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Conferinţa anuală a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice
(COP24) s-a desfășurat în perioada 02 – 14 decembrie 2018 la Katowice, Polonia și
urmărește adoptarea Programului de implementare a Acordului de la Paris.
Ceremonia oficială de deschidere a COP24 a avut loc pe data de 3 decembrie 2018,
în prezența șefilor de state și de guverne și a fost urmată de susținerea de declarații
naționale și de semnarea declarației ”Solidarity and Just Transition Silesia
Declaration”.
Delegaţia României la Conferinţa de la Katowice a fost condusă de Grațiela Leocadia
GAVRILESCU, viceprim-ministru, ministrul mediului şi de Ion CîMPEANU, Secretar de
Stat, Ministerul Mediului.
Secretarul de Stat Ion Cîmpeanu a participat la șase bilaterale ale României cu
Irlanda, Fiji, Insulele Solomon, Republica Kiribati, Albania și Bolivia. Alte momente
importante din cadrul COP24 au vizat conferința Franței pe schimbări climatice și
dialogul Talanoa, la care au participat 12 state.
”România, ca stat membru al Uniunii Europene, este angajată să respecte interesele
globale comune în ceea ce privește schimbările climatice și suntem încrezători că
rezultatele acestei conferințe vor fi un real succes”, a declarat Ion Cîmpeanu,
Secretar de Stat.
În perioada 11–14 decembrie 2018, s-au reluat reuniunile segmentului la nivel înalt
la care participă conducătorii de delegaţii din statele Părţi la Convenţie, Protocol
și Acordul de la Paris. Reuniunile au avut în prim-plan susținerea în plen a
declaraţiilor naționale privind: aspectele importante ale schimbărilor climatice,
evaluarea progreselor la nivel naţional, regional şi internaţional, finanțarea
acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice, adaptarea la efectele acestora,
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea durabilă şi posibilele
angajamente şi activităţi necesare conform Acordului de la Paris.
Participarea României la Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite privind
Schimbările Climatice, a avut drept scop:

- susţinerea poziţiei României în reuniunile care se vor desfăşura zilnic la nivel UE,
în cadrul cărora se vor actualiza, negocia şi coordona elementele de poziţie ce vor
fi susţinute de negociatorii UE, în numele UE şi al statelor sale membre, pe parcursul
negocierilor din cadrul Conferinţei Părţilor la UNFCCC;
- asigurarea preluării dosarului internațional de negocieri în domeniul schimbărilor
climatice de către membrii delegației care vor contribui la exercitarea Președinției
Consiliului UE de către România, în primul semestru al anului 2019;
- semnarea, în cadrul Summit-ului Climatic COP24, Katowice, în data de 3 decembrie
2018, a Declarației ”Solidarity and Just Transition Silesia Declaration”;
- semnarea, de către miniștrii/conducătorii delegațiilor participante la COP24,
Katowice, în perioada 2-14 decembrie 2018, a declarației ”The Ministerial Katowice
Declaration on Forests for Climate”, la propunerea Poloniei.

