Prioritățile Președinției finlandeze (PRES FI) în domeniul schimbărilor climatice
și protecției mediului (iulie-decembrie 2019)

La 1 iulie 2019, Finlanda a preluat, pentru a treia oară, după 1999 și 2006,
Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene (CONS).
Activitatea PRES FI se înscrie în cadrul stabilit de cele trei Președinții ale CONS (trio),
format din România (RO), Finlanda (FI) și Croația (HR). PRES FI va continua
activitatea asupra dosarelor legislative aflate în negociere și va demara negocierile
pe alte dosare care urmează să fie prezentate de COM conform programului său de
lucru.
Prioritățile PRES FI
Prioritățile generale ale PRES FI sunt :
-

Economia circulară
Biodiversitatea
Schimbările climatice

Din seria de evenimente majore este de menționat o Conferință privind economia
circulară, axată pe cercetare, care va avea loc la Helsinki, în perioada 30
septembrie – 1 octombrie a.c.
A. În domeniul mediului, prioritățile PRES FI sunt reprezentate de :
Biodiversitate. PRES FI intenționează să adopte concluzii ale CONS la CONS Mediu
din 19 decembrie a.c. axate pe poziționarea UE privind cadrul global pentru
biodiversitate post-2020. Aceste concluzii vor putea fi utilizate ca mandat de
negociere al UE la reuniunile pregătitoare OEWG din februarie 2019, în perspectiva
reuniunii COP 15 la Convenția privind diversitatea biologică (CBD) din 2020 din China.
Dejunul de lucru la CONS informal de mediu din 11 iulie a.c. va fi de asemenea
dedicat cadrului global privind biodiversitatea post-2020 pentru reducerea
pierderilor de biodiversitate și poziționarea UE, inclusiv pentru atingerea
obiectivelor de dezvoltare durabilă.
În ceea ce privește dimensiunea internațională, PRES FI va pregăti participarea UE
și a SM la o serie de reuniuni internaționale în domeniul biodiversității organizate
sub Convenția privind speciile migratoare (CMS) și Convenția de la Berna. Pentru
Convenția de la Berna nu se intenționează transmiterea de propuneri din partea UE,
iar mandatul de negociere se va pregăti sub forma unei decizii a CONS în luna
octombrie a.c. Pentru Convenția privind speciile migratoare, se va discuta la WPIEI
Biodiversitate din 23 iulie a.c. și la grupul de lucru mediu din 24 iulie a.c.
propunerea de decizie a CONS pentru transmiterea unor propuneri din partea UE la
CMS COP 13 (15 – 20 februarie 2019, India). Discuțiile vor fi urmate de o procedură
de adoptare tacită, înainte de adoptarea formală de COREPER în data de 11
septembrie a.c. Propunerile UE trebuie transmise Secretariatului Convenției până
la data de 19 septembrie a.c.

Economia circulară. PRES FI intenționează să adopte concluzii ale CONS privind
economia circulară la CONS Mediu din 4 octombrie a.c.. La CONS informal de mediu
din 11-12 iulie a.c. vor fi organizate două sesiuni de lucru dedicate economiei
circulare – soluții pentru adresarea problemelor legate de schimbările climatice și
pierderea biodiversității și perspectiva privind economia circulară. În baza
rezultatelor dezbaterilor de la CONS informal de mediu va fi pregătit primul proiect
de concluzii pentru a fi analizat la reuniunea grupului de lucru Mediu din 24 iulie
a.c..
Evaluarea celui de al 7-lea Program de acțiune pentru mediu (7 PAM) și
perspectiva celui de-al 8-lea program (8PAM). PRES FI intenționează să adopte un
set de concluzii ale CONS pe tema programului de acțiune pentru mediu, ce va avea
ca bază raportul de evaluare al COM asupra 7PAM, precum și comentariile SM cu
privire la acesta. Primul proiect de concluzii se va discuta la reuniunea grupului de
lucru Mediu din 15 iulie a.c..
În ceea ce privește dosarele legislative din domeniul coordonat de Ministerul
Mediului:
-

Propunerea de Regulament privind Programul LIFE – după obținerea de către
PRES RO a înțelegerii comune asupra dosarului, finalizarea oficială a negocierilor
cu PE va depinde de deciziile luate de Consiliul European cu privire la Cadrul
Financiar Multianual (MFF).

