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B7-0000/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διάσκεψη για την αλλαγή του 
κλίματος στο Ντέρμπαν (COP17) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος 
(UNFCCC) και το προσαρτημένο στην UNFCCC πρωτόκολλο του Κιότο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του Μπαλί (απόφαση 1/COP 13),

– έχοντας υπόψη τη 15η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 15) της UNFCCC 
και την 5η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που επέχει θέση Συνόδου των 
Συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (COP/MOP 5), οι οποίες 
διεξήχθησαν στην Κοπεγχάγη, Δανία, από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009, καθώς και 
τη συμφωνία της Κοπεγχάγης,

– έχοντας υπόψη την 16η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ16) της UNFCCC 
και την 6η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που επέχει θέση Συνόδου των 
Συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CΟΡ/ΜΟΡ6), οι οποίες 
διεξήχθησαν στο Κανκούν, Μεξικό, από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου 2010, 
καθώς και τις συμφωνίες του Κανκούν,

– έχοντας υπόψη την επικείμενη 17η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 17) της 
UNFCCC και την 7η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που επέχει θέση Συνόδου 
των Συμβαλλομένων Μερών στο Πρωτόκολλο του Κιότο (COP/MOP 7), οι οποίες θα 
διεξαχθούν στο Ντέρμπαν, Νότιος Αφρική, από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 9 Δεκεμβρίου 
2011,

– έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια του Δεκεμβρίου 
2008, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/101/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/EΚ 
ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας1,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την στρατηγική 
της ΕΕ για την Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή2, της 10ης

Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκβαση της Διασκέψεως της Κοπεγχάγης για την 
κλιματική αλλαγή (COP 15)3 και της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την Διάσκεψη του 
Κανκούν για την κλιματική αλλαγή4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2009, με τίτλο: «2050: το μέλλον 
                                               
1 ΕΕ L 8, της 13.1.2009, σ. 3.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0089.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0019.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2010)0442.
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αρχίζει σήμερα – συστάσεις για μια μελλοντική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική 
της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος»1,

– έχοντας υπόψη την Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο: «Η προσαρμογή στην αλλαγή 
του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (COM(2009)147) και το σχετικό 
ψήφισμά του, της 6ης Μαΐου 20102, καθώς και την ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής 
Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής της 9ης Μαΐου 
20113,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαΐου 2011, σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής με τίτλο: «Η προστασία των δασών και η σχετική πληροφόρηση στην ΕΕ: 
προετοιμασία των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής»4,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη 
συνέχεια που πρέπει να δοθεί στη Διάσκεψη του Κανκούν, 

– έχοντας υπόψη τις προφορικές ερωτήσεις .... που κατέθεσε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 115 του 
Κανονισμού, καθώς και τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του 
Κανονισμού,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιστημονικά στοιχεία καταδεικνύουν με αναμφισβήτητο 
τρόπο την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις της, γεγονός που καθιστά 
επιβεβλημένη την ανάληψη διεθνούς δράσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα και μετέπειτα,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια διεθνής, νομικά δεσμευτική συμφωνία που συνάδει με την 
αρχή της «κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης» πρέπει να παραμείνει ο πρωταρχικός 
στόχος, στο πλαίσιο του οποίου αναγνωρίζονται τόσο ο ηγετικός ρόλος που πρέπει να 
διαδραματίζουν οι ανεπτυγμένες χώρες όσο και η ανάλογη συμβολή των 
αναπτυσσόμενων χωρών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπάρχουσες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες 
ανελήφθησαν στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Κοπεγχάγης και επισημοποιήθηκαν στις 
Συμφωνίες του Κανκούν, δεν επαρκούν ώστε να επιτευχθεί ο στόχος περιορισμού της 
αύξησης της μέσης ετήσιας επιφανειακής θερμοκρασίας του πλανήτη στους 2°C («στόχος 
των 2°C»),

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια 
που αποκατεστάθησαν κατά την Διάσκεψη στο Κανκούν (COP 16), για να διατηρηθεί η 
απαιτούμενη πολιτική δυναμική ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια συνολική, διεθνή 
συμφωνία με συγκεκριμένους στόχους,

