GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
22.11.2013
COMUNICAT DE PRESĂ
Ministrul Rovana Plumb a propus, la Varsovia, definirea unei strategii privind
locurile de munca verzi
Cu ocazia Conferintei ONU privind schimbarile climatice, care are loc in
aceasta perioada la Varsovia, ministrul roman al Mediului si Schimbarilor Climatice,
Rovana Plumb, a participat, alaturi de omologii sai din Marea Britanie, Danemarca,
Croatia si Slovacia, la o discutie informala cu reprezentantii Grupului de Crestere
Economica Verde (Green Growth Group / GGG).
Discutiile s-au concentrat pe viitorul cadru 2030, in domeniul energiei si
schimbarilor climatice, cu accent pe beneficiile pe care actiunile privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera le vor avea asupra cresterii economice si a
cetatenilor.
S-a evidentiat, de asemenea, rolul pe care il poate avea GGG in ceea ce
priveste asigurarea unui cadru pentru schimbul de informatii si bune practici in
implementarea masurilor de combatere a schimbarilor climatice.
Ministrul Rovana Plumb a subliniat, in context, importanta definirii unei
strategii pentru crearea de locuri de munca verzi, ca parte a dezvoltarii durabile.
Propunerea ministrului roman a fost primita cu entuziasm de statele membre
prezente la dialog.
GGG este un grup informal, constituit din ministrii Mediului din 14 State
Membre UE, precum: Marea Britanie, Germania, Franta, Italia, Spania, Olanda,
Belgia, Portugalia, Suedia, Danemarca, Finlanda, Slovenia, Estonia si Romania.
Scopul GGG este promovarea unei agende UE ambitioase si eficiente in
privinta costurilor pe care le implica trecerea la o economie cu emisii reduse de
carbon.
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Ministrul Rovana Plumb a fost invitata sa faca parte din Green Growth Group
de catre omologii sai din Danemarca si Marea Britanie, Martin Lidegaard, respectiv
Edward Davey.
SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI MASS-MEDIA
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