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Δήλωση «Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ:  
από το τοπικό στο παγκόσμιο επίπεδο»

Εμείς, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές από ολόκληρο τον κόσμο, στον απόηχο των εργασιών της 26ης 
Διάσκεψης των μερών της Σύμβαση-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP26 της UNFCCC), 
αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες των μερών να καταλήξουν σε συμφωνία για την ευθυγράμμιση των κλιματικών 
φιλοδοξιών και τη στήριξη μιας δίκαιης μετάβασης. Έχουμε, ωστόσο, επίγνωση ότι οι προσπάθειες αυτές δεν 
επαρκούν για τη γεφύρωση του χάσματος των εκπομπών και της προσαρμογής και για τη διασφάλιση μιας καθολικά 
επωφελούς δίκαιης μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα και ενός ανθεκτικού μέλλοντος.

 Î Καλούμε, συνεπώς, την UNFCCC:

 Æ να αναγνωρίσει περισσότερο επίσημα τον ρόλο των υποεθνικών αρχών στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
ξεκινώντας από την επίσημη συμπερίληψη των περιφερειακά και τοπικά καθορισμένων συνεισφορών (Π/ΤΚΣ) ως 
συμπλήρωμα των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών (ΕΚΣ), και να συμπεριλάβει στις εθνικές εκθέσεις απογραφής του 
πλαισίου διαφάνειας της συμφωνίας του Παρισιού μια ενότητα αφιερωμένη στις δεσμεύσεις, τις δράσεις και τα επιτεύγματα 
των υποεθνικών αρχών για το κλίμα·

 Æ να ακολουθήσει το παράδειγμα της Δήλωσης του Εδιμβούργου σχετικά με το παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα 
μετά το 2020, με στόχο την αναγνώριση, την παρακολούθηση και την ενθάρρυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, καθώς και την επιτάχυνση των δράσεων προσαρμογής που αναλαμβάνουν οι υποεθνικές αρχές παγκοσμίως 
και τη μετάβαση προς ένα πιο ολοκληρωμένο παγκόσμιο πλαίσιο·

 Æ να προτείνει στα μέρη να εντείνουν συστηματικά τις προσπάθειές τους με μέλημα μια αποτελεσματική πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση για το κλίμα·

 Æ να συνεργαστεί με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα (UNCBD) και με το Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) ενόψει της διαμόρφωσης ενός συνεκτικού πλαισίου για την κλιματική 
ουδετερότητα και ανθεκτικότητα, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Υπενθυμίζουμε ότι η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στις πολιτικές για το κλίμα, με σκοπό να βοηθήσει τους δήμους και τις περιφέρειες να 
υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους κατά τον αγώνα δρόμου για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών και ανθεκτικότητας. 

 Î Είμαστε, επομένως, έτοιμες:

 Æ να καταρτίσουμε ένα πρωτοποριακό υποεθνικό θεματολόγιο, με ειδικό χάρτη πορείας προς την COP27, για τη στήριξη 
τόσο των εθνικών όσο και των διεθνών προσπαθειών, στον απόηχο της Δήλωσης της διάσκεψης κορυφής των παγκόσμιων 
ηγετών για ένα πρωτοποριακό θεματολόγιο με ορίζοντα το 2030·

 Æ να ενισχύσουμε τη συνεργασία σε υποεθνικό επίπεδο με στόχο την καθιέρωση μιας ολιστικής προσέγγισης της δράσης για 
το κλίμα και την επίτευξη μιας Οικουμενικής Πράσινης Συμφωνίας (βάσει της προσέγγισης της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ)·

 Æ να συνεργαστούμε με το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων στην προσπάθειά του να διαμορφώσει ένα κοινό πλαίσιο 
υποβολής εκθέσεων για την τροφοδότηση με στοιχεία των εργασιών σχετικά με τις Π/ΤΚΣ.


