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Dikjarazzjoni dwar “Il-Patt Ekoloġiku  
tal-UE: mil-livell lokali għal-livell globali”

Aħna, l-awtoritajiet lokali u reġjonali mid-dinja kollha, fid-dawl tal-ħidma tal-COP26 tal-UNFCCC, nirrikonoxxu 
l-isforzi tal-partijiet biex jilħqu ftehim li jallinjaw l-ambizzjoni klimatika u li jappoġġjaw tranżizzjoni ġusta. 
Madankollu, nafu li dan mhuwiex biżżejjed biex neliminaw id-diskrepanzi fl-emissjonijiet u fl-adattament 
għat-tibdil fil-klima, u biex tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta għal kulħadd b’relazzjoni għan-newtralità klimatika 
u futur reżiljenti.

 Î Għalhekk, nappellaw lill-UNFCCC biex:

 Æ issaħħaħ ir-rikonoxximent formali tar-rwol tal-gvernijiet sottonazzjonali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, billi tibda 
minn inklużjoni formali tal-kontributi determinati reġjonalment u lokalment bħala komplement għall-kontributi 
determinati fil-livell nazzjonali (NDCs) u tinkludi taqsima dwar l-impenji, l-azzjonijiet u l-kisbiet klimatiċi mwettqa 
mill-gvernijiet sottonazzjonali fir-rapporti tal-inventarju nazzjonali tal-qafas ta’ trasparenza tal-Ftehim ta’ Pariġi dwar 
il-Klima;

 Æ issegwi l-eżempju tad-Dikjarazzjoni ta’ Edinburgh dwar il-qafas globali tal-bijodiversità għal wara l-2020 u tirrikonoxxi, 
tissorvelja u tinkoraġġixxi t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u l-aċċellerazzjoni tal-azzjonijiet ta’ adattament 
mill-gvernijiet sottonazzjonali dinjija u timxi lejn qafas globali aktar komprensiv;

 Æ tipproponi li l-partijiet iżidu l-isforzi tagħhom b’mod sistematiku lejn governanza klimatika effettiva f’diversi livelli;

 Æ taħdem fi sħubija mal-UNCBD u l-UNDP lejn qafas konsistenti għan-newtralità klimatika u r-reżiljenza, il-protezzjoni 
tal-bijodiversità u l-iżvilupp sostenibbli.

Infakkru li l-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-Klima jirrikonoxxi r-rwol importanti li taqdi l-governanza f’diversi livelli 
fil-politiki dwar il-klima, bil-ħsieb li li l-bliet u r-reġjuni jiġu megħjuna jwettqu l-impenji tagħhom fir-rigward 
tat-tellieqa għal tniġġis żero u t-tellieqa għar-reżiljenza. 

 Î Għalhekk ninsabu lesti li:

 Æ nistabbilixxu Aġenda Breakthrough fil-livell sottonazzjonali bi pjan direzzjonali speċifiku lejn il-COP27 bil-għan li jiġu 
appoġġjati l-isforzi fil-livell nazzjonali u internazzjonali, fid-dawl tad-Dikjarazzjoni tas-Summit tal-Mexxejja Dinjija 
dwar l-Aġenda Breakthrough għall-2030;

 Æ inrawmu l-kooperazzjoni sottonazzjonali lejn approċċ olistiku għall-azzjoni klimatika, u l-ħolqien ta’ Patt Ekoloġiku 
GLokali (li jibni fuq l-approċċ tal-Patt Ekoloġiku tal-UE);

 Æ nikkooperaw mal-Patt Globali tas-Sindki fl-isforz tiegħu li jistabbilixxi qafas komuni ta’ rappurtar li jippermetti li 
jikkontribwixxi għall-ħidma dwar il-kontributi determinati reġjonalment u lokalment.


