Prioritățile Președinției finlandeze (PRES FI), ale Comisiei Europene (COM) și
Parlamentului European (PE), în domeniul schimbărilor climatice și protecției
mediului (iulie-decembrie 2019)

La 1 iulie 2019, Finlanda a preluat Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene
(PRES FI). La grupul de lucru Mediu din data de 4 iulie a.c., PRES FI a prezentat
formal priorităţile şi dosarele ce vor fi negociate pe timpul mandatului său (iuliedecembrie 2019), ocazie cu care, reprezentanții COM și ai PE au fost invitați să-și
prezinte prioritățile pentru următoarele 6 luni.
Atât COM, cât și PRES FI au apreciat rezultatele obținute de PRES RO care au permis
avansarea agendei europene de mediu și schimbări climatice și facilitarea activității
PRES FI.
În domeniul coordonat de Ministerul Mediului, pentru DG Mediu este prioritară
finalizarea negocierilor cu PE referitoare la Regulamentul privind programul LIFE
(PRES RO a obținut o înțelegere comună cu PE, rămânând să fie decise aspectele
bugetare legate de MFF).

Prioritățile PRES FI
Motto-ul PRES FI este: „O Europă durabilă – un viitor durabil”.
Prioritățile politice generale ale PRES FI sunt:
-

consolidarea valorilor comune și a statului de drept;
creșterea competitivității și a gradului de incluziune socială la nivel UE;
consolidarea poziției UE de lider global în ceea ce privește acțiunile de
combatere a schimbărilor climatice;
protejarea în mod comprehensiv a securității cetățenilor.

În domeniul protecției mediului, prioritățile PRES FI sunt:
-

strategia UE pe termen lung în domeniul schimbarilor climatice;
economia circulară;
biodiversitatea.

A. Priorităţile legislative ale PRES FI în domeniul coordonat de Ministerul
Mediului sunt reprezentate de:
-

Propunerea de Regulament privind monitorizarea raportarea și verificarea
emisiilor de la nave (MRV maritim) - PRES FI va continua pe baza progreselor
înregistrate de PRES RO pentru a finaliza poziția CONS;

-

Propunerea de Regulament privind Programul LIFE – finalizarea negocierilor cu
PE depinde de deciziile luate de Consiliul European cu privire la Cadrul Financiar
Multianual (MFF).

B. În ceea ce privește dosarele nelegistive prioritare ale PRES FI:
-

PRES FI va continua dezbaterile privind strategia UE pe termen lung în domeniul
schimbarilor climatice, atât la nivel ministerial cât și tehnic. La nivel ministerial,
se au în vedere dezbateri la CONS EPSCO din 8 iulie a.c. (aspecte legate de
ocuparea forței de muncă), la CONS TTE-Transporturi din 20 septembrie a.c. și
din nou pe agenda CONS Mediu din 4 octombrie a.c.;

-

PRES FI va pregăti mandatul politic, sub forma de Concluzii ale CONS, pentru
participarea UE și a SM la cea de-a 25-a Conferințe a Părților la Convenția privind
schimbările climatice (Chile, 2 - 13 decembrie 2019). Adoptarea textului este
prevăzută la reuniunea CONS Mediu din 4 octombrie a.c.;

-

În contextul publicării în luna mai a raportului de evaluare a celui de al 7-lea
Program de Acțiune pentru Mediu (7 PAM) și în perspectiva propunerii unui nou
program de acțiune pentru Mediu (8 PAM), PRES va pregăti un text de concluzii.
Adoptarea textului este prevăzută la reuniunea CONS Mediu din 4 octombrie a.c.;

-

PRES FI intenționează pregătirea unui set de concluzii privind perspectiva
economiei circulare (subiectul figurează și pe agenda reuninii informale a
miniștrilor mediului de la Helsinki, 11-12 iulie). Adoptarea textului este
prevăzută la reuniunea CONS Mediu din 4 octombrie a.c.;

-

În contextul poziționării UE privind cadrul global pentru biodiversitate post-2020,
PRES intenționează să pregătească un set de concluzii (subiectul figurează și pe
agenda reuninii informale a miniștrilor mediului de la Helsinki, 11-12 iulie).
Adoptarea textului este prevăzută la reuniunea CONS Mediu din 19 decembrie
a.c..

C. Reuniuni ale CONS Mediu
Reuniunile formale sunt prevăzute pentru 4 octombrie, respectiv 20 decembrie
2019.
Pentru reuniunea din 4 octombrie 2019 pe agendă figurează următoarele subiecte:
-

adoptarea concluziilor CONS privind economia circulară;

-

adoptarea concluziilor CONS privind 7PAM/8PAM;

-

adoptarea concluziilor CONS privind mandatul UE pentru reuniunea COP 25 a
Convenției privind schimbările climatice (UNFCCC), Chile, 2-13 decembrie a.c.

