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Pe larg 

Prioritățile PRES DE 

Motto-ul PRES DE este: „Împreună pentru redresarea Europei”.  

PRES DE se va concentra pe interconexiunea statelor membre în ciuda diversității 
acestora pentru "o Europă unită prin solidaritate". Obiectivul general, de redresare 

La 1 iulie 2020, DE a preluat Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. La 
grupul de lucru Mediu din data de 1 iulie a.c., organizat în sistem de videoconferință, 
PRES DE a prezentat formal prioritățile și dosarele ce vor fi negociate pe timpul 
mandatului său (iulie 2020 – decembrie 2020). Cu această ocazie, reprezentanții COM 
și ai PE au fost invitați să-și prezinte prioritățile pentru următoarele 6 luni.  

PRES DE a apreciat rezultatele obținute de PRES HR în avansarea agendei europene 
de mediu și schimbări climatice și a menționat importanța cooperării în cadrul Trio 
PRES (DE-PT-SI). 

Obiectivul general al PRES DE este redresarea economică în contextul crizei 
determinate de pandemia de Covid-19. Redresarea trebuie să fie verde și inclusivă din 
punct de vedere social. PRES DE își va axa activitatea pe patru priorități majore: (i) 
schimbările climatice; (ii) biodiversitatea; (iii) economia circulară și (iv) digitalizarea. 

Reuniunile CONS Mediu se vor organiza în data de 23 octombrie, respectiv 17 
decembrie 2020. Cu o zi înainte de reuniunea CONS Mediu din 23 octombrie a.c. (de 
la Luxemburg), va avea loc cea de a 3-a reuniune a miniștrilor mediului și schimbărilor 
climatice din cadrul Parteneriatului estic. Reuniunea informală a miniștrilor mediului și 
schimbărilor climatice va fi organizată inițial în sistem de videoconferință (13-14 iulie 
2020) și, ulterior, cu participare fizică (30 septembrie - 1 octombrie a.c., Berlin). 

COM și-a prezentat pe scurt prioritățile în domeniul mediului și schimbărilor climatice. 
În cazul DG Clima, se lucrează intens la  prezentarea planului de acțiune pentru 
creșterea nivelului de ambiție a obiectivului UE 2030 și a studiului de impact aferent 
(acesta va sta la baza creșterii nivelului de ambiție al NDC 2030 la Acordul de la Paris). 
Pentru DG Mediu sunt prioritare: comunicarea referitoare la strategia UE privind 
substanțele chimice, propunerea de revizuire a Directivei privind bateriile, Programul 
de Acțiune pentru Mediu (8 PAM) și propunerea de revizuire a Regulamentului Aarhus.   

Comisia Mediu a PE se va concentra pe adoptarea mandatului său pentru finalizarea 
negocierilor asupra legii climatice. 



economică în contextul crizei determinate de pandemia de Covid-19, va fi îndeplinit prin 
coordonarea răspunsurilor UE privind criza, finalizarea negocierilor pentru cadrul 
financiar multianual și planul UE de redresare economică și identificarea soluțiilor 
potrivite pentru toți. În contextul redresării economice, se dorește ca aceasta să fie verde 
și inclusivă din punct de vedere social.   

În domeniul mediului și schimbărilor climatice, prioritățile PRES DE vizează:  

- Schimbările climatice;  
- Biodiversitatea; 
- Economia circulară; 
- Digitalizarea și mediul. 
 
A. Principalul dosar legislativ este legea climatică, pentru care PRES DE va continua 
discuțiile la nivelul CONS pentru obținerea acordului, sub forma abordării generale, la 
CONS Mediu din 23 octombrie a.c. în perspectiva demarării negocierilor cu PE.  

B. Dosarele nelegislative prioritare ale PRES DE: 

- Planul de acțiune pentru creșterea nivelului de ambiție a obiectivului UE 2030 și a 
studiului de impact aferent – după prezentarea de către COM (septembrie a.c.), vor 
fi demarate discuțiile la nivel tehnic și politic (posibil la reuniunea informală de la 
Berlin). Aceste discuții vor contribui la pregătirea andosării noului obiectiv UE 2030 
de către Consiliul European din 15-16 octombrie a.c.; 

- În baza deciziei Consiliului European, PRES DE este pregătită să adopte contribuția 
UE 2030 actualizată la Acordul de la Paris (NDC revizuit 2030/noul obiectiv UE 2030) 
la CONS Mediu din 23 octombrie a.c. Ulterior, documentul va fi transmis la 
Secretariatul Convenției cadru ONU privind schimbările climatice;  

- Operaționalizarea acordului de conectare a schemei EU-ETS cu schema elvețiană – 
pe baza propunerilor COM, PRES DE va continua discuțiile la nivelul CONS în 
vederea adoptării deciziilor; 

