DEECLARACIÓ DE PA
ARÍS
Una contribucció decisivva dels muunicipis i le
es regionss a la COP221
Ajunttament de Paarís, 4 de dessembre de 22015

mbre de 201
aració que ess va aprovar el 4 de desem
15 a la seu de
e l’Ajuntameent de París, sota
Decla
la preesidència de l’alcaldessa Anne Hidalggo, en la Cimera Mundiall de Líders Loocals pel Clim
ma i
que l’’endemà va ser
s lliurada per
p una deleggació de lídeers locals i regionals a Baan Ki Moon,
Secreetari Generall de Nacions Unides

Nosaaltres, els líders de les ciutats i les regiions dels cinc
c
continnents, reun
nits a
l'Ajun
ntament de París el divendres 4 de dese
embre de 2015,
2
reafirrmem el nostre
n
comp
promís per fer front a l'alteració
l
ddel clima.
Declaarem solem
mnement qu
ue el canvi climàtic és el nostre repte comú i que el progrés
de lees solucionss climàtique
es és una reesponsabilittat comparttida i una qqüestió de drets,
d
d’igu
ualtat i de ju
ustícia sociaal. Una respposta eficaçç i global al canvi climààtic és una de
d les
majo
ors oportunitats econòmiques del segle XXI, protegirà la
a salut públiica i enfortiirà un
desenvolupameent sosten
nible plenaament coh
herent am
mb els drrets humaans i
oderament de
d les dones.
l'apo
Reco
oneixem quee el canvi climàtic caussat per l'ho
ome perjudica ja milionns de ciutad
dans i
que el seu imp
pacte es mantindrà
m
ddurant dècaades. El mantenimentt de la maateixa
emissions dde gasos d'e
efecte hiverrnacle serà un desastrre per
trajectòria d’inccrement d'e
als nostres fills, per al med
di ambient i per a la biodiversitat
b
t mundial. LL’acció contra el
mí a seguir. Si tenim en
n compte qu
ue les ciutaats de tot ell món
canvi climàtic éss l'únic cam
són la llar de la meitat de la poblacció mundiaal i que la seva activittat genera dues
d totes less emissionss de gasos d'efecte
d
hivvernacle, ells líders lo
ocals i
terceeres parts de
regio
onals tenim un paper cada
c
vegadaa més important per in
ntervenir enn el disseny de la
ruta cap a un futur baix en carboni.
Nosaaltres, els so
otasignats, alcaldes, auutoritats regionals i líd
ders dels gooverns localls ens
comp
prometem col∙lectivam
ment a:
• Avaançar‐nos i superar elss objectius pprevistos en
n l'Acord de
e París de 20015 en la CO
OP 21
en to
ota l'extensiió de les no
ostres autorritats;
• Elaaborar i apliicar estratè
ègies partici patives de resiliència i plans d'accció per adaaptar‐
nos a la creixentt incidència dels riscos relacionatss amb el clim
ma de cara a l’any 2020;

• 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