-

dezbateri cu privire la Strategia UE pe termen lung privind schimbările
climatice.

Pentru reuniunea din 20 decembrie 2019 se are în vedere:
-

adoptarea concluziilor CONS privind biodiversitatea post-2020;

-

adoptarea concluziilor CONS privind calitatea aerului (acest punct depinde de
momentul prezentării raportului COM privind evaluarea de tip fitness-check).

Reuniunea informală a miniştrilor de mediu va avea loc în perioada 11-12 iulie 2019,
la Helsinki. Temele abordate vor fi biodiversitatea post-2020, economia circulară
(2 sesiuni) și schimbările climatice (în perspectiva pregătirii Summit-ului ONU
privind schimbările climatice, New York, 23 septembrie a.c.).

D. PRES FI va pregăti și reprezenta UE la diverse reuniuni internaționale în
domeniul schimbărilor climatice, biodiversității, substanțelor care depreciază
stratul de ozon, substanțelor chimice, calitatea aerului, comitetului de conformare
sub Convenția Aarhus. COP CITES care va avea loc la Geneva, 17-28 august 2019, a
fost pregătit pe fond de PRES RO.

Programul legislativ și nelegislativ al COM
A. Schimbări climatice
Prioritatea principală a COM rămâne strategia UE pe termen lung în domeniul
schimbărilor climatice. Au fost apreciate progresele încurajatoare înregistrate pe
mandatul PRES RO.
În ceea ce privește propunerea de Regulament privind MRV maritim, COM va sprijini
PRES FI în ajungerea la un acord rapid cu PE.
COM a salutat abordarea PRES FI în ceea ce privește planurile naționale integrate
privind energia și schimbările climatice, respectiv implicarea atașaților de climă în
discuțiile din Grupul de lucru energie. Subiectul va figura pe agenda CONS TTEEnergie din septembrie a.c..
DG Clima va finaliza, în toamna anului 2019, evaluarea Regulamentului privind
substanțele care depreciază stratul de ozon. Viitorul colegiu al COM va decide, dacă
este cazul, asupra prezentării unei propuneri de revizuire a Regulamentului. De
asemenea, sunt în pregătire o serie de acte delegate și acte de implementare: o
propunere de revizuire a actului delegat privind implementarea CORSIA; o
propunere de act delegat pentru modificarea Regulamentului privind licitațiile
(monetizarea certificatelor pentru fondul de inovare și fondul de modernizare); act
de implementare privind fondul de modernizare.
COM a atras atenția asupra discuțiilor privind aderarea UE la Declarația de la
Katowice ”Forests for climate”, discuții care au loc în cadrul Grupului de lucru
silvicultură.
B. Mediu
COM – DG Mediu a precizat că nu vor fi lansate noi propuneri legislative.
Evaluări/REFIT/Fitness-check în domeniul coordonat de Ministerul Mediului:
-

Evaluarea Regulamentului privind transferurile de deșeuri (shipment) va fi
publicat în luna octombrie/noiembrie a.c.;

-

Raportul de evaluare de tip fitness-check al Directivelor privind calitatea aerului
va fi publicat la finalul anului 2019 (cel mai probabil în luna decembrie a.c.);

-

Evaluarea Directivei SEA va fi publicată la sfârșitul anului 2019.

Lista indicativă privind mandatele pentru participarea și poziționarea UE la
reuniunile internaționale – COM urmează să prezinte o serie de propuneri de Decizii
ale CONS pentru stabilirea poziției UE la: Convenția de la Minamata (prevăzută
pentru luna septembrie); CLRTAP (prevăzută pentru începutul lunii noiembrie a.c.);

Convenția de la Barcelona (prevăzută pentru începutul lunii noiembrie a.c.);
Convenția de la Berna (prevăzută pentru începutul lunii noiembrie a.c.); Convenția
privind speciile migratoare (5 iulie a.c., respectiv luna decembrie a.c.).
Programul PE
Reprezentantul PE (secretariatul Comisiei ENVI) a informat asupra programului de
lucru al PE pe dosarele legislative aflate în negociere și coordonate de Ministerul
Mediului:
-

Regulamentul privind programul LIFE – continuarea negocierilor este influențată
de deciziile privind Cadrul Financiar Multianual;

-

Regulamentul privind MRV maritim – PE nu a desemnat deocamdată un raportor
pentru acest dosar;

-

Pentru Regulamentul RDE (nu a fost încă desemnat raportorul) și Regulamentul
privind taxonomia (în responsabilitate comună cu ECON) urmează să se decidă
modul de abordare.

În ceea ce privește dosarele blocate, se va lua o decizie în perioada următoare.

