Σι- Μακρόν: Η συμφωνία για το
κλίμα είναι μη αναστρέψιμη
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Οιπρόεδροι της Κίνας και της Γαλλίας Σι Τζινπίνγκ και Εμανουέλ Μακρόν αντίστοιχα
επαναβεβαίωσαν σήμερα από το Πεκίνο την πλήρη υποστήριξή τους στην συμφωνία του Παρισιού
για το κλίμα, δύο ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση από τις ΗΠΑ της απόσυρσής τους από
αυτήν.
Οιδύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την "πλήρη υποστήριξή τους στη Συμφωνία του Παρισιού, την
οποία θεωρούν ως μη αναστρέψιμη διαδικασία και μπούσουλα για μια ισχυρή δράση για το κλίμα",
σύμφωνα με κοινή δήλωση που έδωσαν στη δημοσιότητα έπειτα από συνάντηση που είχαν κατά
την τελευταία ημέρα της επίσκεψης του Μακρόν στην Κίνα.
Σεαυτήν την "Έκκληση του Πεκίνου για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και για την Κλιματική
Αλλαγή" οι δύο πρόεδροι υπογραμμίζουν επίσης "την μεγάλη αποφασιστικότητά τους να βελτιωθεί
η διεθνής συνεργασία όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη και
αποτελεσματική υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού".
Γιανα επιτευχθεί αυτή οι δύο ηγέτες επιδιώκουν να "γίνει σεβαστή η πολυμερής προσέγγιση" και
να "δοθεί πολιτική ορμή στη διεθνή συνεργασία".
ΗΚίνα και η Γαλλία εξέφρασαν την απογοήτευσή τους μετά την οριστικοποίηση χθες Δευτέρα από
τις ΗΠΑ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ της πρόθεσής τους να αποσυρθούν από την συμφωνία
του Παρισιού, όπως είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος το 2017.
Χωρίςνα κατονομάσει τις ΗΠΑ, ο Μακρόν εξέφρασε τη λύπη του για την επιλογή που κάνουν
"κάποιες άλλες χώρες" να αποσυρθούν από την συμφωνία. "Ωστόσο θέλω να τις δω ως επιλογές
που γίνονται περιθωριακά", σημείωσε κατά την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Σι
Τζινπίνγκ.
"Διότιόταν η Κίνα, η ΕΕ, η Ρωσία --η οποία επικύρωσε πριν από μερικές εβδομάδες τις συμφωνίες
του Παρισιού-- δεσμεύονται με σθεναρότητα, η μεμονωμένη επιλογή του ενός ή του άλλου δεν
αρκεί για να αλλάξει την πορεία του κόσμου. Οδηγεί μόνον στην περιθωριοποίησή (του)",
σημείωσε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος.
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