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#EUGreenDeal

Deklaracija „ES žaliasis kursas.  
Nuo vietos iki pasaulinio lygmens“

Mes, vietos ir regionų valdžios institucijos visame pasaulyje, atsižvelgdamos į Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) COP 26 darbą, pripažįstame šalių pastangas pasiekti susitarimą siekiant 
suderinti klimato srities užmojus ir remti teisingą pertvarką. Tačiau žinome, kad to nepakanka, kad būtų galima 
pašalinti atotrūkį išmetamųjų teršalų kiekio ir prisitaikymo prie klimato kaitos srityje bei visiems užtikrinti 
teisingą perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ir atsparios ateities.

 Î Todėl raginame JTBKKK:

 Æ stiprinti oficialų subnacionalinių valdžios institucijų vaidmens kovojant su klimato kaita pripažinimą, pirmiausiai 
oficialiai įtraukiant regioniniu ir vietos lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus, kurie papildytų nacionaliniu 
lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus, ir į Paryžiaus klimato susitarimo skaidrumo sistemos nacionalines 
apskaitos ataskaitas įtraukti skyrių apie subnacionalinių vyriausybių įsipareigojimus, veiksmus ir pasiekimus klimato 
kaitos srityje;

 Æ sekti Edinburgo deklaracijos dėl pasaulinės biologinės įvairovės sistemos po 2020m. pavyzdžiu, siekiant pripažinti, 
stebėti ir skatinti mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, taip pat paspartinti subnacionalinių 
vyriausybių prisitaikymo veiksmus visame pasaulyje ir pereiti prie visapusiškesnės pasaulinės sistemos;

 Æ siūlyti šalims sistemingai dėti daugiau pastangų siekiant veiksmingo daugiapakopio klimato valdymo;

 Æ bendradarbiauti įgyvendinant Jungtinių Tautų Biologinės įvairovės konvenciją ir Jungtinių Tautų vystymosi programą 
siekiant sukurti nuoseklią poveikio klimatui neutralizavimo ir atsparumo, biologinės įvairovės apsaugos ir darnaus 
vystymosi sistemą.

Primename, kad Paryžiaus klimato susitarime pripažįstamas svarbus daugiapakopio valdymo vaidmuo klimato 
politikoje, siekiant padėti miestams ir regionams vykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su kampanijomis 
„Lenktynės siekiant nulinės emisijos“ (Race to Zero) ir „Lenktynės siekiant atsparumo“ (Race to Resilience). 

 Î Todėl esame pasirengę:

 Æ parengti subnacionalinę Proveržio darbotvarkę ir konkrečias veiksmų gaires rengiantis COP 27, kad būtų remiamos 
pastangos nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, atsižvelgiant į Pasaulio vadovų aukščiausiojo lygio susitikimo 
pareiškimą dėl Proveržio darbotvarkės artėjant 2030 m.;

 Æ skatinti subnacionalinio lygmens bendradarbiavimą siekiant holistinio požiūrio į klimato politiką ir sukurti vietos 
žaliąjį kursą (remiantis ES žaliojo kurso metodu);

 Æ bendradarbiauti su Pasauliniu merų paktu siekiant sukurti bendrą ataskaitų teikimo sistemą, kad būtų galima prisidėti 
prie darbo, susijusio su regionų ir vietos lygmeniu nustatytais įpareigojančiais veiksmais.


