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B7-0000/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διάσκεψη για την αλλαγή του 
κλίματος στη Βαρσοβία, Πολωνία (COP 19)
(2013/0000(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του 
κλίματος (UNFCCC) και το προσαρτημένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του Κιότο,

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του ΟΗΕ του 2007 στο Μπαλί για την 
αλλαγή του κλίματος και 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 η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των 
Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP5) και διεξήχθη 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 η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των 
Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP6) και διεξήχθη στο 
Κανκούν, Μεξικό, από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου 2010, καθώς και τις 
συμφωνίες του Κανκούν,

– έχοντας υπόψη τη 17η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 17) της UNFCCC 
και την 7η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των 
Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP7) και διεξήχθη στο 
Ντέρμπαν, Νότιος Αφρική, από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 9 Δεκεμβρίου 2011, και 
ιδιαίτερα τις αποφάσεις που περιλαμβάνουν την Πλατφόρμα Ενισχυμένης Δράσης του 
Ντέρμπαν,

– έχοντας υπόψη τη 18η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων στην UNFCCC Μερών (COP 
18) και την όγδοη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως 
Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP8) και 
διεξήχθη στην Ντόχα του Κατάρ από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2012, και 
έχοντας υπόψη την έγκριση της Κλιματικής Πύλης της Ντόχα,

– έχοντας υπόψη τη 19η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων στην UNFCCC Μερών (COP 
19) και την ένατη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος 
των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP9) και θα 
πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία, Πολωνία, από τις 11 έως τις 23 Νοεμβρίου 2013,

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

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

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2009, με θέμα "2050: Το μέλλον 
αρχίζει σήμερα - συστάσεις για τη μελλοντική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική 
της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος"2,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη στρατηγική 
της ΕΕ στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή3, της 10ης 
Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκβαση της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την 
Αλλαγή του Κλίματος (COP 15)4, της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διάσκεψη 
για την αλλαγή του κλίματος στο Κανκούν (COP 16)5, και της 16ης Νοεμβρίου 2011 
σχετικά με τη διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στο Ντέρμπαν (COP 17)6 και της 
22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τη Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στην 
Ντόχα του Κατάρ (COP 18)7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον χάρτη πορείας 
για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών το 20508,

– έχοντας υπόψη τη Συμβουλευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2013 
σχετικά με τη 'Διεθνή συμφωνία του 2015 για την κλιματική αλλαγή: Η διαμόρφωση 
της διεθνούς πολιτικής για το κλίμα μετά το 2020' (SWD(2013) 97 τελικό),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη 
συνέχεια που πρέπει να δοθεί στη 17η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 
17) στην UNFCCC και την 7η σύνοδο της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στο 
Πρωτόκολλο του Κιότο (CMP 7) (Ντέρμπαν, Νότιος Αφρική, 28 Νοεμβρίου – 9 
Δεκεμβρίου 2011),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2012 σχετικά με τα 
οικονομικά του κλίματος - χρηματοδότησης ταχείας εκκίνησης,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2011 και της 24ης 
Ιουνίου 2013 σχετικά με τη διπλωματία της ΕΕ στον τομέα του κλίματος,

– έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Προγράμματος των ΗΕ για το 
Περιβάλλον (UNEP) του Νοεμβρίου 2012 με τίτλο "The Emissions Gap Report 2012", 
(Έκθεση του 2012 για το χάσμα μεταξύ των σημερινών δεσμεύσεων και της 
πραγματικής ανάγκης για μείωση των εκπομπών),

