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ANEXA I Contribuția Comisiei Juncker la obiectivele de dezvoltare durabilă 
 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a 

Națiunilor Unite, adoptată la 

25 septembrie 2015, stabilește un cadru 

global pentru realizarea dezvoltării 

durabile până în 2030. Acesta include un 

set ambițios de 17 obiective de dezvoltare 

durabilă (ODD) și 169 de obiective conexe 

pe care să le aibă în vedere țările și părțile 

interesate. 

UE a avut un rol esențial în elaborarea 

Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a 

Organizației Națiunilor Unite și, împreună 

cu statele sale membre, s-a angajat să fie 

un pionier și în punerea în aplicare a 

agendei, atât la nivelul UE, cât și prin 

susținerea – în cadrul politicilor sale 

externe – a eforturilor de aplicare în alte 

țări, în special în cele care au cea mai mare 

nevoie de sprijin. 

Aspectele esențiale ale dezvoltării durabile 

în toate cele 10 priorități ale Comisiei 

Juncker: locuri de muncă, creștere și 

investiții (prioritatea 1), o piață digitală 

unică (prioritatea 2), energie mai sigură, 

abordabilă și durabilă (prioritatea 3), o 

piață internă mai profundă și mai echitabilă 

(prioritatea 4), o uniune economică și 

monetară mai profundă și mai echitabilă 

(prioritatea 5), relații comerciale deschise 

și echitabile (prioritatea 6), justiție și 

drepturi fundamentale (prioritatea 7), 

migrație (prioritatea 8), un actor mai 

puternic pe plan mondial (prioritatea 9) și o 

uniune a schimbărilor democratice 

(prioritatea 10).  

De la începutul mandatului său, în 

noiembrie 2014, Comisia Juncker a 

înglobat dezvoltarea durabilă în 

principalele agende care vizează mai multe 

domenii, precum și în politicile și 

inițiativele sectoriale, utilizând 

instrumentele pentru o mai bună 

reglementare. Orice evaluare a impactului 

pe care Comisia o întocmește înainte de a 

prezenta o propunere legislativă includ 

analiza impactului social, economic și de 

mediu, scopul fiind analizarea și luarea în 

calcul corespunzătoare a considerentelor ce 

țin de dezvoltarea durabilă. În plus, toate 

acordurile comerciale încheiate recent de 

UE includ un capitol privind dezvoltarea 

durabilă, cu scopul de a promova creșterea 

și dezvoltarea durabilă și condiții de muncă 

decente pentru toți. 

Comisia Juncker a plantat câteva semințe 

de importanță majoră care vor da rod în 

următoarea generație de politici ce vizează 

un viitor european durabil — de la Pilonul 

european al drepturilor sociale, Consensul 

european privind dezvoltarea și Strategia 

globală pentru politica externă și de 

securitate a Uniunii Europene până la 

Strategia „Comerț pentru toți”, bazată pe 

valori, la Angajamentul strategic pentru 

egalitatea de gen și la un spațiu european al 

educației; de la pachetul de măsuri privind 

economia circulară și de la pachetele 

privind mobilitatea și energia curată la 

strategia privind creșterea albastră; de la 

„Planul de investiții pentru Europa” și 

planul de acțiune privind finanțele durabile 

la Agenda urbană a UE și la planul de 

acțiune privind natura, pentru a menționa 

doar câteva. Comisia a propus, de 

asemenea, consolidarea legăturii dintre 

finanțarea UE și statul de drept, evaluarea 

impactului social și de mediu al tuturor 

activităților de cercetare și inovare 

cofinanțate de UE, precum și stabilirea 

unui obiectiv mai ambițios pentru 

cheltuielile climatice în cadrul viitorului 

buget al UE. De curând, Comisia a 

prezentat o viziune europeană strategică pe 

termen lung pentru o economie prosperă, 

modernă, competitivă și neutră din punctul 

de vedere al impactului asupra climei până 

în 2050, viziune care pregătește terenul 

pentru o transformare structurală a 

economiei europene, care să stimuleze 

creșterea economică și ocuparea forței de 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.un.org/en/index.html
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muncă și totodată să atingă neutralitatea 

climatică. Pentru îndeplinirea acestui 

obiectiv sunt necesare soluții inovatoare și 

investiții în cercetare și inovare. 

Prezentul document oferă o imagine de 

ansamblu a contribuțiilor Comisiei Juncker 

la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 

a Organizației Națiunilor Unite; în prima 

parte sunt prezentate principalele politici, 

iar în a doua, o listă cu diversele acțiuni 

întreprinse cu privire la fiecare dintre 

obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD).  

 

Prezenta anexă face referire la inițiativele 

Comisiei Juncker, însă este de la sine 

înțeles că multe alte politici ale UE, care 

erau deja în vigoare în momentul în care 

actuala Comisie și-a preluat mandatul, au 

contribuit la realizarea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă. Carta drepturilor 

fundamentale a UE, Strategia UE în 

domeniul biodiversității până în 2020, 

pachetul de politici pentru un aer curat, 

continuarea punerii în aplicare a strategiei 

de responsabilitate socială corporativă, 

cardul european de asigurări sociale de 

sănătate, normele privind utilizarea 

durabilă a pesticidelor și normele UE 

privind produsele din tutun sunt doar 

câteva exemple în acest sens.  
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Principalele elemente ale politicii 

 

Pilonul european al drepturilor sociale 

Pilonul european al drepturilor sociale, aprobat în noiembrie 2017, stabilește 20 de principii 

care vizează direct promovarea convergenței ascendente în vederea îmbunătățirii condițiilor 

de muncă și de viață în Europa. Acesta contribuie la combaterea sărăciei în toate dimensiunile 

ei și la asigurarea unor sisteme de protecție socială echitabile, adecvate și durabile. Pilonul 

sprijină egalitatea de șanse și accesul la piața forței de muncă, inclusiv egalitatea între femei și 

bărbați și condiții de lucru echitabile și promovează incluziunea și protecția socială. Pilonul 

este însoțit de un tablou de bord social, care, împreună cu alte instrumente, contribuie la 

monitorizarea acestuia.  

Punerea în aplicare a principiilor și a drepturilor stabilite în cadrul Pilonului european al 

drepturilor sociale vor avea, de asemenea, un rol esențial în construirea unei Europe durabile, 

contribuind activ la asigurarea unor locuri de muncă sigure și a unor salarii echitabile, care să 

asigure un nivel de trai decent, și contribuind la formarea persoanelor în sensul dobândirii 

unor competențe specifice secolului 21, care să le asigure accesul la locuri de muncă de 

calitate și să combată efectele îmbătrânirii populației asupra pieței forței de muncă și a 

sistemelor de protecție socială. Pilonul european al drepturilor sociale va stimula 

competitivitatea și inovarea, promovând în același timp echitatea socială, egalitatea de șanse, 

dialogul social și accesul la îngrijire de calitate, inclusiv la servicii de sănătate de calitate și 

abordabile pentru toți, la servicii de îngrijire a copiilor și de îngrijire pe termen lung, la 

ajutoare pentru locuință și la alte servicii de bază. 

 

Acțiunea UE pentru egalitatea de gen 

În 2015, Comisia a adoptat un „Angajament strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019”. 

Acesta este cadru de lucru al activității continue a Comisiei de promovare a egalității de gen și 

a capacitării femeilor. Pilonul european al drepturilor sociale a confirmat angajamentul UE 

față de egalitatea de tratament și de șanse între femei și bărbați în toate domeniile. În 2017, 

Comisia a prezentat un pachet amplu de măsuri legislative și de politică privind echilibrul 

dintre viața profesională și cea privată, prin care încurajează participarea femeilor la piața 

forței de muncă. 

Planul de acțiune al UE privind egalitatea de gen 2016-2020 reprezintă cadrul UE pentru 

promovarea egalității de gen și pentru capacitarea femeilor și a fetelor în relațiile noastre 

externe cu țările terțe, precum și în forurile și pe agendele internaționale. UE pune în aplicare 

Planul de acțiune privind egalitatea de gen prin intermediul politicii europene de vecinătate și 

al politicii de dezvoltare în versiunile lor revizuite. 

 

Strategia UE pentru tineret 

În mai 2018, Comisia a prezentat o nouă strategie UE pentru tineret, care vizează „implicarea, 

conectarea și mobilizarea tinerilor”, aprobată de Consiliu în noiembrie 2018. În contextul 

noului cadru de cooperare pentru tineret 2019-2027, această strategie își propune să aducă UE 

mai aproape de tineri și să identifice soluții la principalele lor preocupări. Noua strategie a UE 

pentru tineret urmărește să îi stimuleze pe tineri să participe la viața civică și democratică 

(implicare), să creeze legături între tinerii din Uniune și din afara ei pentru a stimula 

implicarea voluntară, mobilitatea de studiu, solidaritatea și înțelegerea interculturală 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-work-life-balance-parents-carers_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-work-life-balance-parents-carers_en.pdf
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(conectare) și să îi responsabilizeze pe tineri prin stimularea inovării, precum și prin calitatea 

și recunoașterea activităților pentru tineret (responsabilizare). Instrumentele propuse pentru 

atingerea obiectivelor Strategiei pentru tineret include un dialog reînnoit cu tinerii, utilizarea 

unor instrumente de planificare a activităților naționale, precum și un plan de lucru al 

Consiliului pentru tineret pentru perioada 2019-2020.  

De asemenea, Comisia ajută statele membre europene să stimuleze încadrarea în muncă a 

tinerilor. În fiecare an, peste 3,5 milioane de tineri înscriși în Garanția pentru tineret primesc 

oferte de muncă, de continuare a educației, de efectuare a unui stagiu sau a unui program 

ucenicie.  

Crearea unei legături între finanțarea UE și respectarea statului de drept 

Pentru următorul buget multianual, corespunzător perioadei 2021-2027, Comisia propune un 

buget ghidat de principiile prosperității, durabilității, solidarității și securității. 

Propunerea include un nou mecanism pentru consolidarea legăturii dintre finanțarea UE și 

respectarea statului de drept. Faptul că într-un stat membru există deficiențe generalizate 

legate de respectarea statului de drept are consecințe grave asupra bunei gestiuni financiare și 

asupra eficacității finanțării acordate de UE. Nu este vorba de un mecanism de sancțiuni, ci de 

un instrument bugetar care permite protejarea bugetului UE și asigurarea unei bune gestiuni 

financiare, promovând în același timp statul de drept. 

 

Planul de investiții pentru Europa („Planul Juncker”) 

Ca urmare a crizei economice și financiare mondiale, nivelul investițiilor a scăzut în UE. 

Planul de investiții pentru Europa, cunoscut sub denumirea de „Planul Juncker”, are ca 

obiectiv eliminarea obstacolelor din calea investițiilor, prin asigurarea vizibilității și a 

asistenței tehnice necesare pentru proiectele de investiții și prin utilizarea mai inteligentă a 

resurselor financiare.  

În iulie 2018, Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), parte a Planului Juncker, și-

a atins obiectivul inițial, și anume realizarea de investiții în valoare de 315 miliarde EUR, iar 

din 2015 până în decembrie 2018 a mobilizat 371 de miliarde EUR sub formă de investiții 

suplimentare în întreaga Uniune. Peste 750 000 de locuri de muncă au beneficiat de sprijin în 

cadrul acestui plan. Se preconizează că această cifră va ajunge la 1,4 milioane de locuri de 

muncă până în 2020. Pentru mai bine de 850 000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), 

accesul la finanțare s-a îmbunătățit. Cel puțin 40 % din finanțările acordate din Fondul 

european pentru investiții strategice în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare 

oferă sprijin unor proiecte care contribuie la combaterea schimbărilor climatice, în 

conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice. 

 

Orizont 2020 – programul UE dedicat cercetării și inovării 

Orizont 2020 este cel mai amplu program din lume care promovează cooperarea în domeniul 

științei, tehnologiei și inovării, atât în cadrul Uniunii, cât și în afara acesteia.  

Programul Orizont 2020 – actualul program-cadru pentru cercetare și inovare – are un buget 

de aproape 77 de miliarde EUR pentru o perioadă de șapte ani (2014-2020), la această sumă 

adăugându-se investițiile publice și private pe care le vor atrage aceste fonduri. Peste 60 % din 

acest buget reprezintă investiții în dezvoltarea durabilă. Se propune majorarea bugetului pentru 

programul care îi va succeda, „Orizont Europa”. 
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„Orizont 2020” este menit să sprijine realizarea unei creșteri economice inteligente, durabile și 

incluzive. Obiectivul este de a se asigura că în UE se produce știință și tehnologie de nivel 

mondial, de care beneficiază deopotrivă economia, societatea și mediul înconjurător și că UE 

înlătură barierele din calea inovării și facilitează colaborarea dintre sectorul public și cel privat 

menită să furnizeze soluții pentru marile provocări cu care se confruntă societatea noastră. 

 

Finanțarea creșterii durabile 

Deoarece planeta noastră se confruntă tot mai mult cu consecințele imprevizibile ale 

schimbărilor climatice și ale epuizării resurselor, trebuie adoptate urgent măsuri pentru a ne 

adapta la un model mai sustenabil. Conform estimărilor, pentru a-și realiza obiectivele pentru 

2030 convenite la Paris, Uniunea trebuie să își suplimenteze investițiile cu aproximativ 180 de 

miliarde EUR pe an și să își reducă cu 40 % emisiile de gaze cu efect de seră.  

 

Acesta este motivul pentru care, în martie 2018, Comisia a adoptat un plan de acțiune privind 

finanțarea durabilă menit să sporească rolul finanțării în promovarea unei economii care să fie 

eficientă și care să îndeplinească, totodată, obiectivele sociale și de mediu. Prin aceasta, UE îi 

permite sectorului financiar să se implice la maximum în realizarea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă.  

SustainableFinanceEU 

 

Planul de acțiune pentru economia circulară 

Într-o economie circulară, valoarea produselor, a materialelor și a resurselor se menține în 

economie cât mai mult timp posibil, iar cantitatea de deșeuri generate (de exemplu, deșeuri 

alimentare, plastic, deșeurile marine) este redusă la minimum. Printre beneficiile mai ample 

ale economiei circulare se numără crearea de noi avantaje competitive și reducerea cererii de 

resurse limitate, a consumului de energie și a nivelurile de emisii de dioxid de carbon.  

Acțiunile întreprinse de Comisie de la adoptarea, în 2015, a planului de acțiune pentru 

economia circulară susțin o economie circulară în fiecare etapă a lanțului valoric. Prin 

adoptarea pachetului privind economia circulară, UE dă un semnal clar operatorilor 

economici și societății cu privire la calea de urmat. Acțiunile întreprinse la nivelul UE pot 

stimula investițiile, pot crea condiții de concurență echitabile și pot elimina obstacolele de pe 

piața unică. 

 

O planetă curată pentru toți – o viziune pe termen lung pentru o economie prosperă, 

modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 

2050 

Viziunea pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din 

punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050, adoptată de Comisie în 

noiembrie 2018, prevede modalitățile prin care Europa poate avea un rol de lider în asigurarea 

neutralității climatice prin modernizarea sistemului energetic, prin realizarea de investiții în 

soluții tehnologice realiste, prin capacitarea cetățenilor, precum și prin alinierea acțiunilor în 

domenii esențiale, cum ar fi politica industrială, finanțele, economia circulară și cercetarea), 

asigurând totodată echitatea socială și sprijinul pentru o tranziție echitabilă. În deplină 

concordanță cu obiectivele de dezvoltare durabilă, viziunea prezintă, de asemenea, o serie de 
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elemente strategice pentru tranziția către o Uniune neutră din punctul de vedere al impactului 

asupra climei. 

Scopul viziunii pe termen lung este de a stabili o direcție pentru politica climatică a UE și de a 

iniția o dezbatere amplă cu privire la modul în care UE ar trebui să se pregătească pentru 

orizontul 2050, astfel ca până în 2020 să prezinte o strategie UE ambițioasă pe termen lung, 

pentru a se alinia la Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice până în 2020.  

 

Acordul de la Paris privind schimbările climatice – pachetul „Energie curată pentru toți 

europenii” 

Europa a jucat un rol esențial în încheierea primului acord universal, obligatoriu din punct de 

vedere juridic privind schimbările climatice încheiat la Paris, care stabilește un plan global de 

acțiune pentru combaterea schimbărilor climatice. UE a convenit să reducă cu cel puțin 40 % 

emisiile de gaze cu efect de seră până în 2030 comparativ cu 1990. 

Această decizie a deschis calea pentru pachetul privind energia curată pentru toți europenii, 

stimulând tranziția către o energie curată și modernizarea sistemului energetic, în vederea 

realizării obiectivelor de la Paris.  

Tranziția către o energie curată și combaterea schimbărilor climatice va transforma radical 

modul în care producem și consumăm energie, impactul fiind diferit de la un sector la altul 

sau de la o regiune la alta. Modelele de afaceri cu emisii ridicate de dioxid de carbon, cum ar 

fi extracția cărbunelui, sunt tot mai puțin economice, urmând ca, în timp, acestea să fie 

eliminate.  

Prin urmare, Comisia a lansat inițiative specifice pentru a aborda provocările sociale și 

economice cu care se confruntă cetățenii din zonele miniere. Comisia sprijină elaborarea unor 

strategii de tranziție, a unor proiecte concrete pentru diversificarea structurală și tranziția 

tehnologică. Acțiunile de sprijin destinate celor 41 de regiuni cu activități de extracție a 

cărbunelui din 12 state membre au ca obiectiv transformarea tranziției în oportunități de 

stimulare a inovării și a investițiilor și de dezvoltare a unor competențe noi.  

 

Europa în mișcare 

Ca urmare a adoptării strategiei privind mobilitatea cu emisii scăzute, Comisia a adoptat trei 

pachete privind mobilitatea din seria „Europa în mișcare” în 2017 și, respectiv, în 2018. 

„Europa în mișcare” reunește un evantai amplu de inițiative care vizează îmbunătățirea 

siguranței în trafic, încurajarea taxării rutiere inteligente, reducerea emisiilor de CO2, a 

poluării aerului și a congestionării traficului, reducerea birocrației pentru întreprinderi, 

combaterea practicilor ilicite în materie de ocupare a forței de muncă și asigurarea unor 

condiții de muncă și a unor perioade de odihnă adecvate pentru lucrători. Beneficiile pe 

termen lung ale acestor măsuri depășesc cu mult sectorul transporturilor, prin promovarea 

creșterii economice și a creării de locuri de muncă, prin consolidarea echității sociale, prin 

diversificarea preferințelor consumatorilor și prin reînscrierea Europei pe traiectoria 

mobilității cu emisii zero. 

Ultimul pachet din seria „Europa în mișcare” prezintă o agendă pozitivă, al cărei scop este ca 

toți cetățenii europeni să beneficieze de condiții mai sigure de transport, de vehicule mai puțin 

poluante și mai multe soluții tehnologice avansate, sprijinind, în același timp, competitivitatea 

industriei din UE. În acest scop, inițiativele includ o politică integrată pentru viitorul 

siguranței rutiere și măsuri de siguranță pentru vehicule și infrastructură, pentru prima oară, 
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standarde în materie de CO2 pentru vehiculele grele, un plan strategic de acțiune pentru 

dezvoltarea și producerea de baterii în Europa și o strategie anticipativă în materie de 

mobilitate conectată și automatizată.  

 

Strategia UE privind materialele plastice 

Este esențial pentru existența noastră să avem oceane sănătoase. Acestea sunt o sursă esențială 

de hrană și de venit pentru aproximativ 40 % din populația mondială. În cele din urmă, de 

mări depind clima, apa și oxigenul.  

Prin agenda UE privind guvernanța internațională a oceanelor s-a instituit un cadru global 

pentru consolidarea guvernanței internaționale a oceanelor, astfel încât oceanele să fie sigure, 

securizate, curate, și utilizate în mod legal și durabil. Una dintre acțiunile prevăzute în cadrul 

agendei privind guvernanța oceanelor este combaterea deșeurilor marine. 

