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Deklaracja „Europejski Zielony Ład:  
od szczebla lokalnego po globalny”

W następstwie prac UNFCCC COP26 my, władze lokalne i regionalne z całego świata, wyrażamy uznanie dla wysiłków 
stron na rzecz osiągnięcia porozumienia w sprawie dostosowania ambicji klimatycznych i wspierania sprawiedliwej 
transformacji. Niemniej mamy świadomość, że nie wystarczy to do wyeliminowania rozbieżności między potrzebami 
a perspektywami w zakresie redukcji emisji i przystosowania się do zmiany klimatu oraz do zapewnienia wszystkim 
sprawiedliwej transformacji ku neutralności klimatycznej i odpornej przyszłości.

 Î Wzywamy zatem UNFCCC do:

 Æ zwiększenia formalnego uznania roli władz szczebla niższego niż krajowy w walce ze zmianą klimatu, począwszy od 
formalnego uwzględnienia ustalonych na poziomie lokalnym i regionalnym wkładów uzupełniających wkład ustalony na 
poziomie krajowym, oraz do zawarcia w sprawozdaniach dotyczących wykazu krajowego ram zapewniania przejrzystości 
porozumienia klimatycznego z Paryża – części na temat zobowiązań, działań i osiągnięć władz szczebla niższego niż krajowy 
w dziedzinie klimatu,

 Æ postąpienia zgodnie z deklaracją z Edynburga w sprawie globalnych ram różnorodności biologicznej na okres po 2020 
roku, tak by uznać, monitorować i wspierać – osiągane przez władze szczebla niższego niż krajowy na całym świecie – 
redukcję emisji gazów cieplarnianych i przyspieszenie działań w zakresie adaptacji oraz dążyć do bardziej kompleksowych 
ram globalnych,

 Æ zaproponowania stronom systematycznego wzmożenia wysiłków na rzecz skutecznego wielopoziomowego zarządzania 
w dziedzinie klimatu,

 Æ współpracy partnerskiej z Konwencją ONZ o różnorodności biologicznej i Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 
na rzecz spójnych ram neutralności klimatycznej i  odporności na zmianę klimatu, ochrony różnorodności biologicznej i 
zrównoważonego rozwoju.

Przypominamy, że w porozumieniu klimatycznym z Paryża uznaje się istotną rolę wielopoziomowego sprawowania 
rządów w polityce klimatycznej, aby pomóc miastom i  regionom w wywiązaniu się z ich zobowiązań w zakresie 
„race-to-zero” (wyścigu do zerowej emisyjności) i „race-to-resilience” (wyścigu po odporność). 

 Î Wyrażamy zatem gotowość do:

 Æ ustanowienia programu na rzecz przełomu dla szczebla niższego niż krajowy wraz z konkretnym planem działania w drodze 
do COP27 w celu wsparcia wysiłków na szczeblu krajowym i międzynarodowym, w następstwie oświadczenia ze szczytu 
światowych przywódców w sprawie programu na rzecz przełomu 2030,

 Æ rozwijania współpracy na szczeblu niższym niż krajowy w celu wypracowania całościowego podejścia do działań w 
dziedzinie klimatu oraz stworzenia gLokalnego zielonego ładu (w oparciu o podejście UE bazujące na Zielonym Ładzie),

 Æ współpracy ze Światowym Porozumieniem Burmistrzów w wysiłkach na rzecz ustanowienia wspólnych ram sprawozdawczości, 
które umożliwią wnoszenie przyczynku do prac nad wkładem ustalonym na szczeblu lokalnym i regionalnym.


