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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Ref.:   Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos, a participat astăzi la 

Videoconferința informală a miniștrilor mediului din Uniunea Europeană 

                                                                                                

   București, 18 martie 2021 

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos, a participat astăzi, la lucrările 

Consiliului informal al miniștrilor mediului din Uniunea Europeană, în sistem videoconferință. 

Evenimentul este organizat sub egida Președinției Portugaliei la Consiliul UE.  

Pe agenda reuniunii s-au aflat teme importante precum: Noua Strategie UE privind adaptarea 

la efectele schimbărilor climatice, Semestrul European și rolul Mecanismului de Reziliență și 

Redresare, Regulamentul privind bateriile și deșeurile din baterii. 

În  ceea ce privește Noua Strategie UE privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice, 

ministrul Tánczos a subliniat că politica în domeniul schimbărilor climatice este abordată la 

cel mai înalt nivel de decizie în România, țara noastră fiind afectată sever de evenimente 

extreme: ‘’Noua Strategie UE evidențiază o serie de aspecte prioritare pentru România, 

precum vulnerabilitatea agriculturii, importanța managementului apelor și rolul important 

al politicilor de reducere a riscului la dezastre. De asemenea, salutăm concentrarea pe 

soluții bazate pe natură. În calitate de țară cu o biodiversitate bogată, acest aspect este 

prezent și în abordările noastre. Referitor la acțiunea la nivel macro-regional, dorim să 

subliniem importanța valorificării unor inițiative, precum Strategia privind adaptarea 

pentru bazinul hidrografic al Dunării. Cooperarea și înțelegerea reciprocă vor fi esențiale 

în abordarea efectelor devastatoare ale schimbărilor climatice”. 
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Pe tema Semestrului European și rolul Mecanismului de Reziliență și Redresare, demnitarul 

român a punctat că ‘’România este încrezătoare că Semestrul European și Mecanismul de 

Reziliență și Redresare vor contribui la intensificarea eforturilor la nivel național pentru o 

redresare profundă și o tranziție durabilă, verde și digitală. Este esențială consolidarea 

integrării depline a obiectivelor de mediu și tranziției verzi în procesul de coordonare a 

politicilor economice, bugetare și de ocupare a forței de muncă, adaptate la situația 

economică specifică a fiecărui Stat Membru. Eforturile viitoare pot fi sprijinite de măsuri 

care au ca scop facilitarea comunicării și întărirea schimbului de experiență între Statele 

Membre”. 

La această oră se desfășoară dezbaterea politică referitoare la proiectul de regulament 

privind bateriile și deșeurile din baterii.  
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