În mai 2018, Comisia a propus adoptarea, la nivelul UE, a unor norme noi pentru cele 

10 produse din plastic de unică folosință care se găsesc cel mai adesea pe plajele și în mările 

din Europa, precum și pentru uneltele de pescuit pierdute sau abandonate. Luate împreună, 

acestea reprezintă 70 % din totalul deșeurilor marine.  

Printre celelalte inițiative care vizează plasticul se numără măsuri de prevenire a producerii de 

deșeuri, fabricarea materialelor plastice în spiritul economiei circulare, reducerea deșeurilor 

marine produse în mare și asigurarea unei mai bune înțelegeri și monitorizări a deșeurilor 

marine. 

 

Planul de acțiune al UE pentru natură, cetățeni și economie 

Legislația în materie de păsări și habitate se numără printre inițiativele emblematice ale UE 

care vizează protecția naturii. Acestea instituie cea mai extinsă rețea coordonată din lume de 

zone protejate cu o bogată biodiversitate (rețeaua Natura 2000), care contribuie la economia 

UE prin purificarea apei, stocarea dioxidului de carbon, polenizare și turism („servicii 

ecosistemice”), care reprezintă 1,7- 2,5 % din PIB-ul UE.  

În aprilie 2017, Comisia a adoptat un „plan de acțiune pentru natură, cetățeni și economie” 

menit să asigure aplicarea deplină a legislației pe teren și, prin urmare, o mai bună protecție a 

naturii, în beneficiul cetățenilor UE și al economiei.  

Planul de acțiune prevede 15 acțiuni principale care trebuie realizate până în 2019, precum și 

patru priorități-cheie: îmbunătățirea cunoștințelor și oferirea de orientări pentru a asigura 

coerența cu activitățile socioeconomice, finalizarea rețelei și asigurarea faptului că aceasta 

este gestionată eficient, consolidarea investițiilor în rețeaua Natura 2000 și suplimentarea 

fondurilor și implicarea cetățenilor, a părților interesate și a comunităților locale. 

 

Agenda urbană a UE 

Orașele europene sunt în centrul multor provocări economice, de mediu și sociale existente în 

prezent. Peste 70 % din cetățenii UE locuiesc în zone urbane, iar aproximativ 85 % din PIB-ul 

UE este produs în orașe.  

Agenda urbană a UE, lansată în mai 2016, este esențială în garantarea faptului că zonele 

urbane acționează ca un catalizator pentru soluții inovatoare durabile, care promovează 

tranziția către societăți reziliente și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Agenda urbană a 

UE reprezintă efortul comun al Comisiei, al statelor membre și al orașelor europene de a lua 
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mai bine în calcul impactul politicilor în zonele urbane. Aceasta urmărește, de asemenea, să 

consolideze reziliența în mediul urban prin prevenirea dezastrelor și a riscurilor legate de 

schimbările climatice. 

Agenda urbană a UE este consolidată prin inițiativele Comisiei care promovează acțiunile pe 

termen lung privind energia și combaterea schimbărilor climatice la nivel local, cum ar fi 

Convenția primarilor. Plecând de la această inițiativă europeană, în 2016 a luat naștere 

Convenția globală a primarilor pentru climă și energie, care reunește 10,28 % din populația 

mondială într-o alianță care sprijină acțiunile de combatere a schimbărilor climatice și 

tranziția către o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 

 

Agenda pentru competențe în Europa 

Odată cu noua agendă pentru competențe în Europa, Europa investește în oameni, astfel încât 

să poată privi cu încredere în viitor. Prin punerea în aplicare a celor 10 acțiuni din agenda 

pentru competențe, Comisia îi ajută pe cetățeni să dobândească competențele necesare pentru 

a face față cu succes schimbărilor care au loc în societate și pe piața forței de muncă. În plus, 

Europa conferă o mai bună vizibilitate și comparabilitate competențelor și colectează 

informații privind competențele necesare în diverse sectoare și profesii în întreaga Europă. 

De asemenea, Comisia a ajutat țările europene să își intensifice asistența pentru adulții care au 

dificultăți în privința competențelor de bază. S-au lansat inițiative ce vizează pregătirea 

cetățenilor pentru revoluția digitală și viitorul pieței forței de muncă. Și, nu în ultimul rând, 

Comisia a creat Săptămâna europeană a competențelor profesionale, menită să sensibilizeze 

publicul cu privire la numeroasele oportunități pe care le oferă educația și formarea 

profesională. Din 2016, aceste campanii anuale, care s-au bucurat de succes, au venit în 

sprijinul a milioane de tineri și adulți care au descoperit că educația și formarea profesională 

reprezintă o primă alegere sau o alegere egală. 

 

O bioeconomie durabilă a UE pentru consolidarea legăturii dintre economie, societate și 

mediu 

Trăim într-o lume cu resurse limitate. Provocările globale, cum ar fi schimbările climatice și 

degradarea terenurilor și a ecosistemelor, la care se adaugă creșterea populației, ne obligă să 

căutăm noi modalități de producție și de consum în ceea ce privește resursele biologice de 

care dispunem, care să respecte limitele ecologice ale planetei. Cu o cifră de afaceri în valoare 

de 2,3 mii de miliarde EUR, care reprezintă 8,2 % din forța de muncă a UE, bioeconomia este 

o componentă esențială a economiei UE. 

În versiunea actualizată a strategiei privind bioeconomia se vor lansa 14 acțiuni care urmează 

să deschidă calea către o societate mai inovatoare, eficientă din punct de vedere al resurselor 

și competitivă, care să reconcilieze securitatea alimentară cu utilizarea sustenabilă a resurselor 

regenerabile biotice și care să asigure, în același timp, protecția mediului. Aceasta va 

consolida biosectoarele și va duce la dezvoltarea de noi tehnologii pentru a transforma 

biodeșeurile în valoare, va fi benefică pentru comunitățile rurale și va garanta că bioeconomia 

își desfășoară activitatea în limitele ecologice. 

 

Politica de coeziune a UE 

Politica de coeziune a UE este principala politică de investiții a UE, al cărei obiect principal 

este realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, prin reducerea disparităților dintre 
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nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni. Aceasta este una dintre cele mai transversale 

politici, care contribuie la îndeplinirea celor mai multe dintre cele 17 obiective de dezvoltare 

durabilă (ODD), dacă nu a tuturor. 

 

În plus, principiile și obiectivele transversale esențiale, cum ar fi dezvoltarea durabilă, 

eliminarea inegalităților, promovarea egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei de 

gen, precum și combaterea discriminării sunt integrate în toate etapele punerii în aplicare a 

acestei politici. Prin faptul că se acordă prioritate principiului parteneriatului se asigură 

implicarea actorilor de la nivel național și subnațional în respectarea priorităților UE prin 

intermediul proiectelor cofinanțate.  

 

Spațiul european al educației 

UE dorește să creeze, până în 2025, un spațiu european al învățământului „în care învățarea, 

studiul și cercetarea nu vor fi îngrădite de frontiere. Un continent în care șederea în alt stat 

membru pentru a studia, a învăța sau a munci a devenit standard și în care, pe lângă limba 

maternă, cunoașterea a încă două limbi a devenit normă. Un continent în are oamenii au un 

puternic sentiment al identității lor de europeni, al patrimoniului cultural european și al 

diversității sale.”  

În conformitate cu primul principiu al pilonului european al drepturilor sociale, este important 

ca învățarea inovatoare, inclusivă și pe tot parcursul vieții să fie accesibilă tuturor. Printre 

primele acțiuni concrete se numără dezvoltarea universităților europene, recunoașterea 

automată în toate statele membre a calificărilor obținute în învățământul liceal și superior, 

precum și a perioadelor de studiu în străinătate, o mai bună învățare a limbilor, promovarea 

educației și îngrijirii copiilor preșcolari, sprijinirea dobândirii de competențe-cheie și 

consolidarea învățării digitale. 

 

Platforma UE privind pierderile alimentare și risipa de alimente 

Conform estimărilor, în UE, 20 % din totalul produselor alimentare fabricate sunt risipite sau 

devin pierderi, în timp ce 43 de milioane de persoane nu își pot permite nici măcar o masă de 

calitate o dată la două zile. Gospodăriile generează peste jumătate din totalul deșeurilor 

alimentare din UE, 70 % din risipa de alimente din UE producându-se în gospodărie, în 

sectorul serviciilor alimentare și al comerțului cu amănuntul.  

Nu există o cauză unică, așa cum nu există nici o soluție unică, din cauza faptului că lanțul 

alimentar este un sistem complex și dinamic. Combaterea risipei de alimente înseamnă 

colaborarea cu toți actorii-cheie din sectoarele public și privat pentru o mai bună identificare, 

măsurare și înțelegere a acestui fenomen, precum și pentru găsirea de soluții.  

Creată în 2016, Platforma UE privind pierderile alimentare și risipa de alimente reunește 

organizații internaționale, state membre și părți interesate care își propun să definească bune 

practici și să stimuleze realizarea de progrese în ceea ce privește prevenirea risipei de 

alimente. Cu sprijinul platformei, Comisia a adoptat un Ghid UE privind donarea de alimente 

(2017) și desfășoară un proiect-pilot cu o durată de 3 ani pentru a promova aplicarea lor pe 

teren. În 2018, s-au adoptat orientări pentru valorificarea produselor alimentare care sunt 

sigure, dar care nu mai pot fi comercializate în vederea consumului uman, ci ca resursă în 

hrana animalelor. De asemenea, Comisia examinează în mod activ posibilitățile de 

îmbunătățire a utilizării și înțelegerii mențiunilor „a se consuma până la” și „a se consuma, de 

preferință, înainte de”) atât în cadrul lanțului de aprovizionare, cât și de către consumatori, 

pentru a reduce risipa de alimente generată. 
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Consensul european privind dezvoltarea 

În 2017, UE și statele sale membre au adoptat Consensul european privind dezvoltarea. Este 

vorba despre o viziune comună în ceea ce privește politica de dezvoltare. Acest consens 

reflectă noul cadru de acțiune externă și reprezintă o viziune actualizată în materie de politică 

de dezvoltare în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU și al obiectivelor 

de dezvoltare durabilă (ODD). De asemenea, acesta promovează aplicarea coordonată a 

Acordului de la Paris privind schimbările climatice și a Agendei privind munca decentă. 

Consensul european privind dezvoltarea este structurat în jurul a „5 P-uri” ale Agendei 2030 

pentru dezvoltare durabilă a ONU: persoanele, planeta, prosperitatea, pacea și parteneriatul. 

Eradicarea sărăciei rămâne obiectivul principal. Acesta integrează pe deplin dimensiunile 

economică, socială și de mediu ale dezvoltării durabile. Consensul consolidează legătura 

esențială dintre politicile externe, cum ar fi ajutorul umanitar, politica de dezvoltare și cea 

comercială și politicile care vizează menținerea păcii și securității și cele care vizează 

migrația, problemele de mediu și schimbările climatice. 

 

Către o nouă Alianță „Africa – Europa” 

UE este cel mai important partener al Africii în ceea ce privește comerțul, investițiile și 

dezvoltarea. În 2017, UE a reprezentat 36 % din comerțul cu mărfuri al Africii; în 2016, 

investițiile UE reprezentau 40 % din totalul investițiilor străine directe în Africa, valoarea 

acestora fiind de 291 de miliarde EUR; în 2016, 55 % din asistența oficială pentru dezvoltare 

de care a beneficiat Africa, 23 de miliarde EUR, se datorează UE și statelor sale membre.  

Pentru îmbunătățirea acestui parteneriat, Comisia a lansat, în septembrie 2018, O nouă alianță 

Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile”. 

Alianța stabilește, atât pentru UE, cât și pentru partenerii săi africani, principalele direcții de 

acțiune pentru atragerea de investitori privați, îmbunătățirea mediului de afaceri, sprijinirea 

educației și a competențelor și stimularea comerțului. 

Alianța completează parteneriatul politic de lungă durată, propunând o schimbare de 

paradigmă: de la o abordare de tip donator-beneficiar la o alianță între parteneri egali. Aceasta 

se bazează pe un angajament comun de stimulare a investițiilor, de creare de locuri de muncă 

și de schimburi comerciale, angajament asumat cu ocazia celui de al 5-lea summit Uniunea 

Africană – Uniunea Europeană din 2017.  

 „Africa are nevoie de un parteneriat real și echitabil. Iar noi, europenii, avem nevoie la fel 

de mult de acest parteneriat.” 

Jean-Claude Juncker,  

Președintele Comisiei Europene 

Starea Uniunii, 2018 

 

Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene 

Strategia globală pentru politica externă și de securitate prezintă o viziune privind angajamentul 

Uniunii la nivel mondial. Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) reprezintă o dimensiune 

transversală a tuturor eforturilor de punere în aplicare a strategiei.  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_ro
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UE contribuie la construirea unor societăți pașnice și incluzive. În contextul actual al restrângerii 

spațiului civic și democratic, UE și-a reafirmat sprijinul necondiționat pentru democrație, 

drepturile omului și buna guvernanță la nivel mondial.  

Acest angajament ia diverse forme, cum ar fi dialogul politic și strategic și sprijinul financiar 

prin intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului. Planul de 

acțiune al UE privind drepturile omului și democrația (2015-2019) oferă un cadru pentru 

politicile cu țările terțe. De-a lungul anilor, UE a stabilit dialoguri privind drepturile omului cu 

un număr tot mai mare de țări terțe în vederea unei mai bune cooperării în domeniul drepturilor 

omului și a îmbunătățirii situației drepturilor omului în țările terțe, inclusiv în ceea ce privește 

accesul la justiție. 

În plus, UE sprijină o serie de programe destinate să consolideze funcționarea unor instituții 

transparente și responsabile, printre care se numără parlamente, autorități judiciare și de aplicare 

a legii, organisme și instituții naționale din domeniul drepturilor omului. De asemenea, UE 

depune eforturi pentru consolidarea rezilienței în țările partenere, ca mijloc de a aborda situațiile 

de fragilitate, și sprijină inițiativele de prevenire a conflictelor și de consolidare a păcii ale 

partenerilor, inclusiv prin îmbunătățirea guvernanței sectorului de securitate de către parteneri 

pentru a contribui la prevenirea crizelor și a îmbunătăți securitatea populației. 

 

Comerț pentru toți: către o politică comercială și de investiții mai responsabilă 

Sistemul economic actual, eminamente global și digital, se bazează pe lanțuri valorice 

internaționale, cu bunuri și servicii comercializate din ce în ce mai mult la nivel 

transfrontalier. 

Comisia recunoaște că este necesar ca politica comercială și de investiții a UE să abordeze 

provocările actuale și să faciliteze schimbul de idei, competențe și inovații. Comisia 

recunoaște, de asemenea, că o politică comercială eficace trebuie să fie coerentă cu 

obiectivele dezvoltării durabile și cu politicile externe mai ample, precum și cu obiectivele 

externe ale politicilor interne ale UE, astfel încât acestea să se consolideze reciproc. Comisia 

subliniază faptul că schimburile comerciale trebuie să asigure condiții de concurență 

echitabile, promovând în același timp principii de bază precum drepturile omului, condiții de 

muncă decente, dezvoltarea durabilă la nivel mondial, un nivel ridicat de calitate a 

reglementării și servicii publice de înaltă calitate la nivelul Uniunii.  

Prin comunicarea „Comerț pentru toți: către o politică comercială și de investiții mai 

responsabilă”, bazată pe valori, Comisia arată că politica comercială a UE este pentru toți, iar 

aceasta trebuie să genereze creștere, locuri de muncă și inovare, dar trebuie, totodată, să 

respecte principiile modelului european. Pe scurt, trebuie să fie responsabilă.  

 

Următorul buget multianual – un instrument de integrare a durabilității 

Pentru următorul buget multianual, 2021-2027, Comisia propune un buget ghidat de 

principiile prosperității, durabilității, solidarității și securității. Dezvoltarea durabilă se află în 

centrul propunerilor, aceasta fiind o prioritate transversală, nu doar un capitol sau un program. 

Durabilitatea este promovată și integrată în numeroase programe și instrumente de finanțare. 

Iată câteva exemple din propunerile Comisiei pentru următorul buget multianual:  

 O restructurare majoră a instrumentelor de acțiune externă ale UE pentru îmbunătățirea 

coerenței între instrumente, pentru valorificarea economiilor de scară și a sinergiilor între 

programe și pentru simplificarea procedurilor. Astfel, Uniunea va fi mai bine înzestrată 
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pentru a-și îndeplini obiectivele și pentru a-și proiecta țelurile, politicile, valorile și 

interesele la nivel mondial. Noul Instrument de vecinătate, cooperare pentru 

dezvoltare și cooperare internațională, care beneficiază de un buget de aproape 90 de 

miliarde EUR, este în concordanță cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU și 

cu obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD). Odată cu lansarea noului Instrument 

financiar pentru pace, cu un buget în valoare de 10,5 miliarde EUR, UE va încerca, de 

asemenea, să își consolideze capacitatea de prevenire a conflictelor și de consolidare a 

păcii și a securității la nivel internațional. 

 Pentru a găsi soluții inovatoare menite să sprijine tranziția spre dezvoltare durabilă, vor fi 

necesare investiții fără precedent în cercetare și inovare, prin intermediul celui mai mare 

program de cercetare și inovare al UE, „Orizont Europa”, cu un buget propus de 

100 de miliarde EUR. 

 Un obiectiv mai ambițios pentru integrarea aspectelor legate de climă în toate 

programele UE, cu un obiectiv de 25 % din cheltuielile UE care să contribuie la 

schimbările climatice, inclusiv obiectivele tranziției către o energie curată. Acest obiectiv 

se ridică la 35 % din bugetul total propus pentru programul-cadru pentru cercetare și 

inovare „Orizont Europa”, care este conceput și întocmit în conformitate cu obiectivele 

de dezvoltare durabilă. 

 Politica de coeziune reformată, cu un buget de peste 370 de miliarde EUR, cel mai mare 

buget alocat unei politici sau inițiative UE pentru perioada 2021-2027, care va mobiliza 

investiții private și naționale suplimentare semnificative. Propunerea pune accentul pe 

creștere durabilă, tranziția către o economie circulară și cu emisii reduse de dioxid de 

carbon, mediu și utilizarea eficientă a resurselor și incluziunea socială. Politica de 

coeziune reformată îi va permite Uniunii să realizeze obiectivele din Acordul de la Paris 

privind schimbările climatice și va contribui la localizarea ODD, întrucât aplicarea 

acestora se face în strânsă cooperare cu autoritățile regionale și locale. Investițiile în 

oameni se numără printre principalele priorități ale viitorului Fond social european 

(FSE +) care contribuie la punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale, 

cu un buget propus de 101 miliarde EUR.  

 O propunere care să stimuleze investițiile strategice prin intermediul unui nou fond de 

investiții complet integrat, programul InvestEU, care va fi esențial pentru prosperitatea 

viitoare a Europei și poziția sa de lider privind ODD. Cu o contribuție de la bugetul UE în 

valoare de 15,2 miliarde EUR, se preconizează că InvestEU va mobiliza investiții 

suplimentare în valoare de peste 650 de miliarde EUR în întreaga Europă. 

 O politică agricolă comună simplificată și modernizată, cu un buget total de 365 de 

miliarde EUR pentru asigurarea accesului la servicii de înaltă calitate, abordabile, variate 

și hrănitoare pentru 500 de milioane de consumatori din UE. Politica agricolă comună 

modernizată va pune un accent mai mare pe mediu și pe climă. Toți fermierii care primesc 

plăți în funcție de suprafață și de numărul de animale vor trebui să respecte o serie de 

cerințe legate de schimbările climatice, de apă, sol, biodiversitate și peisaje, precum și de 

sănătatea publică, sănătatea plantelor și a animalelor și bunăstarea animalelor.  