Alte aspecte – evaluări ale COM
-

Evaluarea fitness-check a Directivei Cadru privind Calitatea aerului și a
directivelor fiice - se așteaptă prezentarea de către COM a rezultatelor acestei
evaluări în luna octombrie a.c. În funcție de momentul prezentării de către COM,
PRES FI ar putea adopta concluzii ale CONS la reuniunea CONS Mediu din 19
decembrie a.c.
B. În domeniul schimbărilor climatice, prioritățile PRES FI sunt constituite de:

Continuarea dezbaterilor asupra viziunii UE pe termen lung în domeniul
schimbărilor climatice (LTS). PRES FI a apreciat activitatea depusă de PRES RO pe
acest dosar, discuțiile în diferitele formate de CONS acoperind majoritatea
aspectelor relevante pentru identificarea celor mai bune abordări la nivel sectorial
și inter-sectorial. Singura dezbatere la nivel ministerial pe tema LTS pe care o va
organiza PRES FI va fi la CONS EPSCO din 8 iulie a.c. (aspecte legate de ocuparea
forței de muncă). Planificarea activităților pe acest dosar, depind de rezultatele
Consiliului European din 20-21 iunie a.c.. Este posibil ca PRES FI să pregătească
contribuția UE pentru transmiterea la Secretariatul UNFCCC. Dacă va fi necesar, vor
fi continuate discuțiile la grupul de lucru Mediu din 16 iulie a.c. pentru discutarea
aspectelor orizontale legate de asigurarea unei tranziții echitabile către o economie
neutră din punct de vedere al impactului climatic. În cazul în care va fi necesar,
este posibil ca subiectul LTS să fie inclus pe agenda CONS Mediu din 4 octombrie
a.c..

Referitor la Planurile Naționale privind Energia și Schimbările Climatice (NECPs),
se așteaptă ca recomandările COM să fie publicate la sfârșitul lunii iunie a.c. După
modelul Regulamentului privind Guvernanța, acestea se vor discuta în Grupul de
energie, cu participarea atașaților de mediu. O primă reuniune va avea loc în data
de 2 iulie a.c. În funcție de discuții, este posibil să se organizez o nouă reuniune în
data de 9 iulie a.c..
Referitor la 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 pe acest dosar pentru a avansa cât mai mult
negocierile asupra acestui dosar. Primul grup de lucru va fi organizat în data de 10
iulie a.c.. Demararea negocierilor cu PE va depinde de disponibilitatea PE de a-și
pregăti suficient de repede mandatul de negociere cu CONS pentru a permite
demararea trialogurilor.
În ceea ce privește dimensiunea internațională, PRES FI va pregăti participarea UE
și a SM la cea de-a 25-a Conferințe a Părților la Convenția privind schimbările
climatice, ce va avea loc în Chile, în perioada 2 - 13 decembrie 2019. În acest sens
vor fi adoptate concluzii la reuniunea CONS Mediu din 4 octombrie a.c. Prima
discuție pe textul de concluzii va avea loc la nivelul grupului de lucru aspecte
internaționale de mediu – schimbări climatice (WPIEI Climate) din data de 5
septembrie a.c. O discuție generală se va organiza și în cadrul reuniunii informale
a WPIEI Climate din luna iulie a.c.. Având în vedere termenul foarte scurt, PRES FI
are în vedere organizarea de reuniuni săptămânale ale grupului de lucru mediu
(WPE) pentru discutarea textului de concluzii în vedere adoptării.

C. Reuniunile CONS Mediu se vor organiza în data de 4 octombrie 2019, respectiv
19 decembrie 2019.
Pentru sesiunea din 4 octombrie 2018 se are în vedere:
-

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.

-

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

Pentru reuniunea din 20 decembrie 2018 se are în vedere:
-

adoptarea concluziilor CONS privind biodiversitatea post-2020;

-

(posibil) adoptarea concluziilor CONS privind calitatea aerului.

Consiliul informal al miniştrilor de mediu va avea loc în perioada 11-12 iulie 2019,
la Helsinki.
Temele abordate vor fi biodiversitatea post-2020, economia circulară și schimbările
climatice.