- Strategia UE 2030 privind biodiversitatea – Intenția PRES DE este adoptarea unui 
set de concluzii la CONS Mediu din 23 octombrie a.c. și corelarea mesajelor din 
aceste concluzii cu cele din concluziile privind strategia Farm to Fork, care vor fi 
adoptate la CONS Agri tot în luna octombrie a.c.; 

- Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa 

(Convenția Berna) - pe baza propunerii COM, PRES DE va demara discuțiile la 
nivelul CONS în vederea adoptării a două decizii ale CONS privind poziția UE la 
reuniunea Comitetului Permanent sub Convenția Berna (1-4 decembrie a.c., 
Strasbourg, Franța). Aceste decizii se referă la modificarea statutului de protecție a 
unor specii, respectiv la noul sistem privind contribuțiile financiare; 

- Planul de acțiune privind economia circulară – pe baza discuțiile demarate de PRES 
HR, PRES DE are în vedere adoptarea unui set de concluzii la CONS Mediu din 17 
decembrie a.c.; 

- Digitalizarea și mediul (subiectul preferat al ministrului german al mediului) – discuțiile 
pe acest subiect vor demara în cadrul reuniunii informale ministeriale (13-14 iulie 



a.c.). Obiectivul PRES DE este adoptarea unui set de concluzii la CONS Mediu din 
17 decembrie a.c.. 

C. Alte dosare legislative și nelegislative care sunt avute în vedere de PRES DE:   

- Regulamentul privind implementarea Convenției Aarhus - Intenția PRES DE este 
obținerea acordului, sub forma abordării generale, la CONS Mediu din 17 decembrie 
a.c.; 

- Revizuirea Directivei privind bateriile – după prezentarea propunerii COM (octombrie 
a.c.), PRES DE va demara discuțiile la nivelul CONS; 

- Propunerea de Regulament privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor 
de la nave (MRV maritim) - PRES DE este pregătită să demareze negocierile cu PE. 
La nivel tehnic, va organiza discuții pe marginea poziției finale a PE (posibil după 
votul din plenara PE din luna septembrie a.c.); 

- 8 PAM – în funcție de momentul prezentării propunerii COM, PRES DE are în vedere 
organizarea unei dezbateri politice la CONS Mediu din 17 decembrie a.c.; 

- Strategia UE privind substanțele chimice – PRES DE va organiza un schimb de opinii 
la CONS Mediu din 17 decembrie a.c.; 

- Rapoarte ale Curții europene de conturi – se preconizează prezentarea unor rapoarte 
referitoare la cheltuielile legate de acțiunile în domeniul climei, EU-ETS post-2020, 
polenizatorii, mediul marin și deșeurile de plastic.  

D. Reuniuni ale CONS Mediu 

Reuniunile formale sunt prevăzute pentru 23 octombrie (Luxemburg), respectiv 17 
decembrie 2020 (Bruxelles).  

Pentru reuniunea din 23 octombrie 2020 pe agendă figurează următoarele subiecte: 

- (posibil) obținerea acordului, sub forma abordării generale, privind legea climatică; 

- (posibil) adoptarea documentului referitor la actualizarea contribuției UE 2030 (NDC 
2030) la Acordul de la Paris; 

- adoptarea unui set de concluzii în ceea ce privește Strategia UE 2030 privind 
biodiversitatea. 

Cu o zi înainte de reuniunea CONS Mediu, PRES DE va organiza cea de a 3-a reuniune 
a miniștrilor mediului și schimbărilor climatice din cadrul Parteneriatului estic. 

Pentru reuniunea din 17 decembrie 2020 se are în vedere: 

- (posibil) obținerea acordului, sub forma abordării generale, asupra Regulamentului 
privind implementarea Convenției Aarhus;  

- (posibil) dezbatere politică pe tema 8 PAM; 

- adoptarea Concluziilor CONS pe tema planului de acțiune privind economia circulară; 

- adoptarea unui set de concluzii privind digitalizarea și sustenabilitatea; 

- (posibil) schimb de opinii pe tema strategiei UE privind substanțele chimice. 



Reuniunea informală a miniştrilor de mediu și schimbări climatice (kick off meeting) va 
avea loc în perioada 13-14 iulie 2020, în sistem videoconferință. Temele abordate vor fi 
redresarea economică verde, schimbările climatice și digitalizarea. Se are în vederea 
incluisv, origanizarea unei reuniuni informale cu prezență fizică (30 septembrie - 1 
octombrie a.c., Berlin). În data de 29 septembrie a.c., ministrul german al mediului va 
organiza o recepție. 