 Versiunea consolidată a Programului LIFE pentru mediu și politici climatice, cu un 

buget de 5,5 miliarde EUR pentru proiecte care sprijină protecția mediului și combaterea 

schimbărilor climatice, inclusiv o nouă componentă destinată susținerii tranziției către o 

energie curată. 



 

13 

 

 Se propune dublarea bugetului alocat viitorului program Erasmus (30 de miliarde EUR) 

pentru ca un număr mai mare de cetățeni să studieze, să se formeze, să facă voluntariat și 

să câștige experiență profesională în străinătate. 

 Mecanismul pentru interconectarea Europei pentru perioada 2021-2027 vizează 

dezvoltarea unei infrastructuri inteligente, durabile, inclusive, sigure și securizate în 

sectorul transporturilor, în cel al energiei și în sectorul digital, cu un buget propus de 

42,3 miliarde EUR. Vor fi promovate sinergiile dintre cele trei sectoare și raționalizarea 

investițiilor, însoțită de perspectiva unor criterii de eligibilitate și de vizibilitate coerente. 

Cel puțin 60 % din finanțarea acordată de Mecanismul pentru interconectarea Europei 

va contribui la combaterea schimbărilor climatice. 

 Transformarea digitală este un factor important pentru tranziția către o economie și o 

societate circulară și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, necesare pentru realizarea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă. Programul Europa digitală, aflat în stadiu de 

propunere, cu un buget de 9,2 miliarde EUR, va contribui la realizarea acestui obiectiv, de 

exemplu prin susținerea furnizării de capacități la scară largă în domeniul calculului de 

înaltă performanță și inteligența artificială, care va oferi noi oportunități pentru 

dezvoltarea durabilă, inclusiv pentru reducerea CO2.  

 Simplificarea și mai buna direcționare a Fondului european pentru pescuit și afaceri 

maritime, cu un buget total de 6,14 miliarde EUR menit să susțină politica comună în 

domeniul pescuitului, politica maritimă a UE, precum și angajamentele internaționale 

asumate în domeniul guvernanței oceanelor, în special în contextul Agendei 2030 pentru 

dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite. 
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Principalele inițiative ale Comisiei Juncker legate de ODD 

ODD 1: Fără sărăcie 

 

 Pilonul european al drepturilor sociale, tabloul de bord social 

 Versiunea consolidată a semestrului european pentru coordonarea politicilor economice și 

sociale 

 Recomandarea privind șomajul de lungă durată 

 Recomandarea privind accesul la protecție socială pentru toți 

 Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor 

 Actul european privind accesibilitatea 

 Planul de acțiune pentru combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați 

 O abordare strategică a rezilienței în cadrul acțiunii externe a UE 

 Consensul european privind dezvoltarea 

 Planul de acțiune privind cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre pentru 

perioada 2015-2030 

 Politica europeană de vecinătate revizuită, strategia de extindere a UE și strategia privind 

Balcanii de Vest 

 Strategia „Comerț pentru toți” 

 O nouă strategie privind ajutorul pentru comerț 

 

ODD 2: Fără foamete 

 

 Politica agricolă comună 

 Politica comună în domeniul pescuitului  

 Planul de acțiune pentru economia circulară 

 Platforma multipartită privind pierderile alimentare și risipa de alimente 

 Norme pentru agricultura ecologică 

 Inițiativa FOOD 2030, care își propune dezvoltarea unei agende coerente în materie de 

cercetare și inovare pentru sisteme alimentare și de nutriție durabile 

 O bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea legăturii dintre economie, societate și 

mediu 

 Consensul european privind dezvoltarea 

 Politica europeană de vecinătate revizuită, strategia de extindere a UE și strategia privind 

Balcanii de Vest 

 Grupul operativ pentru Africa rurală 

 Strategia „Comerț pentru toți” 

 

ODD 3: Stare bună de sănătate și bunăstare 

 

 Pilonul european al drepturilor sociale, tabloul de bord social  

 Starea sănătății în ciclul de raportare al UE 

 Transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de îngrijire pentru ca mai mulți cetățeni 

să beneficieze de servicii de îngrijire mai bune și mai eficiente  

 Un plan de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la 

antimicrobiene 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6147_ro.htm
https://ec.europa.eu/echo/news/european-commission-launches-sendai-action-plan-disaster-risk-reduction_en
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 Actualizări ale normelor privind agenții cancerigeni și mutageni 

 Cooperarea UE cu privire la bolile care pot fi prevenite prin vaccinare 

 Grupul de coordonare privind promovarea sănătății, prevenirea bolilor și gestionarea bolilor 

netransmisibile 

 Noi reglementări privind dispozitivele medicale 

 Asigurarea respectării standardelor UE privind poluarea aerului și măsuri menite să îi 

sprijine pe actorii naționali, regionali și locali în combaterea poluării atmosferice  

 O planetă curată pentru toți – o viziune pe termen lung pentru o economie prosperă, 

modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 

2050 

 Plan de acțiune strategic privind siguranța rutieră 

 Consensul european privind dezvoltarea 

 Parteneriat cu Africa în domeniul cercetării pentru combaterea unor boli precum HIV/SIDA 

și tuberculoza, precum și a altor boli infecțioase 

 Politica europeană de vecinătate revizuită, strategia de extindere a UE și strategia privind 

Balcanii de Vest 

 Strategia „Comerț pentru toți”  

 

ODD 4: Educație de calitate 

 Pilonul european al drepturilor sociale, tabloul de bord social 

 Un spațiu european al educației până în 2025 

 O nouă agendă a UE pentru învățământul superior 

 Noua agendă pentru competențe în Europa 

 Strategia pentru tineret 2019-2027 

 Planul de acțiune pentru educația digitală 

 Recomandările privind o educație și o îngrijire de înaltă calitate a copiilor preșcolari, 

privind recunoașterea reciprocă automată a diplomelor și a perioadelor de studiu în 

străinătate, privind îmbunătățirea predării și învățării limbilor, privind un cadru european 

pentru programe de ucenicie de calitate și eficace, privind competențele-cheie pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții și privind parcursurile de actualizare a competențelor, noi 

oportunități pentru adulți. 

 Versiunea consolidată a semestrului european pentru coordonarea politicilor economice și 

sociale 

 Acțiunile UE în materie de educație în situații de urgență și de criză prelungită 

 Consensul european privind dezvoltarea 

 Politica europeană de vecinătate revizuită, strategia de extindere a UE și strategia privind 

Balcanii de Vest 

 O nouă Alianță „Africa – Europa” 

 

 

ODD 5: Egalitate de gen 

 

 Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019 

 Pachetul privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată 

 Planul de acțiune pentru combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați 

 Pilonul european al drepturilor sociale, tabloul de bord social 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
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 Versiunea consolidată a semestrului european pentru coordonarea politicilor economice și 

sociale 

 Platforma „Femeile și transporturile” 

 Planul de acțiune pentru egalitatea de gen și capacitarea femeilor în relațiile externe  

 Consensul european privind dezvoltarea 

 Alianța mondială: inițiativa Spotlight (UE-ONU) pentru eliminarea violenței împotriva 

femeilor și a fetelor 

 Politica europeană de vecinătate revizuită, strategia de extindere a UE și strategia privind 

Balcanii de Vest 

 Strategia „Comerț pentru toți” 

 

 

 

ODD 6: Apă curată și salubritate  

 

 Propunere de revizuire a normelor privind apa potabilă 

 Propunere privind cerințele minime pentru reutilizarea apei 

 Consensul european privind dezvoltarea 

 Politica europeană de vecinătate revizuită, strategia de extindere a UE și strategia privind 

Balcanii de Vest 

 Strategia globală pentru politica externă și de securitate a UE 

 

 

ODD 7: Energie accesibilă ca preț și curată 

 

 Strategia privind uniunea energetică 

 Pachetele „Europa în mișcare” 

 Pachetul „Energie curată pentru toți europenii” 

 O planetă curată pentru toți – o viziune pe termen lung pentru o economie prosperă, 

modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până 

în 2050 

 Cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030  

 Inițiativa pe scară largă a programului Orizont 2020 privind transformarea digitală în 

sectorul energetic prin intermediul internetului obiectelor  

 Planul strategic privind tehnologiile energetice 

 Alianța europeană pentru baterii 

 Inițiativa „Mission Innovation” 

 Sprijin pentru regiunile carbonifere în tranziție 

 Observatorul sărăciei energetice 

 Inițiativa privind energia curată pentru insulele din UE  

 Politica de coeziune 

 Planul de acțiune privind finanțarea durabilă 

 Strategii de reducere a emisiilor de dioxid de carbon 

 Consensul european privind dezvoltarea 

 Strategia privind asigurarea energiei în Africa 

 Convenția europeană și cea globală a primarilor pentru climă și energie 

 Politica europeană de vecinătate revizuită, strategia de extindere a UE și strategia 

privind Balcanii de Vest 
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 Strategia globală pentru politica externă și de securitate a UE 

 

 

ODD 8: Condiții de muncă decente și creștere economică 

 

 Planul de investiții pentru Europa („Planul Juncker”) 

 Pilonul european al drepturilor sociale, tabloul de bord social 

 Versiunea consolidată a semestrului european pentru coordonarea politicilor 

economice și sociale 

 O nouă strategie privind politica industrială a UE 

 O nouă agendă pentru cercetare și inovare și programul „Orizont 2020” 

 Politica de coeziune 

 Norme privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă 

 Actualizarea normelor privind detașarea lucrătorilor 

 Propunerea de înființare a unei Autorități Europene a Muncii 

 Actualizări ale normelor privind agenții cancerigeni și mutageni 

 Recomandarea privind accesul la protecție socială pentru toți 

 Recomandarea privind șomajul de lungă durată 

 O planetă curată pentru toți – o viziune pe termen lung pentru o economie prosperă, 

modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până 

în 2050 

 Planul de acțiune pentru economia circulară 

 Planul de investiții externe, inclusiv Fondul european pentru dezvoltare durabilă 

 Consensul european privind dezvoltarea 

 Politica europeană de vecinătate revizuită, strategia de extindere a UE și strategia 

privind Balcanii de Vest 

 Strategia „Comerț pentru toți” 

 O nouă strategie privind ajutorul pentru comerț 

 Strategia globală pentru politica externă și de securitate a UE 

 O nouă Alianță „Africa – Europa” 

 

 

ODD 9: Industrie, inovare și infrastructură 

 

 Noua strategie privind politica industrială a UE și lista materiilor prime critice 

 Masa rotundă la nivel înalt „Industria 2030” 

 Planul de acțiune pentru economia circulară 

 O planetă curată pentru toți – o viziune pe termen lung pentru o economie prosperă, 

modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până 

în 2050 

 O nouă agendă pentru cercetare și inovare și programul „Orizont 2020”, inclusiv o arie 

de interes mare în materie de digitalizare a industriei europene 

 Politica de coeziune 

 Strategia privind piața unică digitală 

 Planul de acțiune privind finanțarea durabilă 

 Pachetul „Energie curată pentru toți europenii” 

 Observatorul sărăciei energetice 

 Punerea în aplicare a strategiei privind responsabilitatea socială a întreprinderilor 
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 Pachetele „Europa în mișcare” 

 Platforma „Femeile și transporturile” 

 Mecanismul pentru interconectarea Europei 

 Inițiativa privind procesorul european 

 Strategia privind mobilitatea cu emisii reduse de dioxid de carbon 

 Planul de investiții externe 

 Consensul european privind dezvoltarea 

 Politica europeană de vecinătate revizuită, strategia de extindere a UE și strategia 

privind Balcanii de Vest 

 Strategia „Comerț pentru toți” 

 O nouă Alianță „Africa – Europa” 

 

ODD 10: Reducerea inegalităților 

 

 Pilonul european al drepturilor sociale, tabloul de bord social 

 Versiunea consolidată a semestrului european pentru coordonarea politicilor economice și 

sociale 

 Actul european privind accesibilitatea 

 Recomandarea privind accesul la protecție socială pentru toți 

 Pachetul privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată 

 Norme privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în UE 

 Politica de coeziune  

 Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor 

 Agenda UE privind migrația 

 Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația 2015-2019 

 Consensul european privind dezvoltarea 

 Politica europeană de vecinătate revizuită, strategia de extindere a UE și strategia privind 

Balcanii de Vest 

 Strategia „Comerț pentru toți” 

 Strategia globală pentru politica externă și de securitate a UE 

 

 

ODD 11: Orașe și comunități durabile 

 

 Agenda urbană a UE 

 O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

 Pilonul european al drepturilor sociale, tabloul de bord social 

 O nouă agendă pentru cercetare și inovare și programul „Orizont 2020”, inclusiv 

inițiativă la scară largă privind transformarea digitală în orașele și comunitățile 

inteligente 

 Comunicare comună privind reziliența 

 Politica de coeziune 

 O planetă curată pentru toți – o viziune pe termen lung pentru o economie prosperă, 

modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până 

în 2050 

 Planul de acțiune pentru economia circulară 

 Convenția europeană și cea globală a primarilor pentru climă și energie 
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 Consolidarea gestionării dezastrelor în UE (rescEU) și revizuirea mecanismului de 

protecție civilă al UE 

 Planul de acțiune privind cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre 

pentru perioada 2015-2030 

 Consensul european privind dezvoltarea 

 Politica europeană de vecinătate revizuită, strategia de extindere a UE și strategia 

privind Balcanii de Vest 

 Orașele comerțului echitabil și etic din UE 

 

 

ODD 12: Consum și producție responsabile 

 

 Planul de acțiune privind economia circulară, inclusiv un cadru de monitorizare și 

Platforma europeană a părților interesate privind economia circulară  

 O planetă curată pentru toți – o viziune pe termen lung pentru o economie prosperă, 

modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până 

în 2050 

 Platforma multipartită privind pierderile alimentare și risipa de alimente 

 Noile norme ale UE privind deșeurile, inclusiv acțiuni privind pierderile alimentare și 

risipa de alimente  

 Strategia UE privind materialele plastice 

 Inițiativa pe scară largă a programului Orizont 2020 privind transformarea digitală și 

durabilă a sectorului agroalimentar 

 O bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea legăturii dintre economie, 

societate și mediu 

 Planul de lucru privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică 

 Agenda europeană pentru economia colaborativă 

 Punerea în aplicare a strategiei privind responsabilitatea socială a întreprinderilor 

 Norme privind minereurile din zonele de conflict  

 Consensul european privind dezvoltarea  

 Politica europeană de vecinătate revizuită, strategia de extindere a UE și strategia 

privind Balcanii de Vest 

 Strategia „Comerț pentru toți” 

 

ODD 13: Politici climatice 

 Intrarea în vigoare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice 

 O planetă curată pentru toți – o viziune pe termen lung pentru o economie prosperă, 

modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până 

în 2050 

 Cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 

 Noul sistem UE de comercializare a certificatelor de emisii 

 Pachetul „Energie curată pentru toți europenii” 

 Pachetele „Europa în mișcare” 

 Strategia privind mobilitatea cu emisii reduse de dioxid de carbon 

 Planul de acțiune pentru economia circulară 

 Agenda privind guvernanța oceanelor 

 Lista materiilor prime critice 

https://ec.europa.eu/echo/news/european-commission-launches-sendai-action-plan-disaster-risk-reduction_en
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 Convenția europeană și cea globală a primarilor pentru climă și energie 

 Consolidarea gestionării dezastrelor în UE (rescEU) și revizuirea mecanismului de 

protecție civilă al UE 

 Planul de acțiune privind cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre 

pentru perioada 2015-2030  

 Consensul european privind dezvoltarea 

 Politica europeană de vecinătate revizuită, strategia de extindere a UE și strategia 

privind Balcanii de Vest 

 Strategia „Comerț pentru toți” 

 Strategia globală pentru politica externă și de securitate a UE 

 

ODD 14: Viața subacvatică 

 

 Strategia UE privind materialele plastice 

 Agenda privind guvernanța internațională a oceanelor 

 Strategia UE privind creșterea albastră 

 Noi norme privind gestionarea durabilă a flotelor de pescuit externe 

 Propunere de revizuire a sistemului Uniunii de control al pescuitului 

 Combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat  

 O planetă curată pentru toți – o viziune pe termen lung pentru o economie prosperă, 

modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până 

în 2050 

 Consensul european privind dezvoltarea 

 Politica europeană de vecinătate revizuită, strategia de extindere a UE și strategia 

privind Balcanii de Vest 

 Strategia „Comerț pentru toți” 

 Strategia globală pentru politica externă și de securitate a UE  

 

ODD 15: Viața terestră 

 

 Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie 

 Inițiativa UE privind polenizatorii 

 Noile norme privind speciile alogene invazive 

 Noile norme privind agricultura ecologică 

 Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de 

faună și floră 

 O planetă curată pentru toți – o viziune pe termen lung pentru o economie prosperă, 

modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până 

în 2050 

 Consensul european privind dezvoltarea 

 Politica europeană de vecinătate revizuită, strategia de extindere a UE și strategia 

privind Balcanii de Vest 

 Strategia „Comerț pentru toți” 

 

ODD 16: Pace, justiție și instituții puternice 

 

 Strategia globală pentru politica externă și de securitate a UE 

 Consensul european privind dezvoltarea 

http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/sendai_swd_2016_205_0.pdf
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/sendai_swd_2016_205_0.pdf
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 Strategia „Comerț pentru toți”  

 Politica europeană de vecinătate revizuită, strategia de extindere a UE și strategia 

privind Balcanii de Vest 

 O nouă Alianță „Africa – Europa” 

 Agenda europeană privind securitatea 

 Plan de acțiune pentru protecția spațiilor publice 

 Măsuri de combatere a conținutului ilegal de pe internet 

 Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația 

 Punerea în aplicare a strategiei privind responsabilitatea socială a întreprinderilor 

 Parchetul European 

 Norme privind combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului 

 Norme privind transparența fiscală și măsuri de combatere a evitării obligațiilor fiscale 

 Norme consolidate privind drepturile procedurale ale suspecților și ale inculpaților  

 Norme revizuite privind armele de foc 

 Măsuri pentru garantarea unor alegeri europene libere și echitabile 

 Planul de acțiune împotriva dezinformării 

 Versiunea consolidată a semestrului european pentru coordonarea politicilor 

economice și sociale 

 O planetă curată pentru toți – o viziune pe termen lung pentru o economie prosperă, 

modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până 

în 2050 

 

 

ODD 17: Parteneriate pentru obiective 
 

 Agenda UE pentru o mai bună reglementare 

 Platforma părților interesate privind punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare 

durabilă în UE 

 Inițiativa intitulată „Următorii pași către un viitor european durabil”  

 Raportul anual de monitorizare privind progresele înregistrate de UE în direcția 

atingerii ODD 

 Pilonul european al drepturilor sociale 

 Platforma UE privind politica în domeniul sănătății 

 Corpul european de solidaritate 

 Un nou început pentru dialogul social 

 Inițiativa „creșterea veniturilor colectate, eficientizarea cheltuielilor” 

 Planul de acțiune privind finanțarea durabilă 

 Planul european de investiții externe și Fondul european pentru dezvoltare durabilă 

 Lista materiilor prime critice 

 O planetă curată pentru toți – o viziune pe termen lung pentru o economie prosperă, 

modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până 

în 2050 

 Cooperarea urbană internațională 

 Inițiativa „Finanțare inteligentă pentru clădiri inteligente” 

 Versiunea consolidată a semestrului european pentru coordonarea politicilor 

economice și sociale 

 Consensul european privind dezvoltarea 
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 Politica europeană de vecinătate revizuită, strategia de extindere a UE și strategia 

privind Balcanii de Vest 

 Strategia „Comerț pentru toți” 

 O nouă strategie privind ajutorul pentru comerț 

 Strategia globală pentru politica externă și de securitate a UE  
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Anexa II Performanța UE în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă (ODD) 

 

Europa este unul dintre cele mai bune locuri de trăit din lume, iar statele membre ale UE 

ocupă deja primele locuri în privința punerii în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă 

(ODD). Cu toate acestea, nicio țară din lume nu a atins toate obiectivele convenite și, la o 

analiză mai atentă a performanței UE privind obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), se 

observă că UE trebuie să facă în continuare eforturi pe toate fronturile.  

Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a 

Organizației Națiunilor Unite sunt strâns legate între ele și concepute pentru a fi indivizibile, 

motiv pentru care integrarea acestora în acțiunile întreprinse de toți actorii este esențială 

pentru aplicarea cu succes a acestora pe teren. Este important să îmbunătățim sinergia și 

coerența între politici și să dezvoltăm un cadru de reglementare, financiar și comportamental 

care să le transforme în realitate. 

Orientarea modelelor noastre de producție, distribuție și consum pe o traiectorie durabilă, 

combaterea schimbărilor climatice și consolidarea propriilor noastre acțiuni de protejare a 

oceanelor, a ecosistemelor și a biodiversității trebuie să fie o prioritate, deoarece sistemele 

naturale ale planetei care susțin viața pe Pământ sunt tot mai marginalizate. Combaterea 

sărăciei, a excluziunii sociale, a inegalităților și a disparităților de gen trebuie intensificată 

pentru a garanta prosperitatea și bunăstarea tuturor, pentru a asigura stabilitatea socială și 

politică și pentru a sprijini în continuare proiectul european. Trebuie să promovăm și să 

susținem în continuare statul de drept, democrația și drepturile fundamentale, precum și un 

puternic multilateralism și comerț bazat pe norme.  

Prezentul document oferă o imagine de ansamblu asupra performanței UE în ceea ce privește 

îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Pentru fiecare dintre obiective, se prezintă o 

imagine generală a situației în care se află Uniunea, tendințele în materie de dezvoltare și 

locul pe care îl ocupă Uniunea în contextul global. Se prezintă pe scurt modul în care Uniunea 

urmează să înregistreze progrese până în 2030, precum și elementele care vor stimula și cele 

care ar putea împiedica tranziția către o Europă durabilă. La dezvoltarea durabilă ar trebui să 

pună umărul toți membrii societății. În plus, în acest context, sunt prezentate mai multe 

exemple din viața reală, ideea fiind ca actori aflați la diferite niveluri să prezinte bune practici.  

La nivel mondial, șapte dintre statele membre UE-27 se numără printre primele 10 în 

clasamentul indicelui global al ODD și toate statele membre UE-27 se află în primele 50 (din 

156 de țări evaluate)
1
. În ultimii cinci ani, la nivelul întregii Uniuni s-au înregistrat progrese în 

ceea ce privește aproape toate obiectivele de dezvoltare durabilă. Cele mai mari progrese s-au 

înregistrat în legătură cu ODD 3 (Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării 

tuturor, la toate vârstele) și cu ODD 4 (Asigurarea unui învățământ de calitate, incluziv și 

                                                           
1 Clasamentul mondial citat se bazează pe Raportul pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD 

elaborat de Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă și de Bertelsmann Stiftung, iar tendințele din UE se 

bazează pe ediția din 2018 a raportului Eurostat, „Dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană – Raport de 

monitorizare privind progresele înregistrate în direcția atingerii ODD în contextul UE – ediția 2018”  

http://sdgindex.org/
http://unsdsn.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview
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echitabil și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții, pentru toți), ambele 

situându-se în topul celor mai bine clasate trei ODD la nivelul statelor membre UE-27 în 

ierarhia mondială. În medie, în clasamentul mondial, statele membre UE-27 au cel mai mare 

scor în ceea ce privește ODD 1 – Eradicarea sărăciei sub toate formele sale, peste tot în lume. 

Cu toate acestea, UE a înregistrat o scădere în privința ODD 10 – Reducerea inegalităților 

dintre țări și în interiorul acestora, cu diferențe semnificative între statele membre. Este 

important de remarcat faptul că realizarea de progrese nu înseamnă neapărat că statutul actual 

al obiectivului relevant este satisfăcător pentru UE. De exemplu, s-au realizat progrese 

semnificative în ceea ce privește îndeplinirea ODD 12 (Asigurarea unor modele de consum și 

de producție durabile), dar în privința acestui ODD, în clasamentul mondial, statele membre 

ale UE-27 ocupă penultimul loc și mai sunt multe de făcut. În medie, în clasamentul mondial, 

statele membre ale UE-27 au obținut cele mai mici scoruri în privința ODD 14 – Conservarea 

și utilizarea durabilă a oceanelor, a mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. 
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Imagine de ansamblu asupra progreselor înregistrate în direcția atingerii 

ODD în contextul UE2 

 

                                                           
2
 Eurostat (2018), „Dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană – Raport de monitorizare privind progresele 

înregistrate în direcția atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă în contextul UE – ediția 2018” 
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economică

12
Consum și producție 
responsabile

7
Energie accesibilă 
ca preț și curată

Obiective pentru care 
nu se poate calcula evoluția (*)

6

13

14

16

Apă curată și 
salubritate

Politici 
climatice

Viața 
subacvatică

Pace, justiție
și instituții 
puternice

(*)  Din cauză că nu există o serie cronologică
pentru mai mult de 25 % din indicatori 
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Eradicarea sărăciei sub toate formele sale peste tot în lume 

 

 

Uniunea Europeană astăzi 

Imagine de ansamblu/Sinteză calitativă 

Deși UE este lider în cea mai mare parte a subdomeniilor care țin de ocuparea forței de muncă 

și de domeniul social, societatea în care trăim se confruntă în continuare cu provocări care 

trebuie abordate. Sărăcia afectează șansa cetățenilor de a-și valorifica pe deplin potențialul, 

participarea lor activă în societate și accesul la servicii de calitate. Sărăcia este un fenomen 

multidimensional: pe lângă lipsa unor venituri adecvate, presupune și alte aspecte, de la 

deprivare materială la discriminare și la neparticiparea la procesul decizional. Sărăcia poate 

persista în timp, transmițându-se de la o generație la alta. UE a acționat pe mai multe fronturi 

pentru a combate sărăcia, atât pe plan intern, cât și pe plan extern, de la intervenții legislative 

la finanțare, coordonarea politicilor, promovarea responsabilității sociale a 

întreprinderilor/comportamentul responsabil în afaceri și dialogul social, respectându-și, în 

același timp, competențele și principiile subsidiarității și proporționalității. În 2017, pentru 

prima dată de la declanșarea crizei mondiale, numărul de persoane expuse riscului de sărăcie 

sau de excluziune socială în UE a scăzut sub punctul de referință din 2008: numărul de 

persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială a scăzut cu 3,1 milioane față de 

2008 și cu 10,8 milioane față de 2012, când s-a înregistrat cel mai înalt nivel. Cu toate 

acestea, obiectivul UE de a reduce cu cel puțin 20 de milioane numărul de persoane afectate 

de sărăcie sau de excluziune socială până în 2020, în comparație cu 2008, rămâne o provocare 

importantă. Persoanele aflate în situații vulnerabile, precum copiii, tinerii, persoanele cu 

handicap, persoanele cu un nivel scăzut de educație, șomerii, persoanele născute în afara UE, 

persoanele din comunități marginalizate și persoanele care trăiesc în gospodării cu o 

intensitate foarte scăzută a muncii sau care lucrează în condiții precare sunt expuse unui risc 

mai mare de sărăcie sau de excluziune socială. La nivel extern, UE este lider mondial în ceea 

ce privește contribuția la eradicarea sărăciei, fapt datorat unui pachet coerent de politici cum 

ar fi: cooperarea pentru dezvoltare, diferitele instrumente ale politicii comerciale, politica 

europeană de vecinătate și politica de extindere. În cadrul consensului european privind 

dezvoltarea – care constituie, atât pentru UE, cât și pentru statele sale membre, cadrul 

cooperării pentru dezvoltare – un loc central îl ocupă eradicarea sărăciei, abordarea problemei 

discriminării și a inegalităților și respectarea principiului de a nu lăsa pe nimeni în urmă. 

Acordurile de liber schimb ale UE, preferințele comerciale unilaterale, precum și Strategia UE 

de ajutor pentru comerț, actualizată în 2017, contribuie la reducerea sărăciei în țările în curs 

de dezvoltare. 

Tendințele principale  

 Conform celor mai recente date, în 2017, 112,9 milioane de persoane (22,5 % din populația 

UE) erau expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, adică erau expuse la cel puțin 

unul dintre următoarele riscuri: risc de sărăcie, deprivare materială severă sau activitate 

lucrativă cu intensitate foarte scăzută. Așadar, continuă tendința de scădere care a început în 

2012, când numărul de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziunii sociale a atins 

apogeul, ajungând la 123,8 milioane. În UE, femeile se confruntă cu un risc mai ridicat de 

sărăcie, în principal din cauza inegalităților de gen de pe piața forței de muncă pe întreg 

parcursul vieții lor. Deși în scădere, rata copiilor expuși riscului de sărăcie sau de excluziune 

socială (între 0 și 17 ani) rămâne, în majoritatea statelor membre, cu mult mai mare decât 

riscul general al populației. În cadrul UE, persistă diferențe semnificative de la o țară la alta. 

 Procentul de persoane expuse riscului de sărăcie a veniturilor a fost în creștere timp de 
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mai mulți ani, ca urmare a crizei, dar s-a stabilizat în perioada 2015-2016 (aproximativ 

17,3 %) și a scăzut în 2017, ajungând la 16,9 % din populația UE, datorită faptului că 

asistăm la o redresare a economiei și la o îmbunătățire a condițiilor de pe piața forței de 

muncă. În ceea ce privește lucrătorii săraci, 9,6 % din totalul persoanelor angajate au fost, de 

asemenea, afectate de sărăcia veniturilor în 2017. Acest procent s-a stabilizat în ultimii patru 

ani, deși la un nivel superior celui din 2008 (8,6 %). 

 Procentajul persoanelor care au o stare materială extrem de precară a scăzut în mod 

constant din 2012, când atinsese un nivel maxim de 9,9 %, ajungând, în 2017, la 6,9 % din 

populația UE, adică sub nivelul din 2008 (8,5 %), ceea ce înseamnă că aproximativ una din 

14 persoane este afectată de lipsa de resurse, adică nu își poate plăti facturile, nu își poate 

încălzi cum trebuie locuința sau nu poate pleca o săptămână în vacanță departe de casă.  

 Persoanele expuse riscului de sărăcie sunt mai expuse problemelor legate de locuință, cum 

ar fi acoperișuri stricate, pereți cu umiditate sau lipsa unor instalații sanitare de bază. Aflat în 

scădere, acest risc a afectat 13,1 % din populația UE în 2017.  

Clasamentul mondial  

Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD (elaborat de 

Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă), toate statele membre 

ale UE au un punctaj mai mare de 95 din 100 pentru ODD 1, acesta fiind ODD-ul pentru care 

statele membre ale UE înregistrează, în medie, cel mai bun punctaj.  

Uniunea Europeană în 2030 

UE în condițiile tendințelor actuale/în condiții neschimbate 

Deși provocările cu care se confruntă în acest domeniu sunt importante, se preconizează că, 

până în 2030, UE va realiza noi progrese semnificative cu privire la eradicarea sărăciei și a 

excluziunii sociale. Creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă va juca un rol important 

în acest sens, dar nu va fi suficientă pentru ca toate persoanele afectate să iasă din sărăcie. 

Accesul tuturor la protecție socială adecvată, la asistență medicală de calitate, la educație, 

locuințe și servicii sociale va trebui adaptat în funcție de viitoarele schimbări demografice, de 

noile tehnologii, de evoluția formelor de muncă, de migrație și de schimbările climatice. Se 

estimează că o gamă largă de părți interesate de la toate nivelurile, inclusiv cel local, național 

și european vor face în continuare progrese. Politicile externe ale UE vor continua să 

contribuie la eradicarea sărăciei în țările terțe. 

Oportunități/Factori pozitivi 

Pârghiile politice legate de ocuparea forței de muncă și de protecția socială (în special 

sistemele de protecție socială și de incluziune socială, politicile privind piața forței de muncă, 

egalitatea de gen, nivelul de instruire, competențele, învățarea pe tot parcursul vieții și 

asistența medicală și îngrijirea pe termen lung), accesul egal la noile tehnologii, inovarea 

socială, finanțarea durabilă, multilateralismul, comerțul deschis și echitabil, implicarea socială 

și politicile participative, responsabilitatea socială a întreprinderilor, comportamentul 

responsabil în afaceri și impozitarea. 

Riscuri/Factori negativi 

Inegalitatea de șanse, îmbătrânirea populației, schimbarea componenței unei gospodării (de 

exemplu, gospodăriile care constau într-un singur membru), schimbările climatice, reticența 

față de politicile și mișcările care militează pentru egalitatea de gen, instabilitatea geopolitică 

și amenințările la adresa securității, revenirea la protecționism economic la nivel mondial, 

segmentarea pieței muncii și condițiile precare de muncă, decalajul digital.  

Principalele elemente ale politicii  

La nivelul UE: Pilonul european al drepturilor sociale reprezintă principalul cadru de 

referință pentru combaterea sărăciei la nivelul UE. Majoritatea celor 20 de principii abordează 

direct obiectivele ODD referitoare la sărăcie, precum reducerea sărăciei în toate dimensiunile 

sale, implementarea unor sistemele de protecție specifice fiecărui stat membru, precum și 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
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crearea unor cadre de politică solide care să sprijine investițiile în eradicarea sărăciei. Tabloul 

de bord al indicatorilor sociali ajută la monitorizarea performanțelor și urmărește tendințele 

din statele membre în domeniul ocupării forței de muncă și în domeniul social, inclusiv riscul 

de sărăcie sau de excluziune socială.  

La nivelul statelor membre: Portugalia a luat mai multe măsuri de consolidare a protecției 

sociale și de combatere a sărăciei, a excluziunii și a inegalităților sociale. Pachetul privind 

veniturile susține veniturile gospodăriilor prin majorarea cuantumului pensiilor, reinstituirea 

valorii de referință pentru venitul de solidaritate socială și a criteriilor de echivalare a 

venitului minim și majorarea alocațiilor pentru copii și a alocațiilor familiale. Indicele de 

ajutor social – o valoare de referință pentru măsuri de protecție socială – a fost majorat, iar 

acoperirea sistemului de garantare a unui venit minim a fost extinsă.  

 

La nivel regional/local: În perioada 2015-2018, orașul german München a pus în aplicare 

câteva inițiative cu sprijin din partea Fondului social european, pentru a sprijini integrarea 

persoanelor aflate în șomaj pe piața locală a forței de muncă, contribuind, astfel, la reducerea 

sărăciei. Printre aceste inițiative se numără proiectul „Work & Act”, prin care șomerii au fost 

sprijiniți să revină în câmpul muncii, proiectul „Power-M”, care susține întoarcerea femeilor 

la locul de muncă după concediul de maternitate, proiectul „Guide”, care le oferă consiliere 

femeilor antreprenori, și proiectele „FIBA” și „MigraNet”, care sprijină integrarea migranților 

pe piața muncii. 

 

La nivelul întreprinderilor: Naturgy, o companie de gaz și electricitate din Spania, a pus în 

aplicare planul privind vulnerabilitatea energetică, care garantează protecția consumatorilor 

vulnerabili. Impactul social al planului urmărește să poziționeze noi afaceri private ca un 

catalizator în lupta împotriva sărăciei și sprijinirea actorilor sociali care luptă împotriva 

excluziunii sociale.  

 

La nivelul societății civile: Rețeaua europeană pentru venitul minim informează publicul larg 

cu privire la necesitatea de a asigura dreptul la prestații de venit minim adecvate, care să îi 

asigure un trai decent în toate etapele vieții și dreptul de acces efectiv la bunuri și servicii de 

facilitare. Rețeaua reunește diverse organizații, experți, profesioniști, cadre universitare și alte 

entități active în combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. 

 

 

Eradicarea foametei, garantarea securității alimentare, îmbunătățirea 

alimentației și promovarea agriculturii durabile 

 

 

Uniunea Europeană astăzi 

Imagine de ansamblu/Sinteză calitativă 

În UE, asigurarea unei alimentații sigure și sănătoase și a unor sisteme agricole, de pescuit și 

acvacultură productive și durabile reprezintă o prioritate. Prin intermediul politicilor sale, UE 

îi ajută pe agricultori și pescari să satisfacă cererea de alimente și să pună la dispoziția 

populației alimente sigure și de înaltă calitate, stabile, produse în mod sustenabil, la prețuri 

abordabile. Agricultura, pescuitul și acvacultura durabilă, care ține cont de nutriție, sunt 

esențiale pentru a asigura o aprovizionare constantă cu alimente sigure și sănătoase pentru 

consumator, atât în prezent cât și în viitor, în special în contextul provocărilor actuale, cum ar 

fi schimbările climatice și creșterea populației. În acest context, exporturile UE sunt un factor 

esențial care contribuie la aprovizionarea cu alimente la nivel mondial. Productivitatea a 
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continuat să crească în Europa în ultimii zece ani, deși într-un ritm mai lent decât în trecut, 

însă acum se instituie măsuri pentru a îmbunătăți performanțele în materie de mediu și de 

climă ale agriculturii, pescuitului și acvaculturii, pentru a asigura durabilitatea acestora pe 

termen lung, luând în considerare și impactul asupra țărilor terțe. Dacă, în lume, unele regiuni 

se confruntă cu foametea, principalele probleme legate de nutriție cu care se confruntă Europa 

sunt excesul de greutate și obezitatea, precum și carențele de micronutrienți. La nivel global, 

două treimi din populația săracă a lumii trăiește în zone rurale, agricultura constituind un 

mijloc de subzistență. UE a păstrat în permanență securitatea alimentară și nutrițională în 

centrul cooperării pentru dezvoltare și, în relațiile sale comerciale și în politicile de vecinătate 

și de extindere, acordă o atenție specială atât securității alimentare, cât și agriculturii și 

pescuitului durabil. Uniunea Europeană, cel mai mare donator de asistență alimentară 

umanitară acordată victimelor crizelor alimentare la nivel mondial, investește masiv și în 

acțiunile de sprijinire a țărilor care se confruntă cu riscul de foamete. 

Tendințele principale  

 Obezitatea este o problemă de sănătate importantă în UE – 15,9 % din totalul populației de 

adulți erau obezi în 2014. În Europa, obezitatea afectează în mod disproporționat persoanele 

cu un nivel scăzut de educație și persoanele în vârstă. Dacă luăm în calcul și persoanele 

supraponderale, problema devine și mai gravă, întrucât populația afectată depășește ușor 

pragul de 50 % din populația adultă totală a UE și se preconizează că situația se va înrăutăți în 

următorii ani.  

 Trebuie atinsă sustenabilitatea economică în sectorul agricol european pentru a asigura 

viabilitatea pe termen lung a acestuia. În agricultură, venitul factorilor pe unitate anuală de 

muncă – un indicator al productivității muncii – a înregistrat o ușoară tendință de creștere în 

UE, fiind în prezent de 21,6 %, peste nivelul din 2010. Există însă diferențe semnificative 

între statele membre.  

 Ponderea agriculturii ecologice în totalul suprafeței agricole aproape s-a dublat din 2005 

până în 2017, de la 3,6 % la 7,0 %. Mai exact, suprafața ecologică totală la nivelul UE-28 

(adică suprafața convertită integral plus suprafața în curs de conversie) era de aproape 

12 milioane de hectare în 2016. Valoarea pieței ecologice cu amănuntul în UE era de 

30,7 miliarde EUR în 2016, cu o creștere a vânzărilor cu amănuntul de 12 % între 2015 și 

2016. 