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0042.
2 ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 115.
3 http://srren.ipcc-wg3.de/report
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2011)0226.
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη οι ριζικές αλλαγές που έχουν λάβει χώρα στον γεωπολιτικό κόσμο 
τις τελευταίες δεκαετίες πρέπει να συνυπολογιστούν, αφού ορισμένες αναπτυσσόμενες 
χώρες αποτελούν τώρα μείζονες οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες, γεγονός που 
έχει οδηγήσει σε νέες ισορροπίες ισχύος και επιρροής που συνεπάγονται νέους ρόλους και 
υπευθυνότητες·

Βασικοί στόχοι

1. παροτρύνει τα Συμβαλλόμενα Μέλη να διασφαλίσουν τη σύναψη μιας συνολικής,
διεθνούς, νομικά δεσμευτικής συμφωνίας για την περίοδο μετά το 2012, αξιοποιώντας το 
διεθνές, βασιζόμενο σε κανόνες σύστημα του Πρωτοκόλλου του Κιότο σύμφωνα με τον 
στόχο των 2°C·

2. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβεβαιώσει δημοσίως και κατηγορηματικώς την 
σθεναρή της δέσμευση στο Πρωτόκολλο του Κιότο και να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα 
ούτως ώστε να μην υπάρξουν κενά μεταξύ των περιόδων δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου 
του Κιότο· απευθύνει συνεπώς έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να δηλώσει 
δημοσίως πριν από την Διάσκεψη του Ντέρμπαν ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει με την 
δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο (2013-2020)·

3. αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να επιτευχθεί συγκρίσιμη πρόοδος όσον αφορά το 
πρόγραμμα δράσης δυνάμει της Σύμβασης ώστε να εξασφαλιστεί οιαδήποτε διεθνής, 
νομικά δεσμευτική συμφωνία για την μετά το 2010 περίοδο, η οποία θα σέβεται τον 
στόχο των 2°C·

4. παροτρύνει όλους τους διεθνείς εταίρους να αναλάβουν δεσμεύσεις πιο φιλόδοξες από 
αυτές που ορίζονται στην Συμφωνία της Κοπεγχάγης όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών, βάσει της αρχής της «κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης», προκειμένου 
να εξασφαλισθεί συνέπεια με τον στόχο των 2°C·

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί πρόοδος στην Διάσκεψη του Ντέρμπαν όσον 
αφορά την περαιτέρω εφαρμογή των Συμφωνιών του Κανκούν, τον καθορισμό της 
ημερομηνίας κορύφωσης των παγκόσμιων εκπομπών, τον καθορισμό του στόχου μείωσης 
των παγκόσμιων εκπομπών έως το 2050, καθώς και την αντιμετώπιση του συνολικού 
ζητήματος της μορφής που θα έχουν στο μέλλον οι δεσμεύσεις τόσο των ανεπτυγμένων 
όσο και των αναπτυσσομένων χωρών· επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με επιστημονικά 
στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του 
Κλίματος (IPCC), ο στόχος των 2°C επιβάλλει ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου θα φθάσουν στο ανώτατο επίπεδο έως το 2015 το αργότερο και θα μειωθούν 
τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2050, και ότι στη 
συνέχεια θα εξακολουθήσουν να μειώνονται·

Η στρατηγική της ΕΕ

6. τονίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να αναπτύξουν ευρύτερα και 
αποτελεσματικότερα την διπλωματία της ΕΕ για το κλίμα πριν από τη Διάσκεψη στο 
Ντέρμπαν (ειδικότερα όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής), κατά τρόπον που 
απεικονίζει σαφέστερα τις θέσεις της ΕΕ επί της πολιτικής για το κλίμα, προσδίδοντας 
νέα δυναμική στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα και ενθαρρύνοντας τους ανά 
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τον κόσμο εταίρους να εισαγάγουν και αυτοί δεσμευτικούς στόχους μείωσης των 
εκπομπών·

7. τονίζει επ' αυτού ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μείζων παράγοντας πρέπει να μιλά «με μία 
φωνή» και να παραμένει ενωμένη·

Αξιοποιώντας τις Συμφωνίες του Κανκούν στην Διάσκεψη του Ντέρμπαν

8. χαιρετίζει την επιτυχία της επίτευξης των Συμφωνιών του Κανκούν κατά την Διάσκεψη 
στο Κανκούν (COP 16) το 2010, με την οποία αφενός αναγνωρίστηκε το παγκόσμιο και 
επείγον πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και αφετέρου ετέθησαν στόχοι και μέσα για 
την αντιμετώπισή του, ενώ παράλληλα αποκατεστάθη η εμπιστοσύνη στην διαδικασία της 
UNFCCC ως μέσου για την εξεύρεση παγκόσμιας λύσεως στο ζήτημα της κλιματικής 
αλλαγής· ζητεί από όλους τους συμμετέχοντες να διατηρήσουν τη θετική ατμόσφαιρα των 
διαπραγματεύσεων στο Κανκούν·

