COMUNICAT DE PRESĂ

Ref. la:

Participarea delegației României conduse de Secretarul de Stat Ion
CÎMPEANU la Conferința ministerială cu tema „Innovative Solutions to
Pollution in South East and Southern Europe”, organizată de Ministerul
Protecției Mediului al Republicii Serbia

Belgrad, 4 decembrie 2018

În perioada 4-5 decembrie 2018, a avut loc la la Belgrad, Republica Serbia, Conferința
ministerială regională cu tema „Innovative Solutions to Pollution in South East and
Southern Europe”, organizată de Ministerul Protecției Mediului al Republicii Serbia
împreună cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), cu sprijinul Ministerului
Mediului, Teritoriului și Protecției Mărilor din Italia.
Conferința face parte din procesul de follow-up al rezultatelor celei de-a treia sesiuni a
Adunării ONU de Mediu a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEA 3) din 2017,
în care statele membre ONU au convenit asupra unei viziuni ambițioase intitulate
„Către o planetă fără poluare”, precum și din procesul de pregătire a celei de-a patra
sesiuni a Adunării ONU de Mediu (UNEA4) care va avea loc în perioada 11-15 martie
2019, la sediul UNEP din Nairobi, având ca temă „Soluții inovatoare pentru provocările
de mediu, consumul și producția durabile”.
Conferința s-a desfășurat sub forma unor sesiuni plenare și mese de discuții pe
următoarele teme:
-

Rolul sectorului privat în abordarea - de la poluare la soluție

-

Autoritățile locale - în prim plan în abordarea poluării

Colaborarea dintre instituțiile de cercetare și organizațiile societății civile cu
guvernele și sectorul privat în abordarea problemelor legate de poluare - consolidarea
cunoașterii - interfața politică - societate
La conferință au participat reprezentanți guvernamentali de nivel înalt din țările
Europei de Sud și Sud-Est, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai agențiilor de
dezvoltare, ai organizațiilor internaționale, societății civile, sectorului privat și ai altor
părți interesate relevante.
Delegația României la acest eveniment a fost condusă de Secretarul de Stat Ion
CÎMPEANU.
În cadrul plenarei și a meselor rotunde organizate în cadrul conferinței, domnul
Secretar de Stat Ion CÎMPEANU a precizat că în lupta împotriva poluării, România
abordează toate formele de poluare prin programe și proiecte specifice.
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„În calitate de membru al Uniunii Europene și în perspectiva preluării Președinției
Consiliului Uniunii Europene de la 01 ianuarie 2019, România se implică activ în
promovarea și îmbunătățirea mediului la nivel național, regional și global. Considerăm
că pentru combaterea problemelor legate de poluare, la nivel regional, trebuie să
aplicăm soluții inovatoare comune. La nivel global, recunoaștem că avansăm procesul
de consolidare a instituțiilor guvernanței de mediu, stimulând dialogurile substanțiale
privind amenințările ecologice emergente și intensificând cooperarea regională, precum
și schimbul de experiență și expertiză” a declarat Ion CÎMPEANU, Secretar de Stat.

În continuare, acesta a menționat necesitatea găsirii unor soluții, în special în ceea ce
privește problemele de poluare acoperite de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă,
precum poluarea aerului, apei, solului, gestionarea substanțelor chimice și a deșeurilor,
în scopul reducerii efectelor negative asupra sănătății umane și a sistemelor naturale de
susținere a vieții.

La final, secretarul de stat a subliniat importanța angajării tuturor instituțiilor (la nivel
central și local), precum și a întregii societăți (societatea civilă, sectorul privat, mediul
academic, etc.) în programe de prevenire și reducere a poluării în comunități și orașe.
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