 Mai mulți indicatori care măsoară impactul agriculturii asupra mediului arată unele 

tendințe pozitive, dar și o serie de evoluții îngrijorătoare în ultimii ani, cum ar fi: creșterea 

consumului de pesticide în anumite părți ale Europei, consumul încă ridicat de agenți 

antimicrobieni (în UE, 70 % din agenții antimicrobieni sunt destinați animalelor de la care se 

obțin produse alimentare) și neînregistrarea unor progrese semnificative în combaterea 

declinului biodiversității.  

 Emisiile de gaze cu efect de seră din agricultură sunt în ușoară creștere începând din 2010, 

deși sunt cu mult sub nivelurile din 1990. Această creștere poate fi atribuită creșterii 

productivității și a producției în sectorul agricol.  

 În UE, sunt tot mai puține suprafețe de teren afectate de riscul eroziunii severe a solului, iar 

acest lucru se datorează, în parte, măsurilor de ecocondiționalitate obligatorii prevăzute de 

politica agricolă comună. Se estimează că procentajul zonelor supuse unor riscuri neartificiale 

de eroziune care ar putea să fie afectate de o eroziune severă a solului cauzată de apă a scăzut 

de la 6,0 % în 2000 la 5,2 % în 2012.  

 S-a înregistrat o îmbunătățire continuă a performanței sectorului acvaculturii al UE în 

perioada 2014-2016. În 2016, acest sector a introdus pe piața UE 1,4 milioane de tone de 

fructe de mare, în valoare de aproape 5 miliarde EUR; între 2014 și 2016, o creștere anuală de 

2,2 % ca volum și de 3,1 % ca valoare. Asistăm, de asemenea, la o tranziție de la producția 

convențională la acvacultura ecologică.  
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Clasamentul mondial  

Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD (elaborat de 

Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă), 14 state membre ale 

UE au un punctaj mai mare de 70 din 100 pentru ODD 2. 13 state membre ale UE se află în 

primele 20 din lume.  

Uniunea Europeană în 2030 

UE în condițiile tendințelor actuale/în condiții neschimbate 

Se așteaptă ca UE să continue să evolueze în direcția eliminării foametei și a promovării unor 

practici durabile. Având în vedere „Perspectivele agricole ale UE pentru 2030”, nu se așteaptă 

deficiențe majore în ceea ce privește securitatea alimentară a UE, cu condiția să nu apară 

perturbări majore ale pieței. Politicile în materie de siguranță alimentară asigură un nivel 

ridicat de siguranță alimentară și de sănătate a animalelor și a plantelor în cadrul UE, precum 

și o funcționare eficace a pieței interne. Există întotdeauna incertitudini, de aceea anumite 

riscuri sunt monitorizate. Pentru realizarea acestui ODD, va trebui ca industria, organizațiile 

neguvernamentale, autoritățile locale și cetățenii să fie mai conștienți de aspectele sociale, 

comerciale și individuale care creează obiceiuri alimentare nesănătoase, precum și de 

repercusiunile acestora asupra sănătății oamenilor și a bugetelor naționale. În această privință, 

eforturile care se fac în vederea reformulării produselor alimentare pot juca un rol important 

în combaterea supraponderalității și a obezității și a impactului economic al acestora. 

Îndeplinirea acestui obiectiv depinde, de asemenea, de educarea cetățenilor și de modul de 

folosire a noilor tehnologii sau de abordare a noilor provocări. Implicarea socială puternică la 

toate nivelurile (asociații, guverne, sectorul privat, oameni de știință și experți în sănătate) va 

fi esențială pentru îmbunătățirea impactului ecologic și sanitar al sistemelor alimentare, 

identificarea bunelor practici, gestionarea resurselor alimentare în mod eficient, reducerea 

deșeurilor alimentare etc. Investițiile în promovarea unei agriculturi mai durabile vor 

contribui, de asemenea la îmbunătățirea securității aprovizionării cu alimente, un aspect care 

trebuie luat în calcul pentru a face față unor provocări precum creșterea populației mondiale 

sau schimbările climatice. Cetățenii ar beneficia astfel de gestionarea integrată a dăunătorilor 

sau de produse alimentare cu calități nutritive optime, iar acest lucru ar avea un rol important 

în îmbunătățirea bunăstării lor și, astfel, a calității vieții.  

Oportunități/Factori pozitivi 

Implicarea societală și politicile participative, schimbările comportamentale, responsabilitatea 

socială a întreprinderilor/comportamentul responsabil în afaceri, finanțarea durabilă, 

parteneriatele de tip public-privat, sistemele alimentare durabile, noile tehnologii, inteligența 

artificială, cercetarea și inovarea, punerea accentului pe societăți reziliente, educația, 

investițiile publice și private, comerțul deschis și echitabil. 

Riscuri/Factori negativi 

Sărăcia, inegalitățile sociale și de sănătate, îmbătrânirea populației, instabilitatea geopolitică, 

schimbările climatice și pierderea biodiversității, boli ale animalelor scăpate de sub control, 

organisme dăunătoare plantelor și contaminanți. 

Principalele elemente ale politicii  

UE la nivel internațional: Parteneriatul UE-Africa privind securitatea alimentară și 

nutrițională și agricultura durabilă, lansat în aprilie 2016, promovează cercetarea și inovarea 

în domeniile de cooperare intensificată în mod durabil, agricultura și sistemele alimentare 

pentru nutriție, piețele de desfacere a produselor agricole și comerțul cu aceste produse. 

 

La nivelul UE: Modernizarea și simplificarea obiectivelor politicii agricole comune, pentru a 

maximiza contribuția acesteia la punerea în aplicare a ODD. Propunerile Comisiei pentru 

următorul buget multianual 2021-2027 prezintă explicit obiectivul de îmbunătățire în 

continuare a dezvoltării sustenabile a agriculturii, a sectorului alimentar și a zonelor rurale. 
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La nivelul statelor membre: Programul pentru diversitatea plantelor cultivate este un program 

național destinat să fie un instrument adaptiv pentru crearea unei metode inteligente și 

durabile de a conserva și de a utiliza bogăția de plante din Suedia. Diverse semințe, inclusiv 

soiuri mai vechi, sunt colectate pe întreg teritoriul Suediei și conservate la Banca Nordică de 

Gene. Se reintroduc astfel pe piață diverse plante care se cultivau în trecut.  

La nivel regional/local: Programul de dezvoltare rurală pentru anii 2014-2020 pentru 

Portugalia continentală promovează investițiile în agricultură, cu scopul de a spori capacitatea 

de a crea valoare adăugată, de a mări productivitatea, de a promova o utilizare mai eficientă a 

resurselor și de a sprijini producția și participarea socială în zonele rurale. 

La nivelul întreprinderilor: Grupo Cooperativo Cajamar din Spania face parte din proiectul 

TomGEM, care dezvoltă noi strategii menite să asigure randamente ridicate în producția de 

fructe și legume în condiții de temperatură ridicată. Scopul proiectului este de a identifica 

fenotipul pentru o gamă largă de resurse genetice pentru a găsi culturile/genotipurile care 

prezintă un randament stabil și genele care controlează calitatea inducției florale, fertilitatea 

polenului și formarea fructelor. 

 

La nivelul societății civile: „Baltic Friendly Agriculture” este un ciclu de la atelier organizate 

de Fundația WWF Polonia sub egida Centrului de consultanță agricolă din Brwinów. 

Agricultorii care au participat la aceste ateliere și-au îmbunătățit cunoștințele privind 

metodele de reducere a pierderilor de azot și de compuși ai fosforului din exploatațiile 

agricole care contribuie la poluarea apei.  

 

 

 

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la toate 

vârstele 

 

 

Uniunea Europeană astăzi 

Imagine de ansamblu/Sinteză calitativă 

Sănătatea este o nevoie umană de bază, iar UE a înregistrat progrese semnificative în ceea ce 

privește combaterea inegalităților în materie de sănătate și a cauzelor sociale și de mediu ale 

acestora. O stare de sănătate bună are valoare nu numai ca factor determinant major al calității 

vieții, al bunăstării și al participării sociale a fiecărei persoane, ci contribuie și la crearea unei 

economii europene durabile. Acoperirea universală cu servicii de sănătate este un obiectiv al 
Cartei drepturilor fundamentale a UE, unul dintre drepturile recunoscute de Pilonul european 

al drepturilor sociale și, prin urmare, un obiectiv politic important al UE și al statelor membre 

ale acesteia. Accesibilitatea și caracterul abordabil al serviciilor de asistență medicală pentru 

pacienți rămân, împreună cu eficacitatea și cu durabilitatea finanțelor publice, principalele 

obiective politice pentru reformele sistemelor de sănătate discutate în contextul UE. Cu toate 

acestea, fumatul și consumul excesiv de alcool, excesul de greutate, lipsa de activitate fizică, 

problemele de sănătate mintală precum depresia și sinuciderea, precum și bolile transmisibile 

continuă să afecteze sănătatea și, împreună cu schimbările demografice și sociale, constituie o 

povară suplimentară pentru sistemele de sănătate din UE. UE sprijină statele membre, de 

exemplu prin combaterea factorilor de risc ai bolilor netransmisibile, prin facilitarea 

schimbului de bune practici, prin contribuția la asigurarea accesului la asistență medicală de 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0391:0407:RO:PDF
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calitate și prin consolidarea capacității de prevenire și gestionare a amenințărilor globale la 

adresa sănătății, cum ar fi rezistența la antimicrobiene, precum și prin efectuarea de investiții 

în cercetare și inovare. La nivel internațional, ajutoarele pentru dezvoltare acordate de UE 

promovează accesul universal la servicii de asistență medicală de calitate. În conformitate cu 

Consensul european privind dezvoltarea, UE contribuie la consolidarea tuturor domeniilor 

sistemelor de sănătate și la realizarea de progrese în direcția asigurării acoperirii universale cu 

servicii de sănătate.  

Tendințele principale  

 Europenii trăiesc mai mult decât oricând, iar această tendință va continua. În 2016, 

speranța de viață în UE era de 81 de ani, cu 3,3 ani mai mult decât în 2002.  

 Un stil de viață nesănătos are repercusiuni asupra sănătății umane, a bugetelor publice și 

a productivității. Rata fumătorilor în rândul populației cu vârsta de peste 15 ani a scăzut la 

26 % în 2017. Cu toate acestea, mai mult de jumătate din populația adultă din UE era 

supraponderală în 2014.  

 În 2017, 1,6 % din populația UE a declarat că se confruntă cu probleme medicale 

nesoluționate, față de 3,4 % în 2011. Costurile și listele lungi de așteptare sunt 

principalele motive pentru nesoluționarea problemelor medicale. 

 Numărul deceselor cauzate de boli netransmisibile înainte de vârsta de 65 de ani a scăzut 

constant între 2002 și 2015. Cu toate acestea, în pofida faptului că bolile netransmisibile 

reprezintă până la 80 % din costurile asistenței medicale, numai aproximativ 3 % din 

bugetele pentru sănătate sunt alocate prevenirii. Numărul deceselor din UE cauzate de 

HIV, tuberculoză și hepatită a scăzut relativ constant între 2002 și 2015. Rezistența la 

antimicrobiene este responsabilă de un număr estimat de 33 000 de decese pe an în UE, 

costurile medicale și pierderile de productivitate aferente acestora ridicându-se la 

1,5 miliarde EUR pe an.  

 Expunerea la poluarea aerului cu particule fine de materie în zonele urbane a scăzut cu 

aproape 20 % în UE în perioada 2010-2015, însă poluarea aerului rămâne totuși principala 

cauză de mediu a deceselor premature. În fiecare an, peste 400 000 de persoane mor 

prematur în UE din cauza calității deficitare a aerului; în plus, milioane de persoane suferă 

de boli respiratorii și cardiovasculare cauzate de poluarea aerului. 

 Siguranța rutieră din UE s-a îmbunătățit semnificativ în ultimele decenii. UE a devenit cea 

mai sigură regiune din lume, cu 49 de decese la un milion de locuitori din cauza 

accidentelor rutiere. În perioada 2001-2010, numărul deceselor cauzate de accidente 

rutiere în UE a scăzut cu 43 %, iar în perioada 2010-2017 cu încă 20 %. 

Clasamentul mondial  

Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD (elaborat de 

Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă), 18 state membre ale 

UE au un punctaj mai mare de 90 din 100 pentru ODD 3. 11 state membre ale UE se află în 

primele 20 din lume. La nivel general, acest obiectiv se află printre cele 3 ODD cu punctajul 

cel mai mare pentru statele membre ale UE.  

Uniunea Europeană în 2030 

UE în condițiile tendințelor actuale/în condiții neschimbate 

Pentru a menține acoperirea universală cu servicii de sănătate în UE, sistemele de sănătate vor 

trebui să fie reziliente la evoluțiile viitoare, să asigure accesibilitatea și eficacitatea. Va fi 

necesar să se treacă la un model care să pună un accent mai mare pe prevenirea bolilor și 

promovarea sănătății, să fie mai personalizat și să valorifice tehnologiile digitale, precum și să 

se îmbunătățească asistența medicală primară și să se dezvolte asistența medicală integrată 

orientată către pacient. De asemenea, va fi important să se reducă oferta și cererea de droguri 

ilicite. UE își menține angajamentul de a combate atât bolile transmisibile și netransmisibile, 
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cât și rezistența la antimicrobiene. În prezent este în curs de desfășurare un efort important de 

promovare a aplicării la scară mai largă a bunelor practici validate. UE va urmări noi 

obiective intermediare, și anume reducerea cu 50 % a deceselor cauzate de accidentele rutiere 

în perioada 2020-2030, precum și reducerea la jumătate, în aceeași perioadă, a numărului de 

răniți grav. 

Oportunități/Factori pozitivi 

Implicarea societală și politicile participative, schimbările comportamentale, o forță de muncă 

și o populație mai sănătoasă, responsabilitatea socială a întreprinderilor/comportamentul 

responsabil în afaceri, finanțarea durabilă, parteneriatele de tip public-privat, promovarea 

sănătății și a prevenției, cercetarea și inovarea, noile tehnologii, transformarea digitală a 

serviciilor de asistență medicală și de îngrijire, punerea accentului pe societăți reziliente, 

educație, investiții publice și private, comerțul deschis și echitabil. 

Riscuri/Factori negativi 
Sărăcia, inegalitățile sociale și de sănătate, amenințările biologice, schimbările climatice și 

riscurile legate de mediu, impactul asupra durabilității finanțelor publice al îmbătrânirii 

populației și al inflației costurilor asociate noilor tehnologii și riscurilor socioeconomice, 

îmbătrânirea populației, obiceiurile nesănătoase, instabilitatea geopolitică și amenințările în 

materie de securitate sanitară.  

Principalele elemente ale politicii  

UE la nivel internațional: UE a contribuit la Programul de parteneriat UE-Organizația 

Mondială a Sănătății privind acoperirea universală cu servicii de sănătate pentru a consolida 

sistemele de sănătate din peste 35 de țări partenere și sprijină creșterea cererii de servicii de 

planificare familială și îmbunătățirea accesului la acestea, reducerea practicilor tradiționale 

vătămătoare și a violenței pe criterii de gen împreună cu ONU.  

 

La nivelul UE: în ceea ce privește rezistența la antimicrobiene, UE a adoptat un plan de 

acțiune ambițios intitulat „O singură sănătate”, pentru a menține posibilitatea unui tratament 

eficace al infecțiilor la oameni și la animale. Planul de acțiune oferă orientări referitoare la 

utilizarea prudentă a antimicrobienelor în domeniul sănătății umane, încurajează cercetarea 

privind noi antimicrobiene, vaccinuri și metode de diagnostic, stimulează în plus inovarea, 

oferă contribuții pentru politicile bazate pe știință și măsurile legale și abordează lacunele în 

materie de cunoștințe. În ceea ce privește prevenția, bunele practici validate sunt aplicate la 

scară mai largă, în strânsă cooperare cu statele membre ale UE.  

 

La nivelul statelor membre: în sectorul de sănătate publică din Republica Slovacă există o 

rețea de centre generale și specializate de consiliere în materie de sănătate, care oferă 

consiliere pe baza analizării principalilor factori de risc personali (de exemplu fumatul, 

alimentația, activitatea fizică sau stresul). De asemenea, acestea desfășoară acțiuni de 

sensibilizare a populației și au rolul de a încuraja participarea la depistările medicale și la 

controalele medicale preventive. 

 

La nivel regional/local: în 2011, Asociația intermunicipală pentru conservarea naturii din 

Luxemburg a lansat proiectul „Să savurăm natura – să consumăm alimente regionale, 

ecologice și produse în condiții echitabile”. Obiectivul proiectului este să promoveze 

produsele alimentare durabile în cantinele școlare ale celor 33 de municipalități participante și 

să ofere oportunități economice fermierilor din regiune care sunt implicați în mod deosebit în 

protecția mediului. Pe lângă respectarea unor criterii care să asigure protecția generală a 

mediului și bunăstarea animalelor, fermierii care doresc să se alăture proiectului trebuie să 

utilizeze 5 % din terenurile lor agricole pentru protecția biodiversității. Personalul cantinelor 

școlare are acces la cursuri de formare specifice: întâlniri cu producătorii, alimente sănătoase, 

http://ec.europa.eu/health/amr/action_eu_en
http://ec.europa.eu/health/amr/action_eu_en
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meniuri de sezon, impactul alimentelor asupra climei și a țărilor în curs de dezvoltare.  

 

La nivelul întreprinderilor: cu sprijinul Fundației Bill și Melinda Gates, întreprinderea 

CureVac GmbH din Germania a câștigat primul premiu acordat de UE pentru stimularea 

inovării, și anume pentru progresele realizate în direcția unei noi tehnologii care menține 

vaccinurile stabile la orice temperatură ambiantă.  

 

La nivelul societății civile: în cadrul programului național de sănătate din Polonia, o serie de 

organizații neguvernamentale au elaborat instrumente pentru depistarea tulburărilor 

dispoziției, materiale pentru asistență în cazul problemelor mentale, programe radiofonice, 

publicații și filme educaționale, au creat un forum online și au desfășurat campanii de 

informare.  

 

 

Asigurarea unei educații de calitate, incluzive și echitabile și promovarea 

oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți 

 

 

Uniunea Europeană astăzi 

Imagine de ansamblu/Sinteză calitativă 

Educația, formarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții au un rol central în 

construirea unei Europe durabile, reziliente, competitive și unitare pentru viitor, întrucât 

acestea le permit oamenilor să își atingă potențialul maxim. În toate etapele vieții, educația și 

formarea sunt aspecte esențiale ale dezvoltării umane și factori-cheie pentru creștere 

economică, locuri de muncă și coeziune socială. Nivelurile de educație în rândul tinerilor se 

îmbunătățesc constant în Europa. UE este în grafic în ceea ce privește atingerea obiectivelor 

Strategiei Europa 2020 referitoare la persoanele care părăsesc timpuriu școala și la absolvirea 

învățământului terțiar. S-au înregistrat progrese satisfăcătoare în ceea ce privește participarea 

la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, dar sunt necesare în continuare progrese pentru 

reducerea rezultatelor slabe la matematică, științe și citire, pentru îmbunătățirea competențelor 

digitale și a participării adulților la procesul de învățare. Tinerii cu handicap sau cei care 

provin dintr-un context de migrație au un nivel de instruire semnificativ mai scăzut. 

Persoanele care au părăsit timpuriu școala și tinerii cu un nivel de educație scăzut se confruntă 

cu probleme deosebit de grave pe piața forței de muncă. La nivel internațional, multe țări 

partenere ale UE beneficiază de programe de asistență bilaterală care contribuie la 

consolidarea sistemelor lor educaționale, punând accentul pe îmbunătățirea accesului la 

educație de bază de calitate în țările cu venituri reduse, precum și în țările fragile și cele 

afectate de conflicte, în special pentru fete și grupurile marginalizate. 

