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• Unir a les ciutats i regions de tot el món per oferir fins a 3,7 gigatones de reduccions 

d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per a l'any per al 2030 —l'equivalent de fins al 

25% de  la diferència  entre  l'Acord  sobre  la COP  21  i  l’estratègia de  reducció de  les 

emissions a “2 graus” identificada per la comunitat científica; 

• Oferir un suport ambiciós als objectius climàtics a llarg termini, com ara la transició al 

100% d’energies renovables en les nostres comunitats, o una reducció de les emissions 

de gasos d'efecte hivernacle fins a un 80% per al 2050; 

•  Participar  activament  en  les  nostres  pròpies  associacions  i  reunir‐nos  les 

organitzacions mundials, els  governs nacionals, el  sector privat  i  la  societat  civil per 

millorar  els programes  de  cooperació  i  de  formació,  progressar  en  la millora  de  les 

solucions  al  canvi  climàtic,  desenvolupar  indicadors  i  promoure  inversions  i 

mecanismes  innovadors de  finançament dels projectes de   baixes emissions a  tot el 

món. 

Per  assolir  aquests  ambiciosos  objectius,  volem  donar  suport  al  Compromís  per  a 

l’Acció de la COP21 de París i enfortirem les iniciatives de creació de xarxes de ciutats i 

regions,  i en particular, al Compact of Mayors, al Pacte dels Alcaldes,  i al Compact of 

States  and Regions. Donarem  suport  a  la  plataforma NAZCA  de Nacions Unides  i  al 

Local Government Climate Roadmap per garantir la visibilitat d'aquestes iniciatives.  

A  més,  reconeixem  que  les  nostres  administracions  necessiten  un  accés  major  al 

finançament pel clima, a la intervenció en el pressupost i a la decisió legislativa per tal 

de maximitzar  l’acció sobre el canvi climàtic,  i  fem una crida per  la  formació de cada 

nivell de govern perquè pugui contribuir amb la seva capacitat màxima al progrés de la 

acció contra el canvi climàtic. 

D’acord  amb  els  criteris marcats  per  l’Agenda  d’Acció  París‐Lima  i  pels  objectius  de 

Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, coordinarem  la nostra acció pel 

clima durant l’any vinent per preparar la Conferència Hàbitat III. Tots plegats, ens unim 

a les organitzacions mundials, als governs nacionals, al sector privat i a la societat civil 

per oferir una resposta comuna al canvi climàtic que protegeixi el nostre planeta. 

 

A l’Ajuntament de la Ciutat de París, 4 de desembre de 2015 
 


