Deklarācija “ES zaļais kurss:
no vietējā līdz globālajam līmenim”
Mēs, pašvaldības no visas pasaules, pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata
pārmaiņām Pušu konferences 26. sesijas (UNFCCC COP26) , atzinīgi vērtējam pušu centienus panākt vienošanos
par klimata mērķu saskaņošanu un taisnīgas pārkārtošanās atbalstu. Tomēr mēs zinām, ka ar to nepietiek,
lai novērstu ar emisijām un pielāgošanos saistītās nepilnības un visiem nodrošinātu taisnīgu pāreju uz
klimatneitralitāti un noturīgu nākotni.
Î Tādēļ mēs aicinām UNFCCC:
Æ

pastiprināt vietējo un reģionālo pašvaldību lomas oficiālu atzīšanu centienos ierobežot klimata pārmaiņas, proti,
sākt ar reģionāli un vietēji noteikto devumu (RVND) oficiālu iekļaušanu kā papildinājumu nacionāli noteiktajiem
devumiem (NND), un Parīzes klimata nolīguma pārredzamības satvara nacionālajos pārskata ziņojumos iekļaut
sadaļu par pašvaldību klimata saistībām, darbībām un sasniegumiem;

Æ

par piemēru ņemt Edinburgas deklarāciju par globālo biodaudzveidības satvaru laikposmam pēc 2020. gada, lai
atzītu, uzraudzītu un veicinātu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu, kā arī paātrinātu pielāgošanās
pasākumus, ko veic vietējās un reģionālās pašvaldības visā pasaulē, un virzītos uz visaptverošu globālo satvaru;

Æ

ierosināt pusēm sistemātiski pastiprināt centienus virzībā uz efektīvu daudzlīmeņu klimata pārvaldību;

Æ

strādāt partnerībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bioloģisko daudzveidību (UNCBD) un Apvienoto
Nāciju Organizācijas Attīstības programmu (UNDP), lai veidotu konsekventu klimatneitralitātes un noturības,
biodaudzveidības aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības satvaru.

Mēs atgādinām, ka Parīzes klimata nolīgumā ir atzīta daudzlīmeņu pārvaldības svarīgā loma klimata politikā ar
mērķi palīdzēt pilsētām un reģioniem izpildīt savas saistības, kas attiecas uz tiekšanos sasniegt nulles emisiju
mērķi un panākt noturību.
Î Tāpēc mēs esam gatavas:
Æ

vietējā un reģionālajā līmenī izveidot Svarīgu sasniegumu programmu (Breakthrough Agenda) ar īpašu ceļvedi
virzībai uz COP27, lai atbalstītu centienus valstu un starptautiskā līmenī, sekojot Pasaules līderu samita paziņojumam
par Svarīgu sasniegumu programmu līdz 2030. gadam;

Æ

veicināt pašvaldību sadarbību virzībā uz holistisku pieeju klimatrīcībai un vietējā zaļā kursa izveidi (balstoties uz ES
zaļā kursa pieeju);

Æ

sadarboties ar Globālo pilsētas mēru paktu centienos izveidot vienotu ziņošanas sistēmu, kas dotu iespēju sniegt
ieguldījumu ar reģionāli un vietēji noteikto devumu saistītajā darbā.

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

#EUGreenDeal