Tendințele principale  

 Rata persoanelor care părăsesc timpuriu sistemul de învățământ și de formare 

profesională este în continuă scădere din 2002. Scăderea de la 17 % în 2002 la 10,6 % în 

2017 reprezintă un progres clar în direcția realizării obiectivului principal al Strategiei 

Europa 2020 de 10 %.  

 Obiectivul principal al Strategiei Europa 2020 ca rata absolvenților învățământului 

terțiar să ajungă la 40 % în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani a fost 

practic atins (39,9 % în 2017).  

 Participarea la educația și îngrijirea copiilor preșcolari a crescut în mod constant din 

2003. Obiectivul UE ca 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta de 

școlarizare obligatorie să participe la educația preșcolară a fost atins în 2016, deși mai există 
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diferențe de la o țară la alta. 

 De asemenea, UE a stabilit un obiectiv de reducere a ponderii elevilor în vârstă de 15 ani 

cu rezultate slabe la citire, matematică și științe sub 15 % până în 2020. Ponderea elevilor 

cu rezultate slabe în toate cele trei domenii variază mult de la un stat membru al UE la altul. 

În ansamblu, UE este în urmă în toate cele trei domenii și – conform celor mai recente date 

disponibile din 2015 – a regresat față de rezultatele din 2012 (științe: 20,6 %, + 4,0 puncte 

procentuale; citire: 19,7 %, +1,9 puncte procentuale; matematică: 22,2 %, +0,1 puncte 

procentuale.  

 În 2017, 57 % din populația UE cu vârsta cuprinsă între 16 și 64 de ani avea cel puțin 

competențe digitale de bază. 

 Rata de angajare a proaspeților absolvenți a crescut de la 76,9 % în 2015 la 80,2 % în 

2017, un procent apropiat de obiectivul UE de 82 %.  

 Procentul de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 

educațional sau de formare a continuat să scadă, ajungând la 10,9 % în 2017, comparativ 

cu nivelul de vârf de 13,2 % din 2012. 

 Participarea adulților (25-64 de ani) la procesul de învățare a fost de 10,9 % în 2017, cu 

mult sub obiectivul de cel puțin 15 %.  

Clasamentul mondial  

Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD (elaborat de 

Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă), 16 state membre ale 

UE au un punctaj mai mare de 90 din 100 pentru ODD 4. Șapte state membre ale UE se află 

în primele 20 din lume. În medie, acest obiectiv se află printre cele 3 ODD cu punctajul cel 

mai mare pentru statele membre ale UE. 

Uniunea Europeană în 2030 

UE în condițiile tendințelor actuale/în condiții neschimbate 

Se preconizează că nivelul de instruire în rândul populației tinere va continua să crească în 

viitor ca urmare a schimbărilor structurale de pe piețele forței de muncă, a schimbărilor 

demografice și a reformelor politicilor. Până în 2030, Spațiul european al educației va fi bine 

stabilit și se speră că nu va mai exista nicio graniță și niciun obstacol care să împiedice 

mobilitatea în scopul învățării și cooperarea academică incluzive. Indiferent de situația lor 

socioeconomică, toți tinerii ar trebui să primească o educație și o formare mai bune, care să le 

permită dobândirea de competențe mai multe și mai bune. Se preconizează că educația și 

învățarea incluzive pe tot parcursul vieții vor conduce în continuare la mai puține cazuri de 

părăsire timpurie a școlii și la creșterea numărului de cursanți la toate nivelurile. 

De asemenea, se așteaptă ca transformările de pe piețele forței de muncă să determine un 

număr mai mare de adulți să participe la activități de educație și formare. Aceștia vor putea să 

obțină validarea competențelor pe care le dobândesc în afara sistemului formal de educație și 

formare. Toate ofertele de educație și formare vor include o dimensiune mai accentuată de 

învățare la locul de muncă și vor profita de o cooperare mai strânsă cu mediul de afaceri și cu 

societatea civilă. Va fi în continuare important să se intensifice eforturile de integrare a 

educației privind dezvoltarea durabilă în programele de învățământ de la toate nivelurile. 

Oportunități/Factori pozitivi 

Implicarea societală și politicile participative, schimbările comportamentale, responsabilitatea 

socială a întreprinderilor/comportamentul responsabil în afaceri, finanțarea durabilă, 

parteneriatele de tip public-privat, cercetarea și inovarea, tehnologiile digitale și platformele 

online, inteligența artificială, evoluția pieței locurilor de muncă și a competențelor necesare, 

accentul pe societăți durabile și reziliente. 

Riscuri/Factori negativi 

Inegalitatea de șanse, sărăcia, nivelul scăzut al investițiilor publice și private, neconcordanța 

dintre cererea și oferta de competențe, creșterea lacunelor în materie de cunoștințe.  
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Principalele elemente ale politicii  

La nivelul UE: aplicând primul principiu al Pilonului european al drepturilor sociale, Comisia 

coordonează Noua agendă pentru competențe în Europa și colaborează cu statele membre în 

vederea creării unui spațiu european al educației până în 2025. Obiectivul este de a îmbunătăți 

caracterul incluziv, bazat pe învățarea pe tot parcursul vieții și pe inovare al sistemelor de 

educație și formare. Măsurile prezentate în 2018 în vederea creării spațiului european al 

educației până în 2025 vizează recunoașterea reciprocă automată a diplomelor și a perioadelor 

de studiu din străinătate, competențele-cheie, competențele digitale, valorile comune și o 

educație incluzivă, educația și îngrijirea de înaltă calitate a copiilor preșcolari și o mai bună 

învățare și predare a limbilor străine.  

La nivelul statelor membre: în 2016, Slovenia a lansat un program care va îmbunătăți 

calitatea predării și experiența cursanților, oferind cadrelor didactice și mentorilor oportunități 

de a-și spori cunoștințele, abilitățile și competențele prin rotația posturilor. Programul se va 

derula până în 2022 și are o finanțare de 1,65 milioane EUR, din care 1,32 milioane EUR 

provin din Fondul social european.  

La nivel regional/local: o inițiativă desfășurată în regiunea Veneto din Italia, finanțată din 

Fondul social european, le permite adulților care nu posedă calificări dobândite în cadrul 

învățământului secundar superior, inclusiv celor cu o calificare profesională de nivel mai 

scăzut care nu mai este relevantă pentru piața forței de muncă, să obțină recunoașterea 

experienței lor profesionale sau de formare anterioare și să înceapă un parcurs de formare 

personalizat. 

La nivelul întreprinderilor: în 2018, în Franța s-a semnat un acord tripartit prin care s-a 

deschis o secțiune incluzivă de studii pentru tineri și pentru adulți cu handicap în regiunea 

Nouvelle-Aquitaine. O duzină de ucenici cu handicap vor beneficia de formare în sectoarele 

electronicii, electricității și ingineriei electrice. Jumătate dintre ei își vor desfășura ucenicia în 

cadrul întreprinderii de electricitate Enedis și cealaltă jumătate în întreprinderi adaptate. 

La nivelul societății civile: ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) oferă servicii de educație 

suplimentară, voluntară și orientată asupra societății adolescenților vulnerabili din cartierele 

defavorizate din Bruxelles, Belgia. Obiectivul este responsabilizarea tinerilor participanți, 

prevenirea demotivării și a consecințelor negative ale acesteia (cum ar fi oboseala, părăsirea 

timpurie a școlii, delincvența, șomajul, radicalizarea extremă) și facilitarea unei mai bune 

integrări și coeziuni sociale. 

 

  

Realizarea egalității de gen și capacitarea tuturor femeilor și fetelor 

 

 

Uniunea Europeană astăzi 

Imagine de ansamblu/Sinteză calitativă 

UE se află printre liderii mondiali în materie de egalitate de gen, în ultimele decenii 

înregistrându-se progrese ca urmare a legislației privind egalitatea de tratament, a abordării 

integratoare a egalității de gen și a măsurilor specifice de promovare a drepturilor femeilor și 

a egalității de gen. Pe piața forței de muncă din UE există un număr mai mare de femei, iar 

acestea reușesc să atingă niveluri mai bune de educație și formare; cu toate acestea, femeile 

sunt încă suprareprezentate în sectoarele prost plătite și subreprezentate în funcțiile de decizie, 

Din cauza diferențelor de gen în ceea ce privește veniturile și modelele de carieră, adesea 
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femeile au drepturi de pensie mai reduse, așa că este nevoie în continuare să se mențină ritmul 

și să se realizeze îmbunătățiri. Un sondaj special Eurobarometru efectuat în 2017 a arătat că 

populația din UE este în mare parte favorabilă egalității de gen: 84 % dintre europeni 

consideră că egalitatea de gen este importantă pentru ei personal (inclusiv 80 % dintre 

bărbați). La nivel internațional, UE include perspectiva de gen în politicile sale externe, 

plecând de la instrumente comerciale până la Consensul european privind dezvoltarea și la 

politicile UE de vecinătate și de extindere. 

Tendințele principale  

 Indicele egalității de gen al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 

Bărbați (2017) subliniază că în ultimii zece ani s-a înregistrat o evoluție în general pozitivă, 

deși lentă, în direcția egalității de gen. Îmbunătățirea cea mai semnificativă s-a produs în 

domeniul puterii decizionale (în cazul funcțiilor de decizie din sectorul privat și din sectorul 

public), în timp ce, în domeniul utilizării timpului, inegalitățile de gen au crescut (activitățile 

casnice, timpul liber, activitățile de îngrijire neremunerate). Rezultatele variază mult de la un 

stat membru la altul. Majoritatea statelor membre și-au îmbunătățit punctajele generale 

începând din 2005. În cazul câtorva state membre, punctajele generale au stagnat sau au 

înregistrat chiar o ușoară scădere. 

 Diferența între rata de ocupare a femeilor și a bărbaților la nivelul UE a fost mai mică 

de 12 puncte procentuale în 2017, cu mult mai scăzută decât în 2008, când a atins 

15,1 puncte procentuale. Această ameliorare a fost determinată în mare măsură de creșterea 

ratei de ocupare a femeilor. Lipsa unor servicii de îngrijire formale accesibile și de calitate, 

în special de îngrijire a copiilor mici, reprezintă unul dintre factorii principali care împiedică 

participarea femeilor la piața forței de muncă. În 2016, numai 32,9 % dintre copiii cu vârsta 

cuprinsă între 0 și 3 ani din UE beneficiau de servicii formale de educație și îngrijire, în 

creștere față de 28 % în 2008. 

 Diferența de remunerare dintre femei și bărbați a scăzut ușor în ultimii ani. În 2016, 

câștigurile salariale orare brute ale femeilor au fost în medie cu 16,2 % mai mici decât cele 

ale bărbaților; după pensionare, această diferență se accentuează în mod exponențial cu un 

decalaj de pensii între bărbați și femei de 36,6 %.  

 În ceea ce privește egalitatea de gen în politică în UE, proporția de locuri ocupate de femei 

în parlamentele naționale a crescut de la 20,9 % în 2004 la 29,7 % în 2018. 

 În 2017, un sfert din membrii consiliilor de administrație ale celor mai mari societăți 

cotate la bursă erau femei. Între 2003 și 2017 s-a înregistrat o creștere anuală aproape 

constantă care a totalizat 16,8 puncte procentuale. 

 Modul în care femeile și bărbații alocă timp pentru activitățile casnice și de îngrijire și 

pentru activitățile sociale a devenit mai inegal în UE în comparație cu 10 ani în urmă. 

Această scădere a egalității s-a produs în 12 state membre, în timp ce în opt state membre s-

au constatat îmbunătățiri. 

 În Europa, o femeie din trei a fost supusă violenței fizice și/sau sexuale de la vârsta de 

15 ani.  

Clasamentul mondial  

Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD (elaborat de 

Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă), 11 state membre ale 

UE au un punctaj mai mare de 80 din 100 pentru ODD 5. 11 state membre ale UE se află în 

primele 20 din lume. 

Uniunea Europeană în 2030 

UE în condițiile tendințelor actuale/în condiții neschimbate 

Continuarea progreselor în ceea ce privește egalitatea de gen și capacitarea femeilor și a 

fetelor necesită angajament, fonduri sporite și eforturi persistente din partea actorilor de la 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2154
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
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toate nivelurile, de la gospodăriile individuale până la instituțiile UE. Deși stimulentele 

normative sunt importante pentru accelerarea acestor progrese, egalitatea de gen depinde 

foarte mult de valorile culturale și etice și de evoluția schimbărilor societale. Până în 2030, ne 

putem aștepta ca UE să facă în continuare progrese în ceea ce privește autonomizarea 

economică a femeilor, echilibrul de gen în procesul decizional și combaterea violenței 

împotriva femeilor și a fetelor. Concretizarea și amploarea acestor progrese depind de evoluția 

contextului cultural și politic, precum și de măsurile normative viitoare. 

Oportunități/Factori pozitivi 

Implicarea societală și politicile participative, schimbările normelor sociale, schimbările 

comportamentale, responsabilitatea socială a întreprinderilor/comportamentul responsabil în 

afaceri, serviciile formale de îngrijire a copiilor, modalități echilibrate privind concediul din 

motive familiale, orarele de lucru flexibile, un sistem educațional echilibrat, accesul la noile 

tehnologii și promovarea competențelor tehnice ale femeilor, comerțul deschis și echitabil. 

Riscuri/Factori negativi 

Inegalitatea de șanse, opoziția față de progrese, neconcordanța dintre cererea și oferta de 

competențe, amenințările la adresa securității, revenirea la protecționismul economic la nivel 

mondial. 

Principalele elemente ale politicii  

UE la nivel internațional: în 2015, UE a adoptat un al doilea Plan de acțiune pentru 

egalitatea de gen și emanciparea femeilor prin relațiile externe (2016-2020). În 

septembrie 2017, Comisia a lansat inițiativa comună UE-ONU Spotlight pentru eliminarea 

violenței împotriva femeilor și a fetelor. 

 

La nivelul UE: în 2015, Comisia a adoptat un „Angajament strategic pentru egalitatea de gen 

2016-2019”. Angajamentul strategic reprezintă cadrul pentru continuarea activității Comisiei 

de promovare a egalității de gen și a capacitării femeilor și se concentrează asupra 

următoarelor cinci domenii prioritare: 1) creșterea participării femeilor la piața forței de 

muncă și a independenței economice egale; 2) reducerea diferențelor dintre femei și bărbați în 

materie de remunerare, de câștiguri și de pensii; 3) promovarea egalității între femei și bărbați 

în procesul decizional; 4) combaterea violenței bazate pe gen; 5) promovarea egalității de gen 

și a drepturilor femeilor în întreaga lume. În plus, angajamentul strategic prevede ca 

perspectiva egalității de gen să fie integrată în toate politicile și programele de finanțare ale 

UE.  

 

La nivelul statelor membre: în general, Danemarca obține punctaje bune în cazul egalității 

de gen. Femeile lucrează în general în afara locuinței și îmbină cariera profesională cu 

creșterea copiilor, beneficiind de un concediu generos pentru creșterea copilului și de centre 

de îngrijire pe timpul zilei subvenționate de stat. Bărbații danezi beneficiază, de asemenea, de 

egalitatea de gen, ei având posibilitatea să petreacă mai mult timp cu familiile lor decât 

bărbații din multe alte țări. Concediul pentru creșterea copilului acordat după nașterea unui 

copil poate fi împărțit între părinți, iar datorită zilelor de lucru cu durată limitată, adesea tatăl 

este cel care ia copiii de la centrele de îngrijire pe timpul zilei. 

 

La nivel regional/local: Franța a introdus un sistem binomial de candidați pentru alegerile 

departamentale în care votul se acordă unei echipe de candidați femei și bărbați. Acest lucru 

garantează paritatea de gen la nivel departamental și stabilește funcții politice decizionale 

partajate la nivel teritorial, permițând împărțirea responsabilităților și îmbunătățirea 

posibilităților de asigurare a echilibrului între viața profesională și cea privată pentru 

politicieni. 
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La nivelul întreprinderilor: inițiativa GründerRegio M e.V., cofinanțată de Fondul social 

european, oferă servicii de formare și consiliere și facilitează colaborarea în rețea pentru 

femeile antreprenoare din München. Aceasta vizează femeile care se întorc pe piața forței de 

muncă după creșterea copiilor, precum și femeile cu vârsta de peste 50 de ani. Proiectul 

GUIDE a sprijinit aproximativ 5 000 de femei antreprenoare, din care 56 % și-au înființat 

propria afacere. 

 

La nivelul societății civile: două organizații bulgare desfășoară proiectul „Career ROCKET”. 

Cadrele didactice, directorii de școli și consultanții în domeniul carierei din școli sunt formați 

pentru a integra egalitatea de gen în toate materiile predate în învățământul secundar, prin 

oferirea de informații referitoare la contribuția adusă de femei în domeniile științelor naturale, 

tehnologiei, politicii, istoriei, geografiei, matematicii, literaturii, artei și muzicii. 

 

 

Asigurarea disponibilității și a gestionării durabile a apei și a salubrității 

pentru toți 

 

 

Uniunea Europeană astăzi 

Imagine de ansamblu/Sinteză calitativă 

Accesul la apă este o necesitate umană de bază. De asemenea, apa este o resursă economică 

importantă și este fundamentul biodiversității, al climei și al reglării ecosistemelor. Protejarea 

ecosistemelor hidrice împotriva poluării și a transformărilor hidromorfologice și utilizarea 

durabilă a apei sunt esențiale pentru a răspunde nevoilor generațiilor actuale și viitoare, 

precum și pentru a menține stabilitatea politică la nivel național și regional. În cadrul UE, o 

politică cuprinzătoare în domeniul apei urmărește să asigure disponibilitatea unei cantități 

suficiente de apă de bună calitate, atât pentru nevoile cetățenilor, cât și pentru mediu, prin 

reglementarea presiunilor principale (agricultură, industrie, apele reziduale urbane), a 

utilizărilor apei (apa de îmbăiere, apa subterană, apa potabilă) și a gestionării integrate a apei. 

Marea majoritate a cetățenilor europeni au acces la instalații sanitare de bază și sunt conectați 

cel puțin la un sistem secundar de epurare a apelor uzate. De asemenea, cetățenii europeni 

beneficiază de o calitate foarte ridicată a apei potabile. Cu toate acestea, presiunile apărute ca 

urmare a urbanizării, poluarea difuză cauzată de agricultură și industrie și schimbările 

climatice influențează calitatea apei și securitatea apei pe termen lung. La nivel mondial, UE 

promovează disponibilitatea și gestionarea durabilă a apei și a salubrității pentru toți prin 

intermediul Consensului european privind dezvoltarea și al politicilor UE de vecinătate și de 

extindere. 

Tendințele principale  

 Ponderea persoanelor care nu dispun de instalații sanitare îmbunătățite în gospodăriile lor a 

scăzut de la 3,2 % în 2007 la doar 2,0 % din populația europeană în 2017. Numărul 

persoanelor conectate la un sistem secundar de tratare a apelor reziduale a crescut între 

2010 și 2015. Cu toate acestea, există diferențe între statele membre, unele dintre acestea 

confruntându-se în continuare cu probleme considerabile. Un nou tip de poluare capătă 

importanță, și anume scurgerile urbane sau sistemele de canalizare combinate care eliberează 

cantități enorme de poluanți în caz de ploi abundente. 

 În 2017, 86,3 % din toate locurile de îmbăiere costiere și 82,1 % din locurile de îmbăiere 

interioare au avut o calitate excelentă a apei.  

 Calitatea apei râurilor europene a crescut semnificativ între 2000 și 2014; concentrațiile 
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medii de fosfat în râurile europene prezintă o tendință de scădere.  

