Verklaring
“EU Green Deal: from local to global”
Wij, lokale en regionale overheden uit de hele wereld, die de werkzaamheden van de UNFCCC-COP26 volgen,
erkennen de inspanningen van de partijen om overeenstemming over de klimaatambities te bereiken en een
rechtvaardige transitie te ondersteunen. Wij weten echter dat dit niet volstaat om de lacunes op het gebied van
emissies en aanpassingsmaatregelen te verhelpen en iedereen een eerlijke transitie naar een klimaatneutrale en
weerbare samenleving te waarborgen.
Î Daarom roepen wij het UNFCCC op om:
Æ

de rol van subnationale overheden bij de bestrijding van klimaatverandering meer officiële erkenning te geven,
om te beginnen door regionaal en lokaal vastgestelde bijdragen (RLDC’s) formeel te integreren als aanvulling op
nationaal vastgestelde bijdragen (NDC’s), en in de nationale inventarisatierapporten van het transparantiekader van de
klimaatovereenkomst van Parijs een onderdeel op te nemen over klimaatverbintenissen, -maatregelen en -prestaties van
subnationale overheden;

Æ

het voorbeeld te volgen van de Verklaring van Edinburgh over het mondiale biodiversiteitskader voor de periode na
2020 om de vermindering van de broeikasgasemissies en de versnelling van aanpassingsmaatregelen door subnationale
overheden uit de hele wereld te erkennen, te monitoren en aan te moedigen, en een breder mondiaal kader na te streven;

Æ

de partijen voor te stellen hun inspanningen voor een doeltreffende multilevel-klimaatgovernance systematisch op te
voeren;

Æ

in partnerschap met het UNCBD en het UNDP werk te maken van een samenhangend kader voor klimaatneutraliteit en
veerkracht, bescherming van de biodiversiteit en duurzame ontwikkeling.

Wij herinneren eraan dat in de klimaatovereenkomst van Parijs de belangrijke rol van multilevel-governance in het
klimaatbeleid is erkend, teneinde steden en regio’s te helpen hun toezeggingen op het gebied van de initiatieven
“Race to zero” en “Race to resilience” gestand te doen.
Î Tegen deze achtergrond zijn wij bereid om:
Æ

een subnationale doorbraakagenda op te stellen met een specifieke routekaart naar COP27 ter ondersteuning van
de inspanningen op nationaal en internationaal niveau, in aansluiting op de verklaring van de topontmoeting van
wereldleiders over de doorbraakagenda naar 2030;

Æ

subnationale samenwerking te bevorderen om tot een totaalbenadering van klimaatactie te komen en een “glokale”
Green Deal tot stand te brengen (op basis van de Green Deal-aanpak van de EU);

Æ

het wereldwijde Burgemeestersconvenant te helpen om een gemeenschappelijk rapportagekader te creëren dat van
pas kan komen bij de werkzaamheden op het gebied van de RLDC’s.
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