Julistus ”Euroopan vihreän kehityksen
ohjelma: paikalliselta tasolta maailmanlaajuiselle tasolle”
Me paikallis- ja alueviranomaiset eri puolilta maailmaa annamme YK:n ilmastosopimuksen osapuolten
COP26-kokouksessa tehdyn työn pohjalta tunnustusta osapuolten pyrkimyksille päästä yhteisymmärrykseen
ilmastotavoitteiden yhtenäisestä linjasta ja oikeudenmukaisen siirtymän tukemisesta. Tiedämme kuitenkin, etteivät
tähänastiset toimet ole riittäviä päästöjen ja sopeutumistahdin erojen umpeenkuromiseksi ja sen takaamiseksi, että
siirtymä ilmastoneutraaliuteen on kaikkien kannalta oikeudenmukainen ja että tulevaisuus on kestävällä pohjalla.
Î Katsomme siksi, että YK:n ilmastosopimuksen puitteissa olisi
Æ

annettava valtiotasoa alempien hallintotasojen roolille ilmastonmuutoksen torjunnassa entistä vahvempi virallinen
tunnustus alkaen siitä, että alueellisesti ja paikallisesti määritellyt panokset otetaan virallisesti huomioon kansallisesti
määriteltyjen panosten rinnalla, ja sisällytettävä Pariisin ilmastosopimuksen avoimuuskehykseen liittyviin kansallisiin
inventaarioraportteihin osio, jossa käsitellään valtiotasoa alempien hallintotasojen ilmastositoumuksia, toimia ja
saavutuksia

Æ

seurattava vuoden 2020 jälkeisestä maailmanlaajuisesta biodiversiteettikehyksestä annetun Edinburghin
julistuksen esimerkkiä ja otettava huomioon valtiotasoa alempien hallintotasojen eri puolilla maailmaa toteuttamat
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset ja yhä tiivistahtisemmat sopeutumistoimet, seurattava niitä ja kannustettava
niihin sekä siirryttävä kohti kokonaisvaltaisempaa globaalia kehystä

Æ

kehotettava osapuolia tehostamaan järjestelmällisesti toimiaan monitasoisen ilmastohallinnon toteuttamiseksi
käytännössä

Æ

pyrittävä yhdessä YK:n biodiversiteettisopimuksen ja YK:n kehitysohjelman kanssa kohti yhtenäistä ilmastoneutraaliuden ja
kestävyyden, biologisen monimuotoisuuden suojelun ja kestävän kehityksen toimintakehystä.

Muistutamme, että Pariisin ilmastosopimuksessa tunnustetaan monitasoisen hallinnon tärkeä merkitys
ilmastopolitiikassa kuntien ja alueiden auttamiseksi toteuttamaan ilmastoneutraaliuteen ja selviytymiskyvyn
parantamiseen liittyvät sitoumuksensa.
Î Olemme tältä pohjalta valmiita
Æ

laatimaan – maailman johtajien annettua huippukokouksessaan lausuman vuoteen 2030 ulottuvasta Breakthrough Agenda
suunnitelmasta – valtiotasoa alemman hallintotason läpimurtosuunnitelman, johon sisältyy tarkka etenemissuunnitelma
kohti COP27-kokousta ja jolla tuetaan valtiollisia ja kansainvälisiä toimia

Æ

edistämään kokonaisvaltaisen ilmastotoiminnan hyväksi valtiotasoa alempana tehtävää yhteistyötä sekä paikallisesti
ja maailmanlaajuisesti toteutettavan vihreän kehityksen ohjelman (GLocal Green Deal) laatimista (Euroopan vihreän
kehityksen ohjelman mallin mukaisesti)

Æ

tekemään yhteistyötä maailmanlaajuisen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen puitteissa, jotta voidaan
kehittää yhteinen raportointikehys ja edistää siten alueellisesti ja paikallisesti määriteltyihin panoksiin liittyvää työtä.

Endorsed by LGMA, ICLEI, Climate Kic, AER, Regions 4, COSLA and Climate Alliance

#EUGreenDeal

