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Izjava o evropskem zelenem  
dogovoru: od lokalne do globalne ravni

Lokalne in regionalne oblasti iz vsega sveta, ki spremljamo delo, opravljeno na 26.  konferenci pogodbenic 
UNFCCC, cenimo prizadevanje vseh akterjev za sklenitev sporazuma o uskladitvi podnebnih ciljev in podpori 
pravičnega prehoda. Kljub temu vemo, da to ne zadostuje za premostitev vrzeli pri emisijah in prilagajanju ter 
za pravičen prehod na podnebno nevtralnost in odporno prihodnost za vse.

 Î Zato pozivamo UNFCCC, da:

 Æ okrepi uradno priznavanje vloge poddržavnih oblasti v boju proti podnebnim spremembam, tako da najprej uradno 
vključi regionalno in lokalno določene prispevke kot dopolnitev nacionalno določenih prispevkov ter vnese razdelek 
o podnebnih zavezah, ukrepih in dosežkih poddržavnih oblasti v okvir za zagotavljanje preglednosti v nacionalnem 
popisu iz Pariškega sporazuma;

 Æ po zgledu deklaracije iz Edinburga o svetovnem okviru za biotsko raznovrstnost po letu  2020 prizna, spremlja in 
spodbuja zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, pospeši prilagoditvene ukrepe poddržavnih oblasti po vsem 
svetu in si prizadeva za celovitejši svetovni okvir;

 Æ predlaga pogodbenicam, naj sistematično okrepijo prizadevanja za učinkovito podnebno upravljanje na več ravneh;

 Æ si v partnerstvu s Konvencijo o biološki raznovrstnosti in Programom Združenih narodov za razvoj prizadeva za 
usklajen okvir za podnebno nevtralnost in odpornost, zaščito biotske raznovrstnosti in trajnostnega razvoja.

Opozarjamo, da Pariški podnebni sporazum priznava pomembno vlogo upravljanja na več ravneh pri podnebnih 
politikah, saj mestom in regijam pomaga uresničiti njihove zaveze za dosego ničelnih emisij in odpornosti.

 Î Zato smo pripravljeni:

 Æ oblikovati prelomno agendo poddržavne ravni s konkretnim časovnim načrtom za COP27, da podpremo prizadevanja 
na državni in mednarodni ravni na podlagi izjave vrha svetovnih voditeljev o prelomni agendi do leta 2030;

 Æ spodbujati poddržavno sodelovanje za celovit pristop k podnebnim ukrepom in oblikovanje „gloKalnega“ zelenega 
dogovora (na podlagi pristopa evropskega zelenega dogovora);

 Æ sodelovati s Svetovno konvencijo županov, da bi vzpostavili skupni okvir poročanja, ki bo prispeval k delu v zvezi z 
regionalno in lokalno določenimi prispevki.


