i rysuję", je bila ponujena mestu Padova, izbranemu za zmagovalca nagrade
"Konvencija županov - Evropa" leta 2021. Kliknite za prenos slike v visoki ločljivosti!

Načrt je razdeljen na 116 ukrepov, ki pokrivajo šest tematik:
•
spodbujanje obnovljivih virov;
•
učinkovitost javnih in zasebnih stavb;
•
trajnostno upravljanje omrežij in infrastrukture;
•
krepitev storitev mehke mobilnosti in lokalnega javnega prevoza;
•
utrditev nizkoogljičnega gospodarstva;
•
načrtovanje vključujočega in odpornega mesta.
Naš cilj je zahteven. Doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050 pomeni popolno
preoblikovanje načina proizvodnje blaga in storitev, korenito spreminjanje potrošniških
odločitev, življenje v učinkovitejših domovih, ki so sposobni proizvajati energijo, ki jo
potrebujejo, z obnovljivimi viri ter prevoz z majhnim vplivom na okolje ali uporabo
inteligentnih in skupnih sistemov mobilnosti. Vse to so stvari, za katere si prizadeva v
naši občinski upravi.