9. υπενθυμίζει ιδιαίτερα την αναγνώριση του στόχου των 2°C στις Συμφωνίες του Κανκούν 
(συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της ανάγκης να εξετασθεί, στο πλαίσιο μιας 
πρώτης επανεξέτασης, η ενίσχυση του μακροπρόθεσμου παγκόσμιου στόχου βάσει της 
βέλτιστης διαθέσιμης επιστημονικής γνώσης, σε σχέση με την αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5°C) και την καθιέρωση διαδικασίας για τον 
καθορισμό της ημερομηνίας κορύφωσης των παγκοσμίων εκπομπών και ενός στόχου 
μείωσής τους για το 2050·

10. απευθύνει έκκληση προς τα Συμβαλλόμενα Μέρη να αξιοποιήσουν την Διάσκεψη στο 
Ντέρμπαν για την ενεργοποίηση των αναγκαίων, συμπεφωνημένων μηχανισμών, όπως το 
Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα και την Επιτροπή Προσαρμογής, και να εστιασθούν στην 
ανάπτυξη του Τεχνολογικού Μηχανισμού (συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου και 
Δικτύου Τεχνολογίας του Κλίματος) καθώς και του μητρώου με τα σχέδια των 
αναπτυσσόμενων χωρών για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

11. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αναληφθεί περαιτέρω δράση κατά την Διάσκεψη στο 
Ντέρμπαν (COP 17) προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα REDD+ των Ηνωμένων 
Εθνών (μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών) και 
να αντιμετωπισθούν οιεσδήποτε πιθανές ελλείψεις στον εν λόγω τομέα·

12. τονίζει ότι κατά την Διάσκεψη στο Ντέρμπαν είναι αναγκαίο τόσο να αναπτυχθούν 
περαιτέρω οι διατάξεις περί διαφάνειας όσο και να συμφωνηθεί ένα σαφές πρόγραμμα 
εργασίας επ' αυτού, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων μέτρησης, αναφοράς και 
επαλήθευσης (MRV)·

13. σημειώνει ότι υπάρχουν ακόμη κενά σε τομεακές και μη στηριζόμενες στην αγορά 
προσεγγίσεις, και τονίζει ειδικότερα την ανάγκη να αντιμετωπισθεί η παραγωγή και η 
κατανάλωση υδροφθορανθράκων (HFC) σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ· 
ζητεί την αναμόρφωση των βασιζόμενων σε έργα μηχανισμών, όπως ο μηχανισμός 
καθαρής ανάπτυξης (CDM) και ο μηχανισμός κοινής εφαρμογής (JI), μέσω της 
καθιέρωσης αυστηρών προτύπων για την ποιότητα των έργων που διασφαλίζουν το 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αξιόπιστες, επαληθεύσιμες και πραγματικές 
επιπρόσθετες μειώσεις των εκπομπών που, επιπλέον, στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στις 
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αναπτυσσόμενες χώρες· επιπλέον, συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής σχετικά με την 
ανάγκη θέσπισης τομεακών μηχανισμών για τις οικονομικά πιο προηγμένες 
αναπτυσσόμενες χώρες για την μετά το 2012 περίοδο, ενώ ο μηχανισμός καθαρής 
ανάπτυξης πρέπει να παραμείνει διαθέσιμος για τις ΛΑΧ·

Χρηματοδότηση

14. υπενθυμίζει ότι οι αναπτυγμένες χώρες έχουν δεσμευθεί να παράσχουν νέους και 
πρόσθετους πόρους που θα ανέρχονται τουλάχιστον σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ 
για την περίοδο 2010-2012 και σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως έως το 
2020, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους και να εγγυηθούν ότι οι 
πόροι για την προσαρμογή και τον μετριασμό θα έλθουν να προστεθούν στον στόχο για 
επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ίση με το 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος και 
να προσδιορίσουν ποιο μέρος των δεσμεύσεων θα προέλθει από δημόσια χρηματοδότηση· 
τονίζει περαιτέρω την ανάγκη να κινητοποιήσουν τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς 
πόρους από όλες τις δυνατές πηγές για να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου·

