Vyhlásenie „Európska zelená dohoda:
od miestnej ku globálnej“
My, miestne a regionálne samosprávy z celého sveta, v nadväznosti na prácu 26. konferencie zmluvných strán
Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC COP26) uznávame úsilie strán o dosiahnutie dohody s cieľom
zosúladiť ambície v oblasti klímy a podporiť spravodlivý prechod. Vieme však, že to nestačí na odstránenie
rozdielov v oblasti emisií a adaptácie a na zabezpečenie spravodlivého prechodu pre všetkých ku klimatickej
neutralite a odolnej budúcnosti.
Î Vyzývame preto UNFCCC:
Æ

posilniť formálne uznanie úlohy miestnych a regionálnych samospráv v boji proti zmene klímy, a to počnúc formálnym
začlenením regionálne a miestne stanovených príspevkov ako doplnku vnútroštátne stanovených príspevkov,
a začleniť do národných inventarizačných správ rámca transparentnosti Parížskej dohody o zmene klímy oddiel
o záväzkoch, opatreniach a dosiahnutých úspechov miestnych a regionálnych samospráv v oblasti klímy;

Æ

nasledovať príklad Edinburského vyhlásenia o globálnom politickom rámci pre biodiverzitu po roku 2020 s cieľom
uznať, monitorovať a podporovať úsilie o zníženie emisií skleníkových plynov, ako aj urýchlenie adaptačných opatrení
miestnych a regionálnych samospráv na celom svete a smerovať ku komplexnejšiemu globálnemu rámcu;

Æ

navrhnúť stranám, aby systematicky zvyšovali svoje úsilie o dosiahnutie účinného viacúrovňového riadenia v oblasti
klímy;

Æ

snažiť sa v partnerstve s Dohovorom OSN o biologickej diverzite a Rozvojovým programom OSN vytvoriť ucelený
rámec pre klimatickú neutralitu a odolnosť voči zmene klímy, ochranu biodiverzity a udržateľný rozvoj.

Pripomíname, že Parížska dohoda uznáva dôležitú úlohu viacúrovňového riadenia v politikách v oblasti klímy
s cieľom pomôcť mestám a regiónom pri plnení ich záväzkov dosiahnuť nulové emisie CO2 a odolnosť voči
zmene klímy.
Î Sme preto pripravení:
Æ

vytvoriť v nadväznosti na vyhlásenie zo samitu svetových lídrov o Prelomovej agende do roku 2030 prelomovú agendu
na nižšej ako celoštátnej úrovni s osobitným plánom smerom k COP27 s cieľom podporiť úsilie na vnútroštátnej
a medzinárodnej úrovni;

Æ

podporovať spoluprácu na nižšej ako celoštátnej úrovni zameranú na holistický prístup k opatreniam v oblasti klímy
a vytvorenie miestnej zelenej dohody (na základe prístupu Európskej zelenej dohody);

Æ

spolupracovať s Globálnym dohovorom primátorov a starostov v jeho úsilí o vytvorenie spoločného rámca podávania
správ, ktorý by umožnil prispievať k práci na regionálne a miestne stanovených príspevkoch.
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