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Prohlášení Zelená dohoda pro Evropu:  
od místní úrovně po úroveň celosvětovou

My, místní a  regionální orgány z  celého světa, sledujíce činnost 26.  zasedání konference smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC COP26), oceňujeme úsilí smluvních stran dosáhnout dohody 
s cílem sladit ambice v oblasti klimatu a podpořit spravedlivou transformaci. Víme však, že to nestačí k vyrovnání 
nedostatečného úsilí při snižování emisí a  přizpůsobování se změně klimatu a  k  zajištění spravedlivého 
přechodu ke klimatické neutralitě a odolné budoucnosti pro všechny.

 Î Vyzýváme proto UNFCCC, aby:

 Æ bylo posíleno formální uznání úlohy orgánů na nižší než celostátní úrovni v boji proti změně klimatu, počínaje tím, 
že regionálně a místně stanovené příspěvky budou formálně začleněny jakožto doplněk vnitrostátně stanovených 
příspěvků a že do zpráv o vnitrostátní inventuře na základě rámce transparentnosti Pařížské klimatické dohody bude 
zařazena část týkající se závazků, opatření a  dosažených výsledků orgánů na nižší než celostátní úrovni v  oblasti 
klimatu,

 Æ byl následován příklad Edinburského prohlášení o globálním rámci týkajícím se biologické rozmanitosti po roce 2020 
a bylo uznáno, sledováno a podporováno snižování emisí skleníkových plynů a rovněž rychlejší provádění adaptačních 
opatření orgány na nižší než celostátní úrovni na celém světě, jakož i posun ke komplexnějšímu globálnímu rámci,

 Æ bylo smluvním stranám navrženo, aby systematicky zvyšovaly své úsilí o  účinnou víceúrovňovou správu v  oblasti 
klimatu,

 Æ se společně s Úmluvou o biologické rozmanitosti a Rozvojovým programem OSN usilovalo o vytvoření soudržného 
rámce pro klimatickou neutralitu a odolnost vůči změně klimatu, ochranu biologické rozmanitosti a udržitelný rozvoj.

Připomínáme, že v  Pařížské klimatické dohodě je uznána důležitá úloha víceúrovňové správy v  politikách 
v oblasti změny klimatu s cílem pomoci městům a regionům splnit své závazky, pokud jde o dosažení nulových 
emisí a odolnosti. 

 Î Jsme proto připraveni:

 Æ vytvořit v návaznosti na Prohlášení světových vedoucích představitelů o Průlomové agendě do roku 2030 průlomovou 
agendu na nižší než celostátní úrovni s konkrétním plánem směřujícím k 27. zasedání konference smluvních stran 
v zájmu podpory úsilí na vnitrostátní a mezinárodní úrovni,

 Æ podporovat spolupráci na nižší než celostátní úrovni za účelem dosažení holistického přístupu k opatřením v oblasti 
klimatu a vytvoření globálně-lokální zelené dohody (na základě přístupu vycházejícího ze Zelené dohody pro Evropu),

 Æ spolupracovat s Globálním paktem starostů a primátorů při úsilí o vytvoření společného rámce pro podávání zpráv, 
který by umožnil přispět k provádění regionálně a místně stanovených příspěvků.


