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Stimate Domnule Preşedinte,
Comisia ar dori să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la
Recomandarea de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor privind
un Pact mondial pentru mediu {COM (2018) 138 final}.
Comisia salută susţinerea generală din partea Camerei Deputaţilor pentru această
recomandare şi pentru Rezoluţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Pactul mondial
pentru mediu.
Comisia acordă o importanţă deosebită consultărilor cu părţile interesate la nivelul
întregii Uniuni şi îşi confirmă intenţia de a promova consultarea actorilor relevanţi cu
privire la Pactul mondial pentru mediu. In ceea ce priveşte desfăşurarea de consultări în
zone din afara Uniunii Europene, Comisia ar dori să sublinieze faptul că acest proces se
desfăşoară sub auspiciile Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite. In
consecinţă, procesul de consultare şi negociere se va desfăşura conform regulilor
stabilite în cadrul acestei organizaţii.
Comisia împărtăşeşte opinia Camerei Deputaţilor în privinţa faptului că negocierea unui
Pact mondial pentru mediu ar constitui ocazia de a lansa o dezbatere pe tema stabilirii
drepturilor şi obligaţiilor în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă. De asemenea,
Comisia este de acord cu privire la importanţa monitorizării progreselor înregistrate în
domeniul ştiinţelor mediului, care trebuie să contribuie în mod adecvai la elaborarea
unor politici viabile. In acest scop, ar trebui să se valorifice pe deplin mecanismele
existente atât la nivelul Uniunii, cât şi la nivel mondial.
Comisia ia act de sugestia Camerei Deputaţilor de a folosi experienţa testului de
subsidiaritate practicat de parlamentele naţionale. într-adevăr, această experienţă ar
putea fi utilă la deschiderea negocierilor privind elaborarea unui Pact, pentru a
identifica aspectele care ar putea fi soluţionate mai bine la nivel naţional.
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Comisia speră că aceste precizări răspund aspectelor evidenţiate de Camera Deputaţilor
şi aşteaptă cu interes continuarea în viitor a dialogului politic. Vom lucra în strânsă
colaborare cu Preşedinţia română a Consiliului în 2019 pentru a avansa în direcţia unui
Pact mondial pentru mediu.
Cu deosebită consideraţie,

Pierre Moscovici
Membru al Comisiei
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