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#EUGreenDeal

Erklæring: ”Den europæiske grønne  
pagt – fra lokalt til globalt plan”

Vi, de lokale og regionale myndigheder fra hele verden, anerkender parternes indsats efter arbejdet med 
UNFCCC’s COP26 for at opnå en aftale om tilpasning af klimaambitionerne og støtte til en retfærdig omstilling. 
Ikke desto mindre er vi klar over, at dette ikke er tilstrækkeligt til at lukke emissions- og tilpasningskløften og 
sikre en retfærdig omstilling til klimaneutralitet og en modstandsdygtig fremtid for alle.

 Î Vi opfordrer derfor UNFCCC til at:

 Æ øge den formelle anerkendelse af de subnationale myndigheders rolle i kampen mod klimaforandringerne ved først 
og fremmest formelt at medtage de regionalt og lokalt bestemte bidrag som et supplement til de nationalt bestemte 
bidrag og ved at indarbejde et afsnit om de subnationale myndigheders klimaforpligtelser, -tiltag og resultater i de 
nationale opgørelsesrapporter inden for gennemsigtighedsrammen i Parisaftalen

 Æ følge eksemplet fra Edinburgherklæringen om den globale ramme for biodiversitet efter  2020 til at anerkende, 
overvåge og tilskynde til reduktion af drivhusgasemissioner og fremskyndelse af de subnationale myndigheders 
tilpasningstiltag i hele verden og arbejde hen imod en mere omfattende global ramme

 Æ opfordre parterne til systematisk at optrappe deres indsats for en effektiv klimaforvaltning på flere niveauer

 Æ arbejde sammen med UNCBD og UNDP om at skabe en sammenhængende ramme for klimaneutralitet og 
modstandsdygtighed, beskyttelse af biodiversiteten og bæredygtig udvikling.

Vi minder om, at Parisaftalen om klimaændringer anerkender, at flerniveauforvaltning spiller en vigtig rolle 
i klimapolitikkerne med henblik på at hjælpe byerne og regionerne med at opfylde deres forpligtelser i 
forbindelse med initiativerne ”race to zero” og ”race to resilience”. 

 Î Vi er derfor parate til at:

 Æ fastlægge en subnational gennembrudsdagsorden med en specifik køreplan frem mod COP27 for at støtte indsatsen 
på nationalt og internationalt plan i overensstemmelse med verdensledernes erklæring fra topmødet om en 
gennembrudsdagsorden frem mod 2030

 Æ fremme det subnationale samarbejde om en holistisk tilgang til klimaindsatsen og udviklingen af en ”glokal” (global/
lokal) grøn pagt (som bygger på den europæiske grønne pagt)

 Æ samarbejde med den globale borgmesterpagt om indsatsen for at etablere en fælles rapporteringsramme, der gør 
det muligt at bidrage til arbejdet med de regionalt og lokalt bestemte bidrag.


