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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 4α. τονίζει ότι, καθώς οι ανεπτυγµένες 
και εκβιοµηχανισµένες χώρες δεν 
θέσπισαν κατά τη διάσκεψη COP15 
δεσµευτικούς στόχους και µέτρα για τη 
µείωση των εκποµπών, η ΕΕ πρέπει να 
επικεντρωθεί στην προσαρµογή και να 
προσανατολίσει τα υφιστάµενα 
νοµοθετικά και δηµοσιονοµικά µέσα προς 
την κατεύθυνση αυτή· 
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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. υπογραµµίζει την ανάγκη να 
δηµιουργηθεί µια νέα «διπλωµατία για το 
κλίµα»· καλεί συνεπώς την Ύπατη 
Εκπρόσωπο της ΕΕ και την αρµόδια σε 
θέµατα δράσης για το κλίµα Επίτροπο να 
ηγηθούν της στρατηγικής αυτής, ιδίως 
µαζί µε τις πιο προοδευτικές 
αναπτυσσόµενες χώρες· παροτρύνει την 
ΕΕ να συµφωνήσει σε έναν «Οδικό 
Χάρτη για το Μεξικό», ο οποίος θα 
περιλαµβάνει το διάλογο για τις 
κλιµατικές πολιτικές στο πλαίσιο κάθε 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης και 
διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας 
συνεργασίας, µε σκοπό τη διαµόρφωση 
συνεκτικότερης εξωτερικής στρατηγικής 
για την προστασία του κλίµατος· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη µέλη της να 
δηµιουργήσουν µια «Συµµαχία Ευθύνης», 
ανοικτή σε όλα τα κράτη που θεωρούν 
την αλλαγή του κλίµατος µέγιστη απειλή 
για την ανθρωπότητα και είναι πρόθυµα 
να δράσουν για να ανακόψουν την 

διαγράφεται 
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