                                               
1 ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 3.
2 ΕΕ C 67 E, της 18.3.2010, σ.44.
3 ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 1.
4 ΕΕ C 341 E της 16.12.2010, σ. 25.
5 ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ.77.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0504.
7 P7_TA-PROV(2012)045.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0086.
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– έχοντας υπόψη τις προφορικές ερωτήσεις ...... της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού του 
και έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού 
του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος αποτελεί μια επείγουσα και δυνητικά 
μη αναστρέψιμη απειλή για τις ανθρώπινες κοινωνίες και τον πλανήτη και πρέπει, κατά 
συνέπεια, να αντιμετωπιστεί σε διεθνές επίπεδο από όλα τα μέρη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κλιματική Πύλη της Ντόχα εκφράζει μεγάλη ανησυχία για 
το σημαντικό κενό που υφίσταται ανάμεσα, αφενός, στο συνδυασμένο αποτέλεσμα των 
σημερινών δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τα Συμβαλλόμενα Μέρη με σκοπό τη 
μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμια κλίμακα μέχρι 
το 2020 και, αφετέρου, στο σύνολο των γενικών συστάσεων που πρέπει να τηρηθούν 
όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών για να εξακολουθήσει να υπάρχει η ελπίδα ότι θα 
τηρηθεί ο στόχος της αύξησης της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης 
κατά 2 βαθμούς Κελσίου (ο στόχος των "2ºC"),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με επιστημονικά τεκμήρια που παρουσιάστηκαν 
στη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), για την επίτευξη 
του στόχου των 2ºC θα απαιτηθεί οι παγκόσμιες εκπομπές, οι οποίες έως το 2015 θα 
λάβουν την ανώτατη τιμή τους, να σημειώσουν, έως το 2050, μείωση κατά τουλάχιστον 
50% σε σύγκριση με τις τιμές του 1990 και, από το 2050 και μετά, να εξακολουθήσουν 
να μειώνονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να πιέσει για τη 
λήψη συγκεκριμένων μέτρων και για την αποτελεσματική εφαρμογή τους πριν από το 
2020,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη στη Βαρσοβία (COP 19) θα είναι καθοριστικής 
σημασίας για την εξασφάλιση της απαραίτητης προόδου στην εξέλιξη των εργασιών 
στο πλαίσιο της Πλατφόρμας του Ντέρμπαν και θα ανοίξει τον δρόμο για την 
προετοιμασία των δεσμεύσεων και για τη σύναψη μίας νομικά δεσμευτικής παγκόσμιας 
συμφωνίας έως το 2015·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία θα πρέπει 
να συμμορφώνεται προς την αρχή των "κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και 
των αντίστοιχων ικανοτήτων", αλλά θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζει και την ανάγκη 
να υιοθετήσουν οι σημαντικότερες χώρες εκπομπής φιλόδοξους και επαρκείς στόχους 
και αντίστοιχα μέτρα πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε 
συνάρτηση με την εξέλιξη των ικανοτήτων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην COP 16 στο Κανκούν (2010), οι ανεπτυγμένες χώρες 
δεσμεύτηκαν να διαθέτουν κάθε έτος 100 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2020 υπό 
μορφή "νέας και πρόσθετης" χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των συνδεομένων 
με την κλιματική αλλαγή αναγκών των αναπτυσσόμενων χωρών αλλά, μέχρι σήμερα, 
δεν υπάρχει ένας διεθνώς συμφωνημένος ορισμός του τι σημαίνει "νέα και 
επιπρόσθετη" χρηματοδότηση·
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Προώθηση των εργασιών στο πλαίσιο της Πλατφόρμας του Ντέρμπαν

1. υπογραμμίζει τη σημαντική εργασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί από την ad hoc 
Ομάδα για την Πλατφόρμα Ενισχυμένης Δράσης (ΠΕΔ) του Ντέρμπαν·για τον 
καθορισμό των αρχών και του χρονοδιαγράμματος που θα εφαρμοστούν στη νέα 
παγκόσμια συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές και στον δρόμο που θα οδηγήσει στην 
επίτευξή της μέχρι το 2015· επισημαίνει περαιτέρω ότι οι εργασίες της ομάδας αυτής 
πρέπει να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα της πέμπτης έκθεσης αξιολόγησης της 
Διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC), η οποία αναμένεται να 
ολοκληρωθεί μέχρι το 2014·

