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Ministrul Rovana Plumb, la Consiliul de Mediu de la Luxemburg:
Este necesară o abordare unitară a aspectelor de mediu și dezvoltare, care să asigure respectarea
drepturilor omului
Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb, a participat, marți 18 iunie
2013, la Consiliul de Mediu al Uniunii Europene care s-a desfășurat la Luxemburg și unde a fost
discutată Strategia UE privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice.
În cadrul discuțiilor, ministrul Rovana Plumb a susținut participarea activă și constructivă a
Uniunii Europene la procesul de elaborare a obiectivelor globale de dezvoltare durabilă și a lansat
ideea înființării unui forum politic la nivel înalt. “România consideră că în procesul de stabilire a
obiectivelor de dezvoltare durabilă este esențială abordarea, într-o manieră echilibrată și
coerentă, a celor trei piloni ai dezvoltării durabile, în baza documentului final al Conferinței
Rio+20 – The future we want” a declarat ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice.
În alocuțiunea susținută, Rovana Plumb a menționat că România, împreună cu Polonia, coparticipă la Grupul de lucru pentru definirea Obiectivelor Dezvoltării Durabile, aspect care poate
constitui o oportunitate în promovarea unor obiective de interes, atât pentru cele două țări cât și
pentru Uniunea Europeană.
Ministrul Rovana Plumb a precizat că "Este necesară o abordare unitară a aspectelor de
mediu și dezvoltare, care să asigure respectarea drepturilor omului și a demnității tuturor
cetățenilor la nivel mondial. În acest sens, considerăm că obiectivele de dezvoltare durabilă și
Agenda de dezvoltare post 2015 trebuie incluse într-un proces coordonat, care să ia în
considerare și particularitățile naționale".
Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice a mai adăugat că, în ceea ce privește
procesele de revizuire a progresului în implementarea agendei post 2015, România consideră că
acestea vor trebui să facă parte dintr-o Foaie de Parcurs, care să urmărească țintele naționale,
luând în considerare ca și termene de realizare, particularitățile specifice fiecărei țări în parte.
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