Χρήση της γης, αλλαγή στη χρήση της γης και δασοκομία (LULUCF)

15. ζητεί να επιτευχθεί συμφωνία στο Ντέρμπαν επί αυστηρών κανόνων για την LULUCF, οι 
οποίοι ενισχύουν τις φιλοδοξίες των Μερών του Παραρτήματος Ι, είναι σχεδιασμένοι 
ώστε να επιφέρουν μειώσεις εκπομπών που προέρχονται από τη δασοκομία και τη χρήση 
γης, υποχρεώνουν τα μέρη του Παραρτήματος Ι να λογοδοτούν για τυχόν αυξήσεις των 
εκπομπών που συνδέονται με τη LULUCF και δεν έρχονται σε αντίθεση με τις ισχύουσες 
δεσμεύσεις των Μερών όσον αφορά την προστασία και τη βελτίωση των συλλεκτών και 
δεξαμενών αερίων του θερμοκηπίου, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η περιβαλλοντική 
ακεραιότητα της συμβολής του τομέα στις μειώσεις εκπομπών·

Θαλάσσιες μεταφορές και διεθνείς αερομεταφορές

16. χαιρετίζει την πρόσφατη πρόοδο που σημείωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός 
(ΔΝΟ) στην εισαγωγή αναγκαστικών μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας για τις διεθνείς 
θαλάσσιες μεταφορές, αλλά σημειώνει ότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως το πρώτο 
βήμα· παροτρύνει συνεπώς τον ΔΝΟ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη νομικά 
δεσμευτικών μειώσεων των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές σε παγκόσμια 
κλίμακα στο πλαίσιο της UNFCCC·

17. καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι το πλήρες μέγεθος των επιπτώσεων των αερομεταφορών 
θα ληφθεί υπ' όψιν σε μια διεθνή συμφωνία, με τη μορφή δεσμευτικών στόχων μείωσης 
των εκπομπών για τις αερομεταφορές· φρονεί ότι η επίλυση του ζητήματος αυτού γίνεται 
ολοένα πιο πιεστική, δεδομένων των πρόσφατων διεθνών προκλήσεων έναντι της 
Οδηγίας 2008/101/ΕΚ·

18. επισημαίνει την ανάγκη διερεύνησης τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε να 
διενεργηθεί η κατανομή δυνητικών εσόδων από ένα παγκόσμιο πλαίσιο πολιτικής με 
παγκόσμιους στόχους μειώσεως των εκπομπών για τις διεθνείς αεροπορικές και 
θαλάσσιες μεταφορές·
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19. πιστεύει ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και συνεπώς θεωρεί απαράδεκτο 
ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στις 
συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ κατά προηγούμενες Διασκέψεις των Συμβαλλομένων 
Μερών· αναμένει ότι τουλάχιστον θα επιτραπεί στους επικεφαλής της αντιπροσωπείας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραστούν στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ 
στο Ντέρμπαν·

20. σημειώνει ότι, βάσει της συμφωνίας πλαισίου που συνάφθηκε μεταξύ της Επιτροπής και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο του 2010, η Επιτροπή οφείλει να 
διευκολύνει την συμμετοχή μελών του Κοινοβουλίου ως παρατηρητών σε 
αντιπροσωπείες της ΕΕ οι οποίες πραγματοποιούν διαπραγματεύσεις για πολυμερείς 
συμφωνίες· υπενθυμίζει ότι, βάσει της Συνθήκης της Λισσαβώνας (άρθρο 218 της ΣΛΕΕ), 
απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για συμφωνίες που συνάπτονται 
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών·

21. υπενθυμίζει την υποχρέωση των Συμβαλλομένων Μερών της UNFCCC να ενθαρρύνουν 
την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στην διαδικασία της UNFCCC, συμπεριλαμβανομένης 
της συμμετοχής μη κυβερνητικών οργανώσεων· ζητεί τη συμμετοχή του Διεθνούς 
Φόρουμ Ιθαγενών Λαών στις διαπραγματεύσεις κατά την Διάσκεψη του Ντέρμπαν (COP 
17), καθώς τέτοιοι λαοί επηρεάζονται ιδιαιτέρως από τις κλιματικές αλλαγές και την 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος·

*

*        *

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τη Γραμματεία της 
Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), με 
το αίτημα να διαβιβασθεί περαιτέρω σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που δεν είναι μέλη 
της ΕΕ.


