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1. A városban a közterületek ugyanolyan fontosak, mint a magánterületek. Azért,
hogy a köztér minden funkcióját ellássa, szükséges, hogy a zöld (növényzet) a
tervezés kezdetétől minimum egyenlő bánásmódban részesüljön a közterület
egyéb alkotóival: a piros (épület) szürke (utak) és kék (víz) infrastruktúrával,
mivel a növényzetnek nem csak esztétikai értéke van: a környezet az, mely
ökológiai, társadalmi és gazdasági jólétet biztosít a városlakóknak.
2. Gyalogos és csökkentett forgalmú területek létrehozása hozzásegít a közterek
jobb használhatóságához, hisz elérhetőbbé teszi a városi tér értékeit.
3. A fenntartható városoknak alacsony karbonkibocsátású tömegközlekedési
eszközöket kell alkalmaznia.
4. Mind a magán, mind a köztéri minőségi zöldfelületek élhetőbbé teszik a várost és
gazdasági előnyökkel járnak ‐ a zöld városok növelik a város versenyképességét
és vonzzák a befektetéseket, élénkítik a belső piacot.
5. Bizonyítékok igazolják, hogy minden egyes jó egészségi állapotban lévő fa
hozzájárul a városi életminőség javításához: oxigént termel, visszatartja a vizet,
szén‐dioxidot köt meg, tisztítja a levegőt és csökkenti a hősziget‐hatást.
6. A zöldtetők és tetőkertek növelik az épületek energiahatékonyságát és
partnerek a városi hősziget‐hatások kezelésében, valamint hozzájárulnak a
biodiverzitás fenntartásához szükséges feltételek kialakításához.
7. A jobb környezeti fenntarthatóság érdekében szükséges, hogy az összes új épület
és új városi projekt rendelkezzen a tájba/környezetbe integrált megújuló
energiaforrással,

csakúgy,

mint

szelektív

hulladékgyűjtő/hulladékkezelő

rendszerrel a célból, hogy biztosítsuk az energia és az anyagok újrahasználatát és
újrahasznosítását.

8. Ajánlott/kedvező ún. "zöld sugaraknak" nevezett zöld infrastruktúrát létrehozni,
hogy lehetővé tegyük az embereknek és az állatvilágnak a különböző parkok és
egyéb zöldfelületek (a környező ökoszisztéma elemei) közti közlekedést. Célunk,
hogy minőségi városi zöldfelület álljon rendelkezésre minden városlakónak 300
méter távolságon belül.
9. A városkörnyéki mezőgazdaság nagyon fontos szerepet játszik a zöld városok
életében, hisz az látja el a várost vidéki termékekkel és szolgáltatásokkal, pl.
egészséges, friss és olcsó étellel.
10. Egy új fa elültetése szimbolikus cselekedet, és egyben a civil elkötelezettség
kézzelfogható jele.
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