
Priorităţile PRES croate în domeniul schimbărilor climatice şi protecţiei mediului 
(ianuarie-iunie 2020) 

 

La 1 ianuarie 2020, Croația a preluat, pentru prima dată, Președinția rotativă a Consiliului Uniunii 
Europene (PRES HR). Programul de lucru al PRES HR urmează să fie finalizat în perioada 
următoare. 

În linie cu programul cadru stabilit de cele trei Preşedinţii ale CONS (trio), format din RO, FI și 
HR, PRES HR își va axa activitatea pe trei priorități majore: schimbările climatice, biodiversitatea 
și protecția mediului marin. Din seria de evenimente majore menționăm o Conferință privind 
economia circulară, care va avea loc la Bruxelles (sfârșitul lunii martie) și va fi organizată în 
colaborare cu COM și FI.  

A. În domeniul mediului priorităţile PRES HR sunt reprezentate de:  

Biodiversitate 

PRES HR intenționează să demareze discuțiile, atât la nivel tehnic/grup de lucru Mediu, cât și 
ministerial, pe marginea Strategiei UE 2030 privind biodiversitatea (anunțată a fi prezentată de 
COM în 26 februarie 2020). PRES HR va organiza o dezbatere politică la CONS Mediu din 22 
iunie 2020 pentru a identifica elementele de poziție ale UE în perspectiva celei de a 15-a 
Conferințe a Părților (COP 15) la Convenția privind diversitatea biologică (CBD) din 2020 în 
China. Această discuție va sprijini Președinția Germaniei (PRES DE) pentru pregătirea și 
adoptarea, sub formă de Concluzii ale CONS, a mandatului UE la COP 15.  

În ceea ce privește dimensiunea internațională, PRES HR va pregăti participarea UE și a SM la 
o serie de reuniuni internaționale în domeniul biodiversității organizate sub Convenția privind 
speciile migratoare (CMS) și CBD. 

Biodiversitatea va constitui unul dintre subiectele de pe agenda CONS informal.  

Managementul apelor 

Pe baza evaluărilor de tip fitness-check realizate de COM (Directiva cadru apă și directivele fiice, 
precum și Directiva privind tratarea apelor uzate urbane), PRES HR intenționează să organizeze 
un schimb de opinii la CONS Mediu din 5 martie 2020. În funcție de rezultatul discuțiilor, este 
posibil ca PRES HR să propună adoptarea unui text de Concluzii la CONS Mediu 22 iunie 2020.  

Prezentarea evaluărilor se va face în grupul de lucru Mediu din 13 ianuarie 2020. 

Poluarea aerului  

PRES HR și-a propus să adopte un text de Concluzii la CONS Mediu din 5 martie 2020 având 
ca bază evaluarea de tip fitness-check realizată de COM (Directiva cadru aer și directiva fiică). 
În același timp, se dorește ca aceste concluzii să ofere și un input politic pentru aspectele din 
Acordul European Verde relevante pentru acest domeniu (n.n. planul de acțiune privind poluarea 
zero). Primul proiect de concluzii va fi transmis în prima săptămână din luna ianuarie a.c. pentru 
a fi analizat la reuniunea grupului de lucru Mediu din 14 ianuarie 2020.   

Economia circulară  

PRES HR va organiza la CONS Mediu din 22 iunie 2020 o dezbatere politică pe marginea noului 
plan de acțiune privind economia circulară, care urmează să fi prezentat de COM în 26 februarie 
2020. La reuniunea informală a miniștrilor mediului, PRES HR are în vedere discutarea 
aspectelor privind protecția mediului marin în contextul revizuirii Directivei privind ambalajele și 
deșeurile de ambalaje, precum și a implementării Directivei privind impactul produselor din 



materiale plastice de unică folosință (SUP). De asemenea, se are în vederea organizarea unei 
conferințe privind economia circulară, care va avea loc la Bruxelles (sfârșitul lunii martie). 