 Deși se înregistrează progrese în diverse domenii, doar aproximativ 40 % din apele de 

suprafață au atins o stare ecologică bună în 2015; apele subterane se află într-o stare mai 

bună, cu 74 % dintre acestea având o stare chimică bună și 89 % o stare cantitativă bună. Deși 

poluarea cu nitrați proveniți din agricultură a scăzut în ultimele două decenii, există în 

continuare probleme. Nitrații sunt poluanții cei mai comuni care cauzează o stare chimică 

deficitară a apelor subterane din UE. Acest lucru este deosebit de problematic deoarece apele 

subterane, pe lângă apele de suprafață, sunt o sursă importantă de apă potabilă în Europa. 

 Stresul hidric este scăzut în majoritatea țărilor din UE, însă în câteva dintre ele, în principal 

în țările din sudul Europei, acesta este ridicat, iar fenomenul este în creștere și în vestul și 

nordul Europei.  

 Pentru a reduce deficitul de apă, toate sectoarele relevante trebuie să utilizeze în mod eficient 

apa dulce. Captarea apei a scăzut în Europa în ultimii zece ani, în timp ce eficiența utilizării 

apei a crescut. Consumul mediu de apă potabilă a scăzut în ultimii 20 de ani de la circa 

200 l pe persoană pe zi la circa 120 l.  

Clasamentul mondial 

Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD (elaborat de 

Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă), 25 de state membre ale 

UE au un punctaj mai mare de 80 din 100 pentru ODD 6. Trei state membre ale UE se află în 

primele 20 din lume. 

Uniunea Europeană în 2030 

UE în condițiile tendințelor actuale/în condiții neschimbate 

În general, se estimează că UE va face în continuare progrese privind gestionarea durabilă a 

apei și a salubrității. Aproape toți cetățenii vor beneficia de un acces bun la serviciile legate de 

utilizarea apei, cum ar fi apa potabilă și epurarea apelor uzate, precum și la instalații sanitare. 

Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a se asigura accesul deplin al 

tuturor cetățenilor UE, pentru a se asigura faptul că apele reziduale sunt tratate în conformitate 

cu standardele impuse pe întregul teritoriu și pentru a se atinge o stare ecologică bună în cazul 

tuturor corpurilor de apă din Europa. Poluanții emergenți problematici, cum ar fi 

microplasticul și medicamentele, ar trebui să primească o atenție specială în următorii ani. 

Poluarea difuză generată de agricultură trebuie să fie redusă în continuare. Eficiența utilizării 

apei trebuie să fie îmbunătățită și mai mult. În fine, schimbările climatice și agravarea 

efectelor acestora asupra secetei și a inundațiilor în unele regiuni din UE accentuează 

necesitatea ca gestionarea apei să devină mai durabilă. Schimbările climatice vor spori stresul 

hidric resimțit deja în corpurile de apă, în special în sudul Europei, dar tot mai mult și în alte 

părți ale continentului. Punerea în aplicare a legislației existente în domeniul apei și 

elaborarea de noi acte legislative, cum ar fi propunerile recente privind apa potabilă și 

reutilizarea apei, vor contribui la soluționarea acestor provocări. Verificarea în curs a 

adecvării unei părți substanțiale a legislației UE privind apa va permite să se stabilească dacă 

este necesar să se adapteze cadrul de reglementare pentru îndeplinirea integrală a ODD 

relevante. 

 

Oportunități/Factori pozitivi 

Schimbările comportamentale, implicarea societală și politicile participative, presiunea 

societății pentru un sistem alimentar și lanțuri de producție durabile, responsabilitatea socială 

a întreprinderilor/comportamentul responsabil în afaceri, finanțarea durabilă, parteneriatele de 

tip public-privat, digitalizarea, obținerea de date mai bune prin folosirea instrumentelor de 

observare a Pământului precum componenta mondială a serviciului Copernicus al UE de 

monitorizare a suprafeței terestre, creșterea reutilizării apei, inteligența artificială și noile 

tehnologii, cercetarea și inovarea, internetul obiectelor, economia circulară, multilateralismul.  
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Riscuri/Factori negativi 

Sărăcia și inegalitatea de șanse, schimbările climatice, poluarea difuză generată de agricultură, 

urbanizarea, poluanții organici, reziduurile de medicamente, deșeurile de plastic, producția 

industrială, deversările din gospodării, instabilitatea geopolitică și amenințările la adresa 

securității, caracterul abordabil și prețul apei. 

Principalele elemente ale politicii  

La nivelul UE: cercetarea și inovarea europene promovează soluții la provocările legate de 

apă. Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA), o 

inițiativă finanțată cu 494 de milioane EUR, se concentrează asupra deficitului de apă, a 

agriculturii și a securității alimentare în regiunea mediteraneeană.  

La nivelul statelor membre: în Cipru, apa reciclată este o resursă stabilă și în creștere, 

utilizată, printre altele, pentru irigații și protecția împotriva secetei. Cu ajutorul fondurilor 

europene, sunt deja în curs de desfășurare două proiecte: Sistemul de reutilizare a apei din 

Anthoupolis și Sistemul de reutilizare a apei din Larnaca.  

La nivel regional/local: în Polonia, în voievodatul Silezia Inferioară se construiește 

rezervorul de protecție împotriva inundațiilor Racibórz Dolny. Programul cuprinzător de 

protecție împotriva inundațiilor urmărește să asigure protecția împotriva revărsării râului 

Oder, prin refacerea capacității naturale de reținere a inundațiilor a văii și a luncii naturale a 

râului Oder. 

La nivelul întreprinderilor: stațiile de epurare a apei din Europa au început să utilizeze 

energia și alte resurse conținute în deșeuri pentru a-și reduce consumul, acționând chiar ca 

producători de energie. Un bun exemplu este o stație de epurare a apei deversate în râul 

Aarhus, situată în orașul Marselisborg din Danemarca, care, grație investițiilor în tehnologii 

mai eficiente, produce peste 150 % din energia de care are nevoie ca să funcționeze.  

La nivelul societății civile: Malta încurajează participarea comunităților locale la acțiunile de 

îmbunătățire a gestionării apei și a salubrității. Ciclul de planificare a bazinelor hidrografice 

asigură un nivel ridicat de participare a comunităților și a părților interesate, întrucât deciziile 

referitoare la anumite măsuri vor trebui să asigure un echilibru între interesele diferitelor 

grupuri.  
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Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri abordabile, din surse 

sigure, durabile și moderne 

 

 

Uniunea Europeană astăzi 

Imagine de ansamblu/Sinteză calitativă 

Obiectivele UE 2020 în materie de energie și climă au plasat UE pe calea cea bună pentru a 

asigura tuturor europenilor energie la prețuri abordabile și din surse sigure și curate. S-au 

realizat deja progrese considerabile în ceea ce privește creșterea utilizării energiilor din surse 

regenerabile și sporirea eficienței energetice, iar UE avansează pe calea tranziției spre o 

energie curată. Tranziția UE de la o economie bazată pe combustibili fosili către o economie 

cu emisii scăzute de dioxid de carbon, cu un sistem energetic digital și centrat pe consumator 

devine noua realitate de pe teren. Decuplarea emisiilor de gaze cu efect de seră de produsul 

intern brut a continuat, fiind stimulată în special de inovare. Creșterea economică și consumul 

de energie, au fost, de asemenea, decuplate. Modificările globale în ceea ce privește producția 

și cererea de energie au un impact semnificativ asupra geopoliticii și asupra competitivității 

industriale. Acest fapt reprezintă o provocare importantă în Europa, însă creează și 

oportunități unice. În acest context, UE dorește să își consolideze rolul de lider mondial în 

tranziția către o energie curată, asigurând în același timp securitatea energetică pentru toți 

cetățenii săi. Prin uniunea energetică, UE urmărește să asigure energie curată, la prețuri 

abordabile, din surse sigure și durabile pentru cetățenii și întreprinderile din UE. Pe plan 

extern, Consensul european privind dezvoltarea se axează pe îmbunătățirea accesului la 

servicii energetice moderne, fiabile, durabile și la prețuri abordabile, pe creșterea utilizării 

energiei din surse regenerabile și a măsurilor de eficiență energetică și pe contribuția la 

combaterea schimbărilor climatice. Prin instrumentele sale de finanțare mixtă, Planul 

european de investiții externe și inițiativa de finanțare a electrificării, UE are un rol de 

pionierat în stimularea investițiilor sectorului privat în sectorul energiei durabile. Politica de 

vecinătate și politica de extindere contribuie, de asemenea, în acest domeniu. 

Tendințele principale  

 Tendințele din Europa indică o „decuplare” a creșterii economice de aporturile de energie 

și de emisiile de gaze cu efect de seră asociate acestora. Între 1990 și 2017, emisiile de 

gaze cu efect de seră au scăzut cu 22 %, în timp ce PIB-ul a crescut cu 58 %. Atât 

productivitatea energetică, cât și intensitatea gazelor cu efect de seră generate de consumul 

de energie s-au îmbunătățit aproape continuu în UE începând din 2000.  

 UE urmărește să își îndeplinească obiectivul de eficiență energetică pentru 2020 de 20 %. 

Între 2005 și 2016, consumul de energie primară al UE a scăzut cu 9,9 %, iar consumul final 

de energie cu 7,1 %.  

 UE este pe cale să își îndeplinească obiectivul ca 20 % din consumul final de energie să fie 

asigurat din surse regenerabile de energie până în 2020. Utilizarea energiei din surse 

regenerabile a crescut constant în ultimul deceniu în UE, de la 9,0 % la 17 % din consumul 

final brut de energie între 2005 și 2016. Principalii factori care au determinat această 

creștere sunt cadrul normativ previzibil al UE, tehnologiile mai eficiente, reducerea 

costurilor pentru tehnologiile din domeniul energiei din surse regenerabile și un sprijin 

sporit orientat către piață. 

 UE încă se bazează pe importurile de combustibil din țări terțe pentru satisfacerea 

nevoilor energetice.Cu un nivel de 53,6 %, dependența de importuri a UE a fost aproape 

constantă între 2006 și 2016, în timp ce producția de energie a scăzut cu 14 % în aceeași 

perioadă, în care s-a înregistrat și o reducere considerabilă, de aproximativ 10 %, a 

consumului de energie primară.  
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 UE a făcut progrese în ceea ce privește îmbunătățirea accesului la energie la prețuri 

abordabile. În ultimii ani, s-a redus incapacitatea de încălzire a locuințelor în rândul 

populației: în 2017, 8,1 % dintre cetățenii UE au declarat că nu au acces la energie la prețuri 

abordabile, un nivel cu 2,8 puncte procentuale mai mic decât în 2007.  

Clasamentul mondial 

Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD (elaborat de 

Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă), 26 de state membre ale 

UE au un punctaj mai mare de 80 din 100 pentru ODD 7. Șapte state membre ale UE se află 

în primele 20 din lume.  

Uniunea Europeană în 2030 

UE în condițiile tendințelor actuale/în condiții neschimbate 

UE va continua să facă progrese pentru a asigura energie la prețuri abordabile, din surse 

sigure, durabile și moderne pentru toți, pe baza cadrului normativ ambițios convenit la nivelul 

UE. Până în 2030, principalele obiective ale UE constau în reducerea cu cel puțin 40 % a 

emisiilor de gaze cu efect de seră, asigurarea a cel puțin 32 % din energia UE din surse 

regenerabile și creșterea eficienței energetice cu cel puțin 32,5 %. Acestea pun bazele 

necesare pentru o transformare societală profundă care să ducă la utilizarea unei energii curate 

și durabile în viitor. Dezvoltarea infrastructurilor energetice va continua să fie sprijinită prin 

intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei. În noul program-cadru 

„Orizont Europa”, a fost propus un program de cercetare și inovare intensă, cu un buget de 

15 miliarde EUR pentru energie, mobilitate și climă. La nivel global, pentru cadrul financiar 

multianual 2021-2027, obiectivul propus de integrare a aspectelor legate de schimbările 

climatice de 25 % ar însemna că unul din patru euro urmează să fie cheltuit pentru chestiuni 

legate de climă, care sunt relevante și pentru sectorul energetic. Este nevoie de un angajament 

continuu pentru a se asigura realizarea uniunii energetice, inclusiv un dialog activ cu 

societatea civilă și părțile interesate, contribuția și angajamentul lor fiind esențiale pentru 

succesul tranziției energetice. 

Oportunități/Factori pozitivi 

Schimbările comportamentale, existența unor consumatori informați, protejați și 

responsabilizați, implicarea societală și politicile participative, politicile de anticipare pentru 

tranziția echitabilă, responsabilitatea socială a întreprinderilor/comportamentul responsabil în 

afaceri, noi oportunități comerciale, finanțarea participativă și alte forme de finanțare 

inovatoare, finanțarea durabilă, parteneriatele de tip public-privat, impozitarea resurselor, 

internetul obiectelor, educația, digitalizarea, inteligența artificială și noile tehnologii, 

cercetarea și inovarea, economia circulară cu emisii scăzute de dioxid de carbon, mobilitatea 

cu emisii scăzute și cu emisii zero, societățile reziliente, multilateralismul. 

Riscuri/Factori negativi 

Creșterea consumului de energie electrică determinată de digitalizare, volatilitatea prețurilor 

energiei, dependența continuă de combustibilii fosili și subvenționarea acestora, lipsa 

schimbărilor comportamentale, încetinirea punerii în aplicare a politicilor, nivelul scăzut al 

investițiilor publice și private, decalajul digital, schimbările climatice, instabilitatea 

geopolitică și amenințările la adresa securității, tranziția mai costisitoare în termeni relativi 

pentru persoanele cu venituri reduse și medii. 

Principalele elemente ale politicii  

UE la nivel internațional: în luna mai 2017, pentru a relansa dinamica politică a 

Parteneriatului Africa-UE, UE a propus Strategia „Asigurarea energiei în Africa”. UE s-a 

angajat să stimuleze investițiile publice și private în domeniul energiei durabile în Africa, în 

special în contextul Planului de investiții externe, precum și să aprofundeze alianțele și 

colaborările strategice. 
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La nivelul UE: instituirea unei uniuni energetice europene a devenit o prioritate centrală 

pentru Comisie, care a adoptat mai multe inițiative în acest sens. În special pachetul din 2016 

privind energia curată pentru toți europenii va duce la un sistem energetic mai competitiv, mai 

modern și mai curat, axat pe cele trei obiective principale: acordarea unui rol primordial 

eficienței energetice, ocuparea poziției de lider mondial în domeniul energiei din surse 

regenerabile și asigurarea unor condiții echitabile pentru consumatori.  

La nivelul statelor membre: în 2013, peste 40 de organizații din Țările de Jos (administrații 

locale și naționale, întreprinderi, sindicate și organizații de protecție a mediului) au semnat un 

Acord energetic pentru creștere durabilă, cu scopul de a crește ponderea energiei din surse 

regenerabile de la 5,8 % în 2015 la 16 % în 2023. Acesta stabilește obiective pentru tranziția 

către vehicule cu emisii zero: până în 2035, toate automobilele noi vândute ar trebui să fie fără 

emisii, iar în 2050, toate automobilele utilizate trebuie să fie fără emisii. 

La nivel regional/local: Budapesta este membră a Convenției primarilor, o inițiativă finanțată 

de UE care reunește regiunile și orașele care s-au angajat să realizeze obiectivele UE privind 

energia și combaterea schimbărilor climatice. Începând din 2011, Széchenyi, una dintre cele 

mai faimoase băi termale din Budapesta, grădina zoologică din apropiere și societatea locală 

de termoficare au încheiat un parteneriat datorită căruia se produc mai puține emisii de carbon 

și se reduce factura la energie. Căldura apelor termale de la Széchenyi este recirculată în 

grădina zoologică din Budapesta și furnizează aer cald pentru aproximativ 350 de specii de 

animale și aproape 500 de specii de plante din 26 de clădiri.  

La nivelul întreprinderilor: societatea de energie Fortum Jelgava, înființată în 2008 în 

Jelgava, Letonia, a restructurat rețeaua de termoficare a orașului, înlocuind centrala cu gaz cu 

o nouă centrală de cogenerare pe bază de biomasă care utilizează așchii de lemn. Sistemul de 

termoficare al orașului a trecut aproape integral de la combustibilii fosili la lemn, o resursă 

regenerabilă locală.  

La nivelul societății civile: comunitățile de energie din surse regenerabile sunt entități prin 

intermediul cărora cetățenii și/sau autoritățile locale dețin sau participă la producerea și/sau 

utilizarea energiei din surse regenerabile. Cu peste 2 500 de inițiative la nivelul întregii UE, 

acestea au avut un rol esențial în declanșarea tranziției energetice în Europa. Ancorarea și 

asumarea locală a acestor inițiative sporește acceptarea socială a proiectelor privind energia 

din surse regenerabile, în special a celor privind energia eoliană. De asemenea, ele reduc 

costurile prin punerea la dispoziție a amplasamentelor celor mai potrivite.  

 

 

Promovarea unei creșteri economice susținute, favorabile incluziunii și 

durabile, a unei ocupări integrale și productive a forței de muncă și a 

unor condiții de muncă decente pentru toți 

Uniunea Europeană astăzi 

Imagine de ansamblu/Sinteză calitativă 

Redresarea Europei în urma crizei economice a sprijinit creșterea constantă a ocupării forței 

de muncă. Investițiile au ajuns aproape până la nivelul dinainte de criză, iar finanțele publice 

se îmbunătățesc, deși redresarea se confruntă cu riscuri de evoluție negativă. Cu toate acestea, 

dezvoltarea nu aduce aceleași beneficii tuturor cetățenilor și statelor membre, în unele țări 

înregistrându-se în continuare un șomaj ridicat. Tendințele în materie de investiții și 

productivitate sugerează că se poate face mai mult pentru a stimula redresarea și tranziția 

către o creștere economică mai durabilă, în condițiile provocărilor globale pe termen lung 

legate de schimbările demografice și digitalizare. Pe lângă eforturile continue de a asigura 
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finanțe publice durabile pe termen lung, UE continuă să promoveze investițiile, în special în 

educație, în formarea de competențe și în cercetare și dezvoltare, precum și reformele 

structurale pentru a spori eficacitatea mediului de afaceri, a pieței produselor și a pieței forței 

de muncă. „Planul de investiții pentru Europa” este esențial pentru atragerea de investiții 

private în sectoarele strategice ale economiei europene. Reformele structurale vizând 

îmbunătățirea piețelor forței de muncă și a politicilor sociale ar trebui să le permită 

lucrătorilor dobândirea competențelor necesare pentru tranziția către o economie verde și să 

promoveze un acces mai bun și șanse egale pe piața forței de muncă, condiții de muncă 

echitabile, precum și sisteme durabile și adecvate de protecție socială. Acestea ar trebui să 

contribuie, de asemenea, la creșterea productivității muncii și, astfel, la creșterea salariilor. 

Implicarea partenerilor sociali în conceperea și punerea în aplicare a reformelor poate 

îmbunătăți asumarea, impactul și rezultatele acestora. La nivel internațional, UE urmărește 

creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii, crearea de locuri de muncă decente și 

promovarea drepturilor lucrătorilor și a drepturilor omului. Printre acțiunile externe în acest 

sens se numără Consensul european privind dezvoltarea, Planul european de investiții externe, 

Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația 2015-2019, precum și 

acțiunile desfășurate de UE prin intermediul politicilor sale de vecinătate și de extindere. 

Politica comercială a UE promovează respectarea drepturilor omului și a standardelor 

internaționale fundamentale în domeniul muncii. Promovarea practicilor comerciale 

responsabile bazate pe orientările internaționale este ancorată în mai multe politici ale UE, 

inclusiv în politica comercială.  

Tendințele principale  

 Europenii au, în medie, un nivel de trai mai ridicat decât în urmă cu două decenii. În 

perioada 2002-2017, PIB-ul real pe cap de locuitor a crescut în medie cu 1,1 % pe an. 

Recent, economia UE s-a extins în ritmul cel mai rapid de la începutul crizei din 2008, cu o 

creștere a PIB-ului real de 2,2 %, în 2017.  

