Декларация „Европейски зелен пакт:
от местно към глобално равнище“
Ние, местните и регионалните власти от целия свят, проследявайки работата на 26-ата конференция на
страните по РКООНИК, признаваме усилията на страните за постигане на споразумение за съгласуване на
амбициите в областта на климата и подпомагане на справедливия преход. Въпреки това си даваме сметка, че
това не е достатъчно, за да се преодолеят пропуските по отношение на емисиите и усилията за адаптиране, и
да се гарантира справедлив за всички преход към неутралност по отношение на климата и устойчиво бъдеще.
Î С оглед на това призоваваме РКООНИК:
Æ

да засили официалното признаване на ролята на поднационалните органи на властта в борбата с изменението на
климата, като се започне с официално включване на приносите, определени на регионално и местно равнище, като
допълнение към национално определените приноси (НОП), и да включи раздел относно ангажиментите, действията
и постиженията в областта на климата, осъществени от поднационалните органи на властта, в националните доклади
за инвентаризация от рамката за прозрачност на Парижкото споразумение относно изменението на климата;

Æ

да следва примера на Декларацията от Единбург относно Глобалната рамка за биологичното разнообразие за
периода след 2020 г. с цел признаване, мониторинг и насърчаване на усилията за намаляване на емисиите на
парникови газове, както и ускоряване на действията за адаптиране от страна на поднационалните органи на властта
в световен мащаб и преминаване към по-всеобхватна глобална рамка;

Æ

да предложи на страните да засилват систематично усилията си за ефективно многостепенно управление в областта
на климата;

Æ

да работи в партньорство с Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и Програмата на ООН за развитие
по създаването на съгласувана рамка за неутралност по отношение на климата и устойчивост спрямо изменението
на климата, опазване на биологичното разнообразие и устойчиво развитие.

Припомняме, че Парижкото споразумение относно изменението на климата признава важната роля на
многостепенното управление в политиките в областта на климата с цел да се помогне на градовете и
регионите да изпълнят своите ангажименти за постигане на нулеви емисии и устойчивост.
Î С оглед на това заявяваме готовността си:
Æ

да създадем поднационална трансформационна програма с конкретна пътна карта за 27-ата конференция на
страните по РКООНИК (COP27) в подкрепа на усилията на национално и международно равнище след изявлението
от срещата на върха на световните лидери относно създаването на трансформационна програма до 2030 г.;

Æ

да насърчаваме поднационалното сътрудничество за постигане на цялостен подход към действията в областта на
климата и създаването на Зелен пакт на местно равнище (основан на подхода на Европейския зелен пакт);

Æ

да сътрудничим на Световния конвент на кметовете в усилията му за създаване на обща рамка за докладване, която
да даде възможност да се допринася към изготвянето на приносите, определени на регионално и местно равнище.
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