Substanțele chimice  

Agenda internațională va orienta activitatea PRES HR în acest domeniu prin pregătirea și 
participarea la cea de a 4-a reuniune a procesului intersesional sub SAICM (Abordarea strategică 
internațională pentru gestionarea corespunzătoare a substanțelor chimice), care va avea loc la 
București în perioada 23-27 martie 2020. Reuniunea de la București va pregăti procesul de 
elaborare a măsurilor viitoare pentru abordarea strategică și gestionarea corespunzătoare a 
substanțelor chimice și a deșeurilor post-2020 în vederea adoptării la cea de a 5-a sesiune a 
Conferinței internaționale privind gestionarea substanțelor chimice (ICCM 5), care va avea loc la 
Bonn, Germania, în perioada 5-9 octombrie 2020. Este posibil ca PRES HR să propună 
adoptarea de concluzii la CONS Mediu din 22 iunie 2020 pentru stabilirea poziției UE în 
perspectiva deciziilor care vor fi luate la ICCM5.  

B. În domeniul schimbărilor climatice, prioritățile PRES HR sunt reprezentate de:   

Agenda de lucru va fi orientată de noul Acord European Verde și se va concentra pe tranziția 
spre neutralitatea climatică, adaptarea la efectele schimbărilor climatice și implementarea 
Acordului de la Paris.  

PRES HR va demara discuțiile pe marginea Acordului încă din prima săptămână de lucru din 
luna ianuarie în cadrul grupului de lucru Mediu din 9 ianuarie 2020. Având în vedere aria de 
acoperire a Acordului, PRES HR intenționează să organizeze schimburi de opinii în diverse 
formate relevante de CONS.    

PRES HR nu a fost în măsură să ofere detalii privind abordarea și programul de lucru în acest 
domeniu, având în vedere că Acordul a fost prezentat de COM în 11 decembrie a.c., decizia 
liderilor privind obiectivul 2050 a fost luată la CONS European din 12 -13 decembrie a.c., iar 
Conferința Părților de la Madrid s-a finalizat în dimineața zilei de 15 decembrie a.c.. Astfel, PRES 
HR va trebui să analizeze rezultatele și implicațiile deciziilor luate pentru definitivarea 
programului de lucru.  

Cu titlu preliminar, PRES HR are în vedere organizarea unor schimburi de opinii/dezbateri 
politice pe marginea actualizării contribuției UE 2030 (NDC 2030) la Acordul de la Paris și climate 
law (obiectivul UE 2050 privind neutralitatea climatică), precum și adoptarea Strategiei UE pe 
termen lung privind schimbările climatice. Referitor la mecanismul pentru o tranziția echitabilă 
(Just Transition Mechanism), PRES HR are în vedere invitarea atașaților de mediu la reuniunea 
grupului care gestionează acest dosar.  

Domeniul schimbărilor climatice se va regăsi și pe agenda reuniunii informale a miniștrilor 
mediului, cu accent pe finanțarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice.  

C. Reuniunile CONS Mediu se vor organiza în data de 5 martie 2020, respectiv 22 iunie 2020.  

Pentru sesiunea din 5 martie 2020 se are în vedere: 

- adoptarea concluziilor CONS privind calitatea aerului; 

- schimb de opinii pe margine evaluărilor legislației din domeniul gestionării apelor; 

- schimb de opinii cu privire la înverzirea Semestrului European; 

- (posibil) adoptarea Strategiei UE pe termen lung privind schimbările climatice/ (posibil) 
discuții pe marginea actualizării contribuției UE 2030 (NDC 2030) la Acordul de la Paris.  

 



Pentru reuniunea din 22 iunie 2020 se are în vedere: 

- dezbaterea politică pe marginea Strategiei UE 2030 privind biodiversitatea; 

- dezbaterea politică pe marginea Planului de acțiune privind economia circulară; 

- (posibil) adoptarea concluziilor CONS privind managementul apelor; 

- (posibil) adoptarea concluziilor CONS pentru stabilirea poziției UE în perspectiva deciziilor 
care vor fi luate la ICCM 5; 

- (posibil) adoptarea Strategiei UE pe termen lung privind schimbările climatice; 

- schimb de opinii pe marginea climate law (obiectivul UE 2050 privind neutralitatea climatică).  

Reuniunea informală a miniştrilor de mediu va avea loc în perioada 21 – 22 aprilie 2020, la Split. 
Temele abordate vor fi schimbările climatice (cu accent pe finanțarea măsurilor de adaptare), 
biodiversitatea și mediul marin (în contextul economiei circulare).  

 