2. επικροτεί την πρόταση του Ban-Ki Moon σχετικά με τη διεξαγωγή συνάντησης 
κορυφής για την αλλαγή του κλίματος με συμμετοχή των παγκόσμιων ηγετών τον 
Σεπτέμβριο 2014· τονίζει ότι είναι σημαντικό η εκδήλωση αυτή να προετοιμαστεί 
προσεκτικά και να καταλήξει σε απτά αποτελέσματα και δέσμευση στο υψηλότερο 
πολιτικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστεί και να διατηρηθεί η απαραίτητη 
πολιτική ώθηση στην προοπτική των διασκέψεων του 2014 και του 2015·

3. θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις για τις μειώσεις των εκπομπών, τις οποίες ανέλαβαν τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη, πρέπει να βασίζονται στην αρχή των "κοινών αλλά 
διαφοροποιημένων ευθυνών και των αντίστοιχων ικανοτήτων", πρέπει να είναι 
μετρήσιμες, ανακοινώσιμες και επαληθεύσιμες και πρέπει να βρίσκονται στο ύψος που 
απαιτείται για την επίτευξη του στόχου του 2ºC· επαναλαμβάνει ότι, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει οι υφιστάμενες δεσμεύσεις να αναθεωρηθούν και να λάβουν πιο φιλόδοξη 
διάσταση προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 2ºC·

Πρωτόκολλο του Κιότο

4. χαιρετίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων άλλων 
συμβαλλομένων μερών να προσαρτηθούν σε μία δεύτερη περίοδο δεσμεύσεως στο 
Πρωτόκολλο του Κιότο αρχής γενομένης την 1η Ιανουαρίου 2013, μεταβατική περίοδο 
προς ένα νέο διεθνές καθεστώς στο οποίο όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
συμμετάσχουν μέχρι το 2020, και ζητά την ταχεία επικύρωσή του όπως συμφωνήθηκε 
στη Ντόχα·

Χάσμα μεταξύ των σημερινών δεσμεύσεων και της πραγματικής ανάγκης για μείωση των 
εκπομπών

5. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τα πορίσματα της τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης της 
IPCC, οι βιομηχανικές χώρες οφείλουν μέχρι το 2020 να μειώσουν τις εκπομπές τους 
κατά 25-40% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες ως 
ομάδα θα πρέπει να επιτύχουν μέχρι το 2020 σημαντική απόκλιση κάτω από τον 
προβλεπόμενο σήμερα συντελεστή αύξησης των εκπομπών, της τάξεως του 15-30%·

6. επαναλαμβάνει συνεπώς ότι καθίσταται άκρως επείγον να αυξηθεί το επίπεδο 
φιλοδοξίας από σήμερα και έως το 2020 για να μην σημειωθεί απομάκρυνση από τον 
στόχο των 2ºC· εμμένει ιδιαίτερα στην επείγουσα ανάγκη να σημειωθούν απτά 
αποτελέσματα στο ζήτημα της γεφύρωσης του 'χάσματος του ενός γιγατόνου' το οποίο 
υφίσταται ανάμεσα στα επιστημονικά πορίσματα και τις σημερινές δεσμεύσεις των 
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συμβαλλομένων μερών· τονίζει ιδιαίτερα τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν 
άλλα μέτρα πολιτικής, περιλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης και της σταδιακής 
κατάργησης της παραγωγής και κατανάλωσης υδροφθορανθράκων (HFC), ως συμβολή 
στη γεφύρωση του 'χάσματος του ενός γιγατόνου'· 

Χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος

7. υπογραμμίζει ότι οι σαφείς δεσμεύσεις και προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος ώστε να φτάσει τα 100 
δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέχρι το 2020 είναι ζωτικής σημασίας για την 
εξασφάλιση της προόδου στη Βαρσοβία και την επίτευξη των απαραίτητων 
δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών στο σύνολό τους· σημειώνει το αναπτυξιακό 
θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015 και ζητεί να δημιουργηθούν γνήσιες 
συνέργειες ανάμεσα στις δύο διεργασίες έτσι ώστε να επιτευχθούν θετικά 
αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο κλιματικής πολιτικής·
υπενθυμίζει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν αναλάβει ακόμη δεσμεύσεις 
σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα για την περίοδο μετά το 2013·

