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#EUGreenDeal

Förklaringen  
”EU:s gröna giv:  från lokal till global”

Vi, i egenskap av lokala och regionala myndigheter från hela världen som följer arbetet i UNFCCC COP26, noterar 
parternas ansträngningar att nå en överenskommelse för att anpassa klimatambitionerna och stödja en rättvis 
omställning. Vi inser dock att detta inte är tillräckligt för att överbrygga utsläpps- och anpassningsklyftorna 
och säkerställa en rättvis omställning till klimatneutralitet och en resilient framtid för alla.

 Î Vi uppmanar därför UNFCCC att

 Æ stärka det formella erkännandet av den roll som lokala och regionala myndigheter spelar i kampen mot 
klimatförändringar, genom att till att börja med formellt inbegripa regionalt och lokalt fastställda bidrag som ett 
komplement till nationellt fastställda bidrag, samt inkludera ett avsnitt om lokala och regionala myndigheters 
klimatåtaganden, klimatåtgärder och resultat i de nationella inventeringsrapporterna inom transparensramverket 
för Parisavtalet om klimatförändringar,

 Æ följa den förebildliga Edinburghförklaringen om den globala ramen för biologisk mångfald efter 2020 för att 
uppmärksamma, övervaka och uppmuntra en minskning av växthusgasutsläppen, samt påskynda de lokala och 
regionala myndigheternas anpassningsåtgärder över hela världen och verka i riktning mot en mer heltäckande 
global ram,

 Æ föreslå parterna att systematiskt öka sina ansträngningar för att uppnå en effektiv klimatstyrning på flera nivåer,

 Æ arbeta i partnerskap med UNCBD och UNDP för att skapa en konsekvent ram för klimatneutralitet och klimatresiliens, 
bevarande av biologisk mångfald och hållbar utveckling.

Vi erinrar om att Parisavtalet tar fasta på den viktiga roll som flernivåstyre spelar i klimatpolitiken, i syfte att 
hjälpa städer och regioner att uppfylla sina åtaganden om race-to-zero och race-to-resilience. 

 Î Vi är därför redo att

 Æ inrätta en subnationell genombrottsagenda med en särskild färdplan mot COP27 för att stödja insatser på nationell 
och internationell nivå, i enlighet med uttalandet från världstoppmötet om genombrottsagendan fram till 2030,

 Æ främja subnationellt samarbete i riktning mot en helhetssyn på klimatåtgärder och inrättandet av en grön giv på lokal 
nivå (som bygger på EU:s strategi för den gröna given),

 Æ i samarbete med det globala borgmästaravtalet sträva efter att inrätta en gemensam rapporteringsram som gör det 
möjligt att bidra till arbetet med regionalt och lokalt fastställda bidrag.