E. În context trio, PRES DE a informat că va colabora cu PT și SI pentru pregătirea 
participării UE la reuniunile internaționale viitoare (2021) în domeniul schimbărilor 
climatice și biodiversității (COP 26 UNFCCC și COP 15 CBD).  

F. Alte reuniuni  

PRES DE a oferit informații privind reuniunile la nivel de directori generali/directori din 
SM: 6 iulie (schimbări climatice); 27-28 august (conservarea naturii); 3-4 septembrie în 
sistem de videocoferință, posibil reuniune cu participare fizică în luna noiembrie a.c. 
(mediu); 1-2 decembrie, posibilă reuniune cu participare fizică, Potsdam, (ape și mediul 
marin).  

 

Programul legislativ și nelegislativ al COM 

A. Schimbări climatice  

Prioritatea principală a COM – DG Clima este avansarea discuțiilor în vederea adoptării 
legii climatice.  

În luna septembrie a.c., COM urmează să prezinte planul de acțiune pentru creșterea 
nivelului de ambiție a obiectivului UE 2030 și studiul de impact aferent. Aceste 
documente vor sta la baza deciziei Consiliului European pentru creșterea nivelului de 
ambiție al obiectivului UE 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. După 
decizia Consiliului European, COM va prezenta o propunere de modificare a legii 
climatice, respectiv a art. 2 (3).  

În trimestrul IV, COM urmează să prezinte Comunicarea privind Pactul european pentru 
climă, prin care cetățenii și toate părțile interesate vor fi angajați în propunerea de noi 
acțiuni climatice (consultarea publică a fost deschisă până la data de 17 iunie a.c.).  

De asemenea, va transmite o notă privind asocierea UE la inițiativa UK și Egipt privind 
creșterea ambiției în domeniul adaptării și rezilienței (instrument cu caracter 
neobligatoriu). Pentru astfel de demers, COM va solicita acordul CONS pentru asocierea 
UE la acest demers. 

B. Mediu 

Activitatea COM – DG Mediu se va concentra asupra prezentării următoarelor inițiative 
legislative și nelegislative: (i) comunicarea privind strategia UE privind substanțele 
chimice (după vacanța de vară); (ii) accesul la justiție – Convenția Aarhus: propunere de 
revizuire a regulamentului privind implementarea Convenției Aarhus și o comunicarea 
privind accesul la justiție în SM (posibil sfârșitul lunii august a.c.); (iii) revizuirea Directivei 
privind bateriile – dosar important pentru COM (după vacanța de vară); (iv) prezentarea 
8PAM (la începutul trimestrului IV a.c.).  



De asemenea, va prezenta rezultatul evaluărilor/ fitness check a unor acte legislative 
referitoare la: emisiile industriale, vehiculele scoase din uz, restricționarea utilizării unor 
substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS) și stabilirea 
obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn și 
FLEGT. De asemenea, va prezenta și rezultatele evaluării programului pilot referitor la 
verificarea tehnologiilor de mediu.  

În același timp, COM are în vedere prezentarea unor propuneri de mandate (decizii) 
pentru participarea și stabilirea poziției UE la reuniunile internaționale (în baza art.218 
(9) din TFUE) sub Convenția Berna, Triple COP (Convențiile Basel, Rotterdam și 
Stockholm) și OSPAR. Totodată, vor fi prezentate concept note/proiecte de declarații 
(instrumente cu caracter neobligatoriu) pentru care COM va trebui să solicite acordul 
CONS pentru asocierea/semnarea acestora în numele UE: lansarea alianței pentru 
economia circulară globală (UNEA-5, 22-26 februarie 2021, Nairobi) și declarația și 
documentul strategic care se vor adopta la reuniunea ministerială OSPAR (iunie 2021, 
Portugalia).  

 

Programul PE 

Reprezentantul PE (Secretariatul Comisiei Mediu) a informat asupra programului de 
lucru al PE pe dosarele de interes:  

 Legea climatică – votul în Comisia Mediu este programat pentru 10 septembrie a.c., 
iar cel din plenara PE în prima sesiune din luna octombrie a.c.. A precizat că doar în 
Comisia Mediu (de fond) au fost depuse peste 1000 de amendamente;  

 MRV maritim – votul în Comisia Mediu este programat pentru 6/7 iulie a.c., iar cel din 
plenara PE în luna septembrie a.c.; 

 Adoptarea unor rezoluții/rapoarte de inițativă referitoare la: stoparea și inversarea 
tendinței defrișărilor la nivel global; economia circulară; biodiversitate; substanțe 
chimice; mecanismul de ajustare la frontieră, adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice; implementarea legislației în domeniul managementului apelor.  

De asemenea, Comisia Mediu este implicată în discuțiile pe marginea planului UE de 
redresare economică, din perspectiva tranziției verzi.  

 

 

 

 