Προσαρμογή· απώλειες και ζημίες

8. αναγνωρίζει την έμφαση που δόθηκε στη Ντόχα σχετικά με την ανάγκη να 
αντιμετωπισθούν οι απώλειες και οι ζημίες που συνδέονται με τις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος για τις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις 
δυσμενείς επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος· σημειώνει την απόφαση, η οποία 
θα ληφθεί στη Διάσκεψη της Βαρσοβίας, σχετικά με τον καθορισμό των απαραίτητων 
θεσμικών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος·

Χρήση των γαιών, αλλαγή της χρήσης των γαιών και δασοκομία (LULUCF) και μείωση 
των εκπομπών από την αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών στις αναπτυσσόμενες 
χώρες (REDD +)

9. σημειώνει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δραστηριότητες LULUCF και 
REDD + στη μείωση των εκπομπών και ειδικότερα στη γεφύρωση του χάσματος 
μεταξύ των σημερινών δεσμεύσεων και της πραγματικής ανάγκης για μείωση των 
εκπομπών από τώρα έως το 2020· επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω εργασίες 
γενικής καταγραφής για να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική ακεραιότητα της συμβολής 
αυτού του τομέα στη μείωση των εκπομπών·

Διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές

10. τονίζει ότι, παρόλο που η ΕΕ συμφώνησε πρόσφατα να "σταματήσει τον χρόνο" σε
σχέση με τη συμπερίληψη των διεθνών αεροπορικών μεταφορών στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS), η παρέκκλιση αυτή περιορίζεται χρονικά στο 
ένα έτος μόνο και εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι οι διεθνείς διαπραγματεύσεις θα 
καταλήξουν σε απτές αποφάσεις σχετικά με ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο για τη 
στάθμιση των εκπομπών που προκαλούν οι διεθνείς αεροπορικές μεταφορές· 

11. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ένα διεθνή μηχανισμό με παγκόσμιους στόχους για 
τη μείωση των εκπομπών, ώστε να περιορισθεί ο αντίκτυπος που έχουν οι θαλάσσιες 
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μεταφορές επί του κλίματος· 

Διπλωματία για το κλίμα

12. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αφενός, ως σημαντικός παράγοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής (πολλώ δε μάλλον κατά το τρέχον έτος εφόσον την φιλοξενία και την προεδρία 
της Διάσκεψης COP 19 έχει αναλάβει ένα κράτος μέλος της ΕΕ) και, αφετέρου, ως 
διαπραγματευτής που εκφράζεται με μια μόνο φωνή στη Διάσκεψη επιδιώκοντας την 
πρόοδο στην επίτευξη διεθνούς συμφωνίας και διατηρώντας ενιαία στάση στο θέμα 
αυτό.

Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

13. εκτιμά ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις 
για την αλλαγή του κλίματος και θεωρεί, κατά συνέπεια, απαράδεκτο το γεγονός ότι 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν κατόρθωσαν να παραστούν σε 
συντονιστικές συσκέψεις της ΕΕ σε προηγούμενες Διασκέψεις των Συμβαλλομένων 
Μερών· αναμένει, τουλάχιστον, ότι θα επιτραπεί στον επικεφαλής της αντιπροσωπείας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραστεί στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ 
στη Βαρσοβία·

14. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία-πλαίσιο που έχει συναφθεί μεταξύ της 
Επιτροπής και του Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο του 2010, η Επιτροπή οφείλει να 
διευκολύνει τη συμμετοχή βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως παρατηρητών 
στις αντιπροσωπείες της ΕΕ που διαπραγματεύονται πολυμερείς συμφωνίες·
υπενθυμίζει ότι, δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 218 ΣΛΕΕ), πρέπει να 
ζητείται η έγκριση του Κοινοβουλίου σε συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της 
Ένωσης και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών·

°

° °

15. 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.


