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Ref:  Ministrul Costel Alexe în cadrul Reuniunii informale a  miniștrilor mediului  din 

statele membre UE: ”Trebuie să transformăm contextul actual într-o 

oportunitate pentru acțiunea climatică” 

 

București, 14 iulie 2020 

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, a reprezentat, astăzi, România în cadrul 

Reuniunii Informale a Miniștrilor Mediului din statele membre ale Uniunii Europene. La sesiunea de 

astăzi, care a fost prezidată de ministrul german al mediului, Svenja Schulze, a participat 

reprezentantul Comisiei Europene - Vicepreședintele Executiv Frans Timmermans și miniștrii 

mediului din Statele Membre. 

Demnitarul român a susținut o intervenție pe tema politicii UE în domeniul climei. 

”De la transmiterea contribuției UE la Acordul de la Paris, Uniunea Europeană și Statele sale 

Membre au făcut pași importanți în accelerarea acțiunii climatice – avem un cadru legislativ 

robust, cu ținte ambițioase și un sistem de guvernanță care va asigura implementarea acestora. 

Considerăm că avem deja o bună bază de plecare în ilustrarea și explicarea modului în care UE și 

Statele Membre contribuie de o manieră ambițioasă la atingerea obiectivelor din Acordul de la 

Paris. În plus, Pactul Ecologic European oferă o imagine a modului în care UE va aborda tranziția 

la neutralitatea climatică”, a declarat ministrul Costel Alexe.  

Referitor la cadrul financiar multianual și planul de redresare economică, ministrul Mediului din 

România a subliniat că acestea vor juca un rol important în accelerarea investițiilor ecologice. 

Acestea trebuie să contribuie la o tranziție justă și echitabilă din punct de vedere social.  

În discursul său, ministrul a subliniat faptul că ”este nevoie de acțiuni ambițioase în acest domeniu. 

Totuși, orice decizie care vizează întreg spectrul economic trebuie să fie bazată pe date 

actualizate la contextul actual. În acest sens, așteptăm cu interes studiul de impact elaborat de 

Comisie, precum și confirmarea Consiliului European”. 

http://www.mmediu.ro/
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În ceea ce privește contextul internațional, ministrul Costel Alexe a menționat că prioritatea UE 

trebuie să rămână asigurarea implementării Acordului de la Paris: ”UE este și trebuie să rămână un 

lider, dar fără un efort global real, obiectivele Acordului nu vor putea fi atinse - eforturile unora 

vor fi anulate de lipsa de acțiune a altora. Trebuie să continuăm dialogul cu toți partenerii, inclusiv 

cu țările în curs de dezvoltare, pentru a-i încuraja să integreze acțiunile climatice în propriile 

programe de redresare economică și înverzire a bugetelor lor naționale”. 

Reuniunea Informală de Mediu s-a desfășurat în perioada 13-14 iulie, fiind organizată de actuala 

Președinție Germană la Consiliul UE. 
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