„Neutralitatea climatică este o
alegere care va afecta toate
sectoarele economice”

Interviu cu Chiara Gallani, viceprimar al orașului Padova
(Italia), care a câștigat premiul „Orașe în lumina
reflectoarelor” al Convenției primarilor.
[Oficiul european al Convenției primarilor]: Orașul dvs. a pus un accent deosebit pe
adaptarea la impactul schimbărilor climatice, unii chiar numind Padova „Laboratorul
rezilienței”. Care a fost primul pas făcut de municipalitatea dvs. în această direcție și
de ce?
Padova a pus atenuarea și adaptarea la schimbările climatice pe agenda sa politică de mulți
ani. Este o călătorie începută acum mai bine de două decenii, în 1999, odată cu aprobarea
primului plan energetic municipal, călătorie care a culminat în 2021 cu aprobarea PAEDC.
Odată cu aderarea la inițiativa Convenției primarilor în 2010, administrația a profitat de
această oportunitate pentru a-și pune în evidență acțiunile, pentru a face schimb de bune
practici și pentru a împărtăși noile provocări cu orașe la fel de implicate din întreaga
Europă. Un alt pas a fost făcut în 2016, odată cu extinderea orientărilor pentru un oraș
Padova rezilient, demers ce a fost realizat în parteneriat cu Universitatea din Veneția și care
și-a propus să consolideze mai departe planul de adaptare.
În 2017, a fost lansat proiectul LIFE Veneto ADAPT cu finanțare europeană, care și-a propus
să creeze o metodologie și instrumentele operaționale necesare pentru a încuraja orașele
să se adapteze la schimbările climatice, precum și să optimizeze și să îmbunătățească
capacitatea de răspuns a autorităților locale în fața unor evenimente extreme.

PAEDC-ul nostru a implicat numeroși actori, atât publici, cât și privați, în diferitele sale faze:
de la analiza celor mai recente evoluții, până la identificarea de măsuri și conlucrarea cu
partenerii instituționali și cu părțile interesate în cadrul procesului Agendei 21.
Care sunt principalele obstacole identificate în calea demersurilor dvs. locale privind
clima și energia?
Padova s-a confruntat în numeroase rânduri și tot mai frecvent în ultimii ani cu evenimente
climatice extreme, cum ar fi furtunile și valurile de caniculă, care au afectat în mare măsură
cetățenii, dar și industria, infrastructurile publice și patrimoniul arboricol al orașului nostru.
Administrația recunoaște provocările aduse de schimbările climatice și a căutat modalități
de a le transforma în oportunități; am depus eforturi susținute în ultimii ani pentru a ne
îmbunătăți capacitatea de atenuare și de prevenire a impacturilor evenimentelor extreme și
pentru a face regiunea noastră mai puțin vulnerabilă în fața lor.
Unul dintre principalele obstacole în calea angajamentelor noastre locale privind clima și
energia a fost fragmentarea competențelor disponibile între diferitele departamente ale
municipalității: avem multe departamente implicate în eforturile de atenuare și adaptare,
însă le lipsesc obiectivele comune și o cooperare veritabilă când vine vorba de conceperea
de noi proiecte și de definirea viitorului orașului. De aceea, am inclus în PAEDC o acțiune
specifică pentru instituirea unui grup de lucru intersectorial și a unui birou dedicat
dimensiunii intersectoriale a adaptării la schimbările climatice, cu scopul de a coordona
implementarea măsurilor și de a aproba noi parteneriate și memorandumuri de înțelegere
cu actorii publici și privați.
De ce ați decis să intrați în competiția pentru premiul „Orașe în lumina reflectoarelor”
al Convenției primarilor?
Participarea la premiul Convenției primarilor a reprezentat o oportunitate pentru
administrația orașului nostru de a pune în lumina reflectoarelor acțiunile întreprinse până
acum și de a îmbunătăți credibilitatea și soliditatea planului nostru. Acest premiu a
însemnat că mulți actori locali și departamentele municipale au ajuns că creadă cu tărie în
importanța acestui instrument și să împărtășească obiective comune în baza unei
perspective pe termen lung.

Cum vedeți orașul dvs. în 2050?
Administrația și-a stabilit o serie de obiective ambițioase: reducerea emisiilor care provoacă
schimbările climatice pe teritoriul nostru cu 55 % până în 2030 și atingerea neutralității
climatice până în 2050. Este o provocare care implică atât municipalitatea, cât și toți actorii
publici și privați de la nivel local, inclusiv cetățenii. Neutralitatea climatică este o alegere
care va afecta toate sectoarele economice și va viza toate planurile și reglementările
municipale. Printre exemple se numără Planul urbanistic, Planul verde și Planul urban

pentru mobilitate durabilă, care este încă în faza de proiect și va îngloba și integra politici
de sustenabilitate menite să reducă consumul de energie și să sporească reziliența
municipalității.

Această ilustrație realizată de "Słucham i rysuję" a fost oferită orașului Padova, desemnat câștigător al "Covenant of Mayors Europe Awards" în 2021. Click pentru a descărca imaginea în HD!

Planul este împărțit în 116 acțiuni care acoperă șase teme:
•
promovarea surselor regenerabile de energie;
•
eficiența energetică a clădirilor publice și private;
•
gestionarea durabilă a rețelelor și infrastructurilor;
•
consolidarea serviciilor de mobilitate ușoară și a transportului public local;
•
consolidarea economiei cu emisii reduse de carbon;
•
planificarea unui oraș incluziv și rezilient.
Obiectivul nu este deloc unul ușor. Atingerea neutralității climatice până în 2050 înseamnă o
transformare deplină a modului în care sunt produse bunurile și sunt furnizate serviciile, o
schimbare radicală a alegerilor de consum, locuințe mai eficiente capabile să producă
energia de care au nevoie din surse regenerabile și transporturi cu impact redus asupra
mediului sau utilizarea de sisteme de mobilitate inteligentă sau partajată. Acestea sunt
toate aspecte la care administrația municipală își propune să lucreze.

