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Delegația României, condusă de domnul Ion Cîmpeanu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, a 

participat, în perioada 17 iunie – 27 iunie, la Bonn, în Germania, la întâlnirile celei de-a 50-a reuniuni a 

Organismelor Subsidiare Științifice și Tehnice ale Conferinței Părților la UNFCCC (SBI/SBSTA). La această 

Conferință au fost prezenți reprezentanți ai statelor membre ale UE, precum și reprezentanți ale altor 168 de 

State Părți, la care se adaugă reprezentanți ai organizațiilor internaționale guvernamentale și 

neguvernamentale, mediul privat, observatori și alți actori instituționali. 

În contextul exercitării Președinției la Consiliul Uniunii Europene, România a asigurat coordonarea poziției 

comune a celor 28 de state membre. Delegația a fost compusă din experți din cadrul Ministerului și din cadrul 

instituțiilor subordonate.  

La nivel internațional, în domeniul schimbărilor climatice, Uniunea Europeană este un actor principal în ceea 

ce privește negocierea regulilor de implementare privind Acordul de la Paris, iar în prezent UE se afirmă ca 

fiind un veritabil campion în ceea ce privește implementarea Acordului de la Paris.  

Pe durata sesiunii de la Bonn au fost dezbătute subiecte legate de implementarea modalităților, regulilor și a 

procedurilor adoptate la Katowice privind Acordul de la Paris, dar au continuat și negocierile legate de 

punerea în aplicare a prevederilor articolului 6 al Acordului de la Paris, precum și negocieri privind bugetul 

Secretariatului UNFCCC pentru perioada 2020-2021.  

Părțile s-au angajat constructiv în discuții și s-a reușit identificarea unor soluții privind chestiunile cheie care 

sunt esențiale pentru a obține rezultate favorabile la COP 25, în Santiago de Chile (Chile).  

Cu privire la articolul 6, s-au purtat dezbateri pe fond, iar Părțile au reușit să avanseze în proiectele de texte 

deciziile care captează diversele opinii exprimate. UE va continua să colaboreze cu toate părțile pe această 

temă, cu scopul de a se adopta o decizie la Santiago de Chile. 

Termenii de referință pentru revizuirea mecanismului internațional de la Varșovia privind pierderile și 

daunele au fost aprobate cu succes.  

În ceea ce privește Cadrul privind Transparența, a fost continuat schimbul de experiență în cadrul evaluării 

multilaterale și au fost inițiate cu succes lucrările pe toate aspectele metodologice legate de transparență în 

vederea implementarii adecvate a Acordului de la Paris. 

De asemenea, este încurajatoare agrearea textelor privind acțiunea pentru abilitarea climatică (Action for 

Climate Empowerment), referindu-se, printre altele, la educație, training, public awareness, acces la 

informația de interes public și tineri, planul de acțiune privind egalitatea de gen, precum și cu privire la 

înțelegerile privind reuniunile interguvernamentale și la chestiunile referitoare la țările cel mai puțin 

dezvoltate.  
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Uniunea Europeană și statele membre, sub coordonarea Președinției României, au agreat în Bonn bugetul 

UNFCCC pentru perioada 2020-2021. Bugetul va asigura îndeplinirea funcțiilor celor mai importante și 

continuarea eforturilor de cooperare internațională în combaterea efectelor schimbărilor climatice. De 

asemenea, s-a dorit o finanțare crescută care să aducă mai multă stabilitate și predictibilitate Secretariatului, 

pentru a îndeplini programul de implementare al Acordului de la Paris agreat în Katowice. Ne bucurăm că 

Președinția României a reușit să sprijine luarea acestei decizii importante în cadrul acestei sesiuni, iar 

Uniunea Europeană și statele membre vor sprijini întotdeauna acțiunile de combatere a schimbărilor 

climatice. 

Nu în ultimul rând, comunitatea științifică și IPCC au furnizat UNFCCC un raport științific robust privind 

încălzirea globală, care este foarte relevant pentru fundamentarea și dezvoltarea politicilor publice. UE s-a 

implicat în mod constructiv în consultările informale privind Raportul special 1,5 care este deja utilizat de 

mai multe părți în elaborarea politicilor naționale privind clima și strategiile pe termen lung.  

UE este pregătită să continue să se angajeze în mod constructiv cu privire la mesajele importante venite din 

partea comunității științifice și a IPCC în cadrul elementelor relevante din cadrul UNFCCC. 
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