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#EUGreenDeal

Declarația „Pactul verde al UE:  
de la nivel local la nivel global”

Noi, autoritățile locale și regionale din întreaga lume recunoaștem, în urma lucrărilor COP26 CCONUSC, 
eforturile părților de a ajunge la un acord pentru a alinia obiectivele climatice și pentru a sprijini o tranziție 
echitabilă. Știm însă că acest lucru nu este suficient pentru a elimina decalajele în materie de emisii și adaptare 
și pentru a asigura o tranziție echitabilă pentru toți către neutralitatea climatică și un viitor rezilient.

 Î Prin urmare, solicităm CCONUSC:

 Æ să consolideze recunoașterea oficială a rolului administrațiilor subnaționale în combaterea schimbărilor climatice, 
pornind de la includerea oficială a contribuțiilor stabilite la nivel regional și local ca o completare la contribuțiile 
stabilite la nivel național și să includă o secțiune privind angajamentele climatice, acțiunile și realizările administrațiilor 
subnaționale în rapoartele naționale de inventariere ale cadrului de transparență al Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice;

 Æ să urmeze exemplul Declarației de la Edinburgh privind cadrul global post-2020 pentru biodiversitate, pentru a 
recunoaște, monitoriza și încuraja reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), precum și accelerarea acțiunilor 
de adaptare ale administrațiilor subnaționale din întreaga lume, și să treacă la un cadru global mai cuprinzător;

 Æ să propună părților să își intensifice în mod sistematic eforturile destinate unei guvernanțe eficace pe mai multe 
niveluri în domeniul climei;

 Æ să lucreze în parteneriat cu Convenția Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică (UNCBD) și cu 
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în vederea creării unui cadru coerent pentru neutralitatea 
climatică și reziliență, protecția biodiversității și dezvoltarea durabilă.

Reamintim că Acordul de la Paris privind schimbările climatice recunoaște rolul important jucat de guvernanța 
pe mai multe niveluri în politicile privind clima, cu scopul de a ajuta orașele și regiunile să își îndeplinească 
angajamentele din cadrul inițiativelor globale Race to zero și Race to Resilience. 

 Î Prin urmare, suntem pregătiți:

 Æ să stabilim o agendă de măsuri radicale (Breakthrough Agenda) la nivel subnațional, cu o foaie de parcurs specifică 
în perspectiva COP27, pentru a sprijini eforturile de la nivel național și internațional, în siajul declarației summitului 
liderilor mondiali privind agenda de măsuri radicale stabilită în perspectiva anului 2030;

 Æ să promovăm cooperarea la nivel subnațional în direcția unei abordări holistice a politicilor climatice și crearea unui 
Pact verde la nivel local (pe baza abordării inițiate de Pactul verde al UE);

 Æ să cooperăm cu Convenția globală a primarilor în efortul de a institui un cadru comun de raportare, care să constituie 
un aport la lucrările privind contribuțiile stabilite la nivel regional și local.


