Nyilatkozat: „Az uniós zöld
megállapodás: a helyi szinttől a globálisig”
Mi, helyi és regionális önkormányzatok a világ minden tájáról, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye feleinek
26. konferenciája keretében végzett munkát figyelemmel követve elismerjük, hogy a felek minden tőlük telhetőt
megtesznek azért, hogy megállapodásra jussanak az éghajlat-politikai törekvések összehangolása és az igazságos
átmenet támogatása érdekében. Tudjuk azonban, hogy ez nem elegendő a kibocsátások és alkalmazkodás
terén fennálló hiányosságok megszüntetéséhez, valamint ahhoz, hogy mindenki számára igazságos átmenetet
biztosítsunk a klímasemlegesség és a reziliens jövő felé.
Î Ezért szorgalmazzuk, hogy az UNFCCC keretében:
Æ

még inkább ismerjék el formálisan is azt a szerepet, amelyet a szubnacionális kormányzatok töltenek be az éghajlatváltozás
elleni küzdelemben, és ennek jegyében a nemzeti szinten meghatározott hozzájárulások kiegészítéseként hivatalosan
is vegyék figyelembe a regionális szinten és helyileg meghatározott hozzájárulásokat, valamint a Párizsi Megállapodás
átláthatósági keretének nemzeti nyilvántartási jelentéseibe illesszenek be egy fejezetet a szubnacionális kormányzatok
éghajlattal kapcsolatos vállalásairól, intézkedéseiről és eredményeiről,

Æ

a biológiai sokféleség 2020 utáni globális keretéről szóló edinburghi nyilatkozat példáját követve ismerjék el, kövessék
nyomon és ösztönözzék az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentését, világszerte felgyorsítva ezzel a szubnacionális
kormányzatok alkalmazkodási intézkedéseit, illetve segítve az egy átfogóbb globális keret felé való elmozdulást,

Æ

javasolják az érintetteknek, hogy tegyenek még többet egy hatékony többszintű éghajlat-politikai irányítás bevezetése
érdekében,

Æ

a Biológiai Sokféleség Egyezménnyel és az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjával partnerségben működjenek együtt
a klímasemlegesség és az ellenálló képesség, a biológiai sokféleség védelme és a fenntartható fejlődés következetes
keretének kialakítása érdekében.

Emlékeztetünk arra, hogy a Párizsi Megállapodás elismeri, hogy a többszintű kormányzás fontos szerepet játszik
az éghajlat-politikákban, segítve a városokat és régiókat abban, hogy teljesítsék a „Race to Zero” és a „Race to
Resilience” kezdeményezések kapcsán tett kötelezettségvállalásaikat.
Î Ezért készen állunk arra, hogy:
Æ

a nemzeti és nemzetközi szintű erőfeszítések támogatása érdekében kidolgozzunk egy szubnacionális áttörési menetrendet,
amely konkrét ütemtervet tartalmaz a COP27-re irányulóan, kapcsolódva ezzel az áttörés 2030-as ütemtervéről szóló
vezetői nyilatkozathoz, amely a világ vezetőinek csúcstalálkozóján született,

Æ

előmozdítsuk a klímapolitika holisztikus megközelítését célzó szubnacionális együttműködést, valamint egy „glokális” zöld
megállapodás létrehozását (az uniós zöld megállapodás megközelítésére építve),

Æ

együttműködjünk a Polgármesterek Globális Szövetségével egy olyan közös jelentéstételi keret létrehozása érdekében,
amely felhasználható a regionális és helyi szinten meghatározott hozzájárulásokkal kapcsolatos munka során.
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