 În UE, după o scădere accentuată în timpul crizei economice și financiare, ponderea 

investițiilor totale în PIB a ajuns la 20,8 % în 2017. Aceasta a crescut în medie cu 1,0 % pe 

an începând din 2013. „Planul de investiții pentru Europa” ar trebui să creeze 1,4 milioane 

de locuri de muncă și să ducă la creșterea PIB-ului UE cu 1,3 % până în 2020. 

 Productivitatea muncii s-a accelerat într-o anumită măsură, însă rămâne sub tendințele de 

creștere anterioare recesiunii.  

 Rata de participare la forța de muncă își continuă creșterea stabilă, atingând nivelul de 

73,4 % în 2017. Creșterea a fost generată în principal de lucrătorii în vârstă și de femei. 

Numărul total al persoanelor încadrate în muncă a atins nivelul record de 239 de milioane, 

locurile de muncă cu normă întreagă se află în creștere, crescând cu 2,3 milioane, în timp ce 

numărul lucrătorilor cu fracțiune de normă a rămas stabil. În perioada 2000-2015, ocuparea 

forței de muncă numai în sectorul bunurilor și serviciilor de mediu a crescut cu 47,3 %. 

Șomajul pe termen lung continuă să scadă, dar încă reprezintă ceva mai puțin de jumătate 

din rata totală a șomajului. Șomajul în rândul tinerilor, care a atins nivelul de vârf de 

23,8 % în 2013, a scăzut la 16,8 % în 2017. În 2017, 7,7 % din angajații europeni aveau, în 

mod involuntar, contracte de muncă pe durată determinată, reprezentând 57,7 % din toți 

angajații cu contracte de muncă pe durată determinată, și acest procent a crescut ușor în 

ultimii zece ani. Ponderea încadrării involuntare în muncă cu fracțiune de normă în UE, 

care afectează cel mai mult femeile, ca procent din încadrarea totală în muncă cu fracțiune 

de normă, a crescut de la 25,6 % în 2008 la nivelul de vârf de 29,6 % în 2014, după care a 

scăzut la 26,4 % în 2017. 

 În ceea ce privește lucrătorii săraci, 9,6 % din totalul persoanelor angajate au fost, de 

asemenea, afectate de riscul de sărăcie în 2017. Acest procent s-a stabilizat în ultimii 
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patru ani, deși la un nivel superior celui din 2008 (8,5 %). 

Clasamentul mondial 

Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD (elaborat de 

Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă), 17 state membre ale 

UE au un punctaj de cel puțin 80 din 100 pentru ODD 8. Nouă state membre ale UE se află în 

primele 20 din lume.  

Uniunea Europeană în 2030 

UE în condițiile tendințelor actuale/în condiții neschimbate 

UE va trebui să asigure rate globale ridicate de ocupare a forței de muncă, prin crearea de 

locuri de muncă de calitate în serviciul tranziției către durabilitate, în special pentru femei, 

tineri, persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, migranți și comunitățile marginalizate. 

Acest lucru ar contribui la asigurarea unui model european adecvat și durabil de protecție 

socială, într-un context de îmbătrânire a populației și de creștere lentă a productivității. Deși 

investițiile în economia europeană vor continua să crească, acestea au nevoie de un sprijin 

susținut pentru a depăși blocajele. Populația în scădere și puterea economică în declin a UE 

vor influența poziția sa în ordinea economică mondială. Digitalizarea și demografia vor avea 

implicații atât pentru creșterea economică viitoare, cât și pentru evoluțiile de pe piața forței de 

muncă. Este necesar să se pună mai mult accentul pe avantajele comparative ale UE legate de 

educația de calitate și să se continue investițiile în cercetare și inovare, care trebuie să 

promoveze incluziunea socială și durabilitatea mediului. Tranziția către o economie circulară 

va continua, precum și acțiunile menite să elimine munca forțată și traficul de ființe umane.  

Oportunități/Factori pozitivi 

Perfecționarea și recalificarea, digitalizarea, cercetarea și inovarea, implicarea societală și 

politicile participative, presiunea societății pentru lanțuri de producție durabile, inteligența 

artificială, noile tehnologii, responsabilitatea socială a întreprinderilor/comportamentul 

responsabil în afaceri, finanțarea durabilă, parteneriatele de tip public-privat, economia 

circulară colaborativă cu emisii scăzute de dioxid de carbon, economia socială și dezvoltarea 

ecosistemelor economiei sociale, accentul pe societăți reziliente, multilateralismul, comerțul 

deschis și echitabil, cercetarea și inovarea. 

Riscuri/Factori negativi 

Creșterea scăzută a productivității, neconcordanța dintre cererea și oferta de competențe, 

difuzarea lentă a noilor tehnologii digitale și impactul transformărilor tehnologice asupra 

lucrătorilor și a anumitor sectoare, inegalitățile sociale, disparitățile regionale și teritoriale, 

impactul schimbărilor demografice și rolul migrației și al strămutării forțate, degradarea 

mediului și schimbările climatice, instabilitatea geopolitică și amenințările la adresa 

securității, revenirea la protecționismul economic la nivel mondial, dificultatea de a măsura 

productivitatea în economii din ce în ce mai intangibile, segmentarea pieței forței de muncă și 

precaritatea locurilor de muncă, decalajul digital, protecția datelor, echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată. 

Principalele elemente ale politicii  

La nivelul UE: „Planul de investiții pentru Europa”, așa-numitul „Plan Juncker”, a reușit să 

stimuleze puternic climatul de investiții. În iulie 2018, Fondul european pentru investiții 

strategice (FEIS) și-a atins obiectivul inițial, și anume realizarea de investiții în valoare de 

315 miliarde EUR, iar din 2015 până în decembrie 2018 a mobilizat investiții suplimentare în 

valoare de 371 de miliarde EUR în întreaga Uniune. Acest plan a oferit deja sprijin unui 

număr de peste 750 000 de locuri de muncă. Se preconizează că această cifră va ajunge la 

1,4 milioane de locuri de muncă până în 2020. Pentru mai bine de 850 000 de întreprinderi 

mici și mijlocii (IMM-uri), accesul la finanțare s-a îmbunătățit. Cel puțin 40 % din finanțările 

acordate din Fondul european pentru investiții strategice în cadrul componentei pentru 
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infrastructură și inovare oferă sprijin unor proiecte care contribuie la combaterea schimbărilor 

climatice, în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice.  

La nivelul statelor membre: în 2017, Republica Cehă a introdus mai multă flexibilitate în 

ceea ce privește stabilirea orarului de lucru și drepturile la concediu, a consolidat procesul de 

negociere colectivă, a modificat dreptul contractelor, a modificat regimul privind concedierile 

colective, a modificat dispozițiile legate de munca la distanță și a consolidat o serie de 

instrumente de conciliere precum „munca la domiciliu”. 

La nivel regional/local: orașul Ghent din Belgia utilizează periodic finanțările oferite de 

Fondul social european pentru a sprijini integrarea refugiaților și a romilor pe piața forței de 

muncă. De exemplu, proiectul său „Labour Team IEM” (2015-2017) a oferit consiliere 

personalizată cetățenilor romi, obiectivul principal fiind de a ajuta cel puțin 190 de migranți 

intraeuropeni (MIE), majoritatea romi, să intre pe piața forței de muncă. Proiectul continuă în 

perioada 2018-2019 cu sprijinul Fondului social european. 

La nivelul întreprinderilor: Banca Europeană de Investiții a acordat un împrumut de 

7,5 milioane EUR (cu sprijinul Fondului european pentru investiții strategice) societății 

GreenFiber International SA pentru finanțarea unui proiect în domeniul reciclării și economiei 

circulare în România. Proiectul va contribui la crearea a 280 de locuri de muncă cu normă 

întreagă și va permite creșterea cantității de deșeuri colectate și prelucrate cu peste 50 000 de 

tone pe an. 

La nivelul societății civile: în 2014, s-a înființat o coaliție portugheză a organizațiilor 

naționale umbrelă ale societății civile pentru a pregăti o poziție comună cu privire la Agenda 

2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă. Coaliția a organizat 

consultări la nivel național, chestionare online și ateliere locale pentru a discuta așteptările 

referitoare la Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă, 

inclusiv cele legate de ODD 8. 

 

Construirea unei infrastructuri reziliente, promovarea unei 

industrializări incluzive și durabile și încurajarea inovării 

 

 

Uniunea Europeană astăzi 

Imagine de ansamblu/Sinteză calitativă 

Existența unei infrastructuri de înaltă performanță în sectorul transporturilor, în sectorul 

energiei și în sectorul digital este esențială pentru o UE bine conectată și integrată, în care 

cetățenii și întreprinderile să poată beneficia pe deplin de libera circulație și de piața unică, 

precum și de infrastructuri sociale adecvate. Din acest motiv, printre altele, rețelele 

transeuropene din sectorul transporturilor, din sectorul energiei și din sectorul digital 

abordează în mod integrat necesitatea asigurării unor infrastructuri reziliente, durabile, 

eficiente și inovatoare. Investițiile în infrastructura spațială reprezintă, de asemenea, o 

preocupare strategică. Industria europeană este puternică și și-a păstrat o poziție de lider pe 

piețele mondiale în multe sectoare. UE facilitează tranziția către o industrie inteligentă, 

inovatoare și durabilă care creează beneficii pentru toți cetățenii. Deși UE înregistrează o 

creștere a PIB-ului, emisiile totale de gaze cu efect de seră sunt în scădere, ceea ce sugerează 

o decuplare a emisiilor de creșterea economică. Politicile europene urmăresc să ajute industria 

să își desfășoare activitatea într-un mod responsabil și durabil, să creeze locuri de muncă, să 

stimuleze competitivitatea Europei, să promoveze investițiile și inovarea în tehnologii curate 

și digitale și să protejeze regiunile și lucrătorii cei mai afectați de schimbările din sectorul 

industrial. Accentul pe care UE îl pune pe investițiile în cercetare și inovare, precum și în 

transformarea digitală ne ajută să concurăm la nivel mondial prin crearea mai multor locuri de 
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muncă și oportunități de afaceri. UE reprezintă spațiul de cercetare și inovare cel mai deschis 

din lume, dar sunt necesare îmbunătățiri în ceea ce privește extinderea și diseminarea, 

deoarece inovațiile nu se traduc întotdeauna în noi oportunități de piață și de creștere. 

Investițiile sectorului de afaceri în cercetare și inovare trebuie să fie majorate, deoarece în 

prezent nivelul acestora este de numai 1,3 % din PIB, după China (1,6 %), SUA (2 %) sau 

Japonia (2,6 %). Transformarea digitală este un factor important pentru tranziția către o 

economie și o societate circulare și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. La nivel 

internațional, Consensul european privind dezvoltarea sprijină proiectarea, construcția și 

exploatarea de infrastructuri de înaltă calitate, reziliente și ecologice, pentru a promova 

accesul echitabil și la prețuri abordabile pentru toți, creșterea economică, comerțul și 

investițiile. Politicile UE în domeniul comerțului, al extinderii și al vecinătății contribuie, de 

asemenea, la realizarea acestui obiectiv.  

Tendințele principale  

 Industria prelucrătoare reprezintă două treimi din exporturile UE, oferă locuri de muncă 

pentru 36 de milioane de oameni, adică unul din cinci locuri de muncă din Europa, și 

contribuie la asigurarea unui nivel de trai ridicat pentru cetățenii europeni. 

 Emisiile de gaze cu efect de seră generate de procesele industriale și utilizarea produselor 

au scăzut cu peste 17 % în perioada 2000-2016. În plus, această îmbunătățire este confirmată 

de reducerea consumului de energie cu 17 % în industrie în perioada 2000-2016. 

 Investiții în C-D: Europa reprezintă 20 % din investițiile mondiale în C-D, produce o treime 

din totalul publicațiilor științifice de înaltă calitate și deține o poziție de lider mondial în 

sectoare industriale precum industria medicamentelor, industria chimică, ingineria mecanică 

și moda. Cele două sectoare care alocă cele mai multe fonduri pentru cercetare și dezvoltare 

sunt sectorul întreprinderilor (65 %) și sectorul învățământului superior (23 %), în timp ce 

sectorul guvernamental a avut o pondere de 11 % în 2016.  

 Cererile de brevete au crescut considerabil în UE înainte de criza economică, iar de atunci 

stagnează. 

 Responsabilitatea socială a întreprinderilor: 77 % dintre întreprinderile din UE includ 

responsabilitatea socială a întreprinderilor în rapoartele lor și multe dintre ele au o poziție de 

vârf în ceea ce privește armonizarea cu ODD a activităților în materie de responsabilitate 

socială a întreprinderilor/comportament responsabil în afaceri. 

Clasamentul mondial 

Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD (elaborat de 

Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă), 10 state membre ale 

UE au un punctaj de cel puțin 73 din 100 pentru ODD 9, cu diferențe semnificative între 

statele membre. 10 state membre ale UE se află în primele 20 din lume.  

Uniunea Europeană în 2030 

UE în condițiile tendințelor actuale/în condiții neschimbate 

Europa are o poziție de lider pe calea către o industrie mai durabilă și mai favorabilă 

incluziunii. Transformările economice, societale și de mediu se vor accelera, la fel ca și 

progresele tehnologice în domenii precum robotica, internetul obiectelor, inteligența artificială 

și sistemele energetice. Automatizarea, facilitată de tehnologiile informației, va transforma 

procesele de fabricație tradiționale și natura muncii. Industria este din ce în ce mai integrată în 

lanțurile valorice mondiale în care serviciile reprezintă o componentă puternică. Modelele de 

afaceri emergente vor perturba piețele tradiționale. Inovarea în sine și crearea de valoare 

înregistrează schimbări profunde, determinate de o nouă generație de consumatori, care se 

așteaptă la crearea de valoare în comun, un comportament durabil în afaceri, conectivitate și 

măsurarea performanței în timp real. Datele devin noul factor de competitivitate. Cererea de 

materii prime va continua să crească. Având în vedere că presiunea asupra resurselor naturale 

și schimbările climatice devin o realitate din ce în ce mai tangibilă, cererea de produse 
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durabile, de consum circular și de procese de producție cu emisii scăzute sau fără emisii va 

crește exponențial, fiind nevoie de ecoinovații. Europa își va spori investițiile în cercetare și 

inovare și în infrastructuri reziliente, printre altele prin intermediul Programului „Orizont 

Europa” – următorul program-cadru al UE pentru cercetare și inovare. 

Oportunități/Factori pozitivi 

Implicarea societală și politicile participative, inteligența artificială, internetul obiectelor, 

digitalizarea completă, o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon, 

colaborativă și circulară, accentul pe societăți reziliente, responsabilitatea socială a 

întreprinderilor/comportamentul responsabil în afaceri, și exploatarea responsabilă și durabilă 

a resurselor, inclusiv a celor miniere, finanțarea durabilă, parteneriatele de tip public-privat, 

finanțarea participativă și educația, multilateralismul, comerțul deschis și echitabil. 

Riscuri/Factori negativi 

Nivelul scăzut al investițiilor publice și ale sectorului de afaceri, inclusiv în cercetare și 

inovare, lanțurile valorice în schimbare, neconcordanța dintre cererea și oferta de competențe, 

variațiile cererii la nivel mondial, instabilitatea geopolitică și amenințările la adresa securității, 

inegalitățile sociale, îmbătrânirea populației, schimbările climatice și riscurile de mediu 

asociate cu cererea sporită de resurse naturale, decalajul între mediul urban și rural. 

Principalele elemente ale politicii 

UE la nivel internațional: datorită gradului lor sporit de precizie și de fiabilitate, programele 

europene de navigație prin satelit Galileo și EGNOS oferă informații îmbunătățite în materie 

de poziționare și sincronizare, care au implicații pozitive semnificative pentru multe servicii și 

produse europene utilizate de cetățeni în fiecare zi, de la dispozitivul de navigație din mașina 

personală până la telefonul mobil, precum și pentru serviciile vitale de reacție în caz de 

urgență. Grupul pentru observarea Pământului promovează aplicarea observațiilor de mediu în 

sprijinul obiectivelor de dezvoltare durabilă și al Acordului de la Paris privind schimbările 

climatice. 

La nivelul UE: rețelele transeuropene abordează necesitatea existenței unor infrastructuri 

reziliente, eficiente și inovatoare în sectorul transporturilor, în sectorul energiei și în sectorul 

digital. Acestea vizează asigurarea conectivității pentru toate regiunile din UE, contribuind 

astfel la „includerea” cetățenilor din toate părțile Europei. Infrastructura este construită și 

adaptată astfel încât să se garanteze că rezistă la riscurile asociate schimbărilor climatice, 

promovându-se, în același timp, incluziunea și stimulându-se inovarea și crearea de locuri de 

muncă.  

La nivelul statelor membre: Suedia este lider în domeniul inovării în UE, cu un nivel ridicat 

al investițiilor publice și private în cercetare și dezvoltare, un număr mare de cereri de 

brevete, IMM-uri inovatoare și o rată ridicată a ocupării forței de muncă în activități cu grad 

ridicat de cunoștințe. În plus, investițiile în industria prelucrătoare au crescut mai repede decât 

media UE, iar eficiența energetică a producției industriale este foarte ridicată. 

 

La nivel regional/local: Platforma tematică de specializare inteligentă pentru modernizarea 

industrială oferă autorităților de management regionale cu priorități similare de specializare 

inteligentă oportunitatea de a coopera pe baza competențelor fiecăreia, de a partaja 

infrastructuri, de a permite extinderea pentru a asigura un impact sporit și de a elabora 

proiecte comune de investiții. 

 

La nivelul întreprinderilor: Fondul european pentru investiții strategice a ajutat o 

întreprindere estoniană să fabrice un dispozitiv de stocare a energiei numit supercondensator, 

care este de 100 de ori mai puternic decât o baterie obișnuită și care poate suporta un milion 

de cicluri de reîncărcare. Întreprinderea a obținut 15 milioane EUR pentru a construi o unitate 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation
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de producție în Germania, care poate produce milioane de astfel de noi supercondensatori pe 

an. 

 

 

Reducerea inegalităților dintre țări și în interiorul acestora 

Uniunea Europeană astăzi 

Imagine de ansamblu/Sinteză calitativă 

La fel ca sărăcia, inegalitatea este un concept multidimensional. Acesta acoperă inegalitățile 

atât din perspectiva rezultatelor, cât și a oportunităților, cum ar fi inegalitatea veniturilor, 

accesul inegal la protecția socială, precum și transmiterea inegalității de la o generație la alta. 

Inegalitatea de șanse reprezintă un o cauză importantă a inegalității veniturilor. Convergența 

veniturilor este o realitate din ce în ce mai prezentă pe teritoriul UE, iar nivelul de trai s-a 

redresat după criză în majoritatea statelor membre. Cu toate acestea, pe măsură ce economiile 

europene își recapătă forța, au început să apară îndoieli cu privire la caracterul incluziv al 

creșterii economice. Inegalitatea veniturilor în interiorul UE în ansamblu s-a stabilizat în 

ultimii ani, dar nivelul acesteia rămâne problematic. Grupurile marginalizate și vulnerabile, 

cum ar fi persoanele cu handicap, migranții și minoritățile etnice (inclusiv romii), persoanele 

fără adăpost sau persoanele în vârstă izolate și copiii se confruntă cu forme specifice de 

inegalitate. Incluziunea socioeconomică a acestora este încă inadecvată. Inegalitatea poate 

împiedica creșterea economică și stabilitatea macroeconomică și ar putea submina coeziunea 

socială. La nivel mondial, persistența unor niveluri ridicate ale inegalităților în țările partenere 

ale UE pune în pericol avansarea în direcția atingerii majorității ODD. Inegalitatea la nivel 

mondial poate duce, de asemenea, la creșterea migrației în UE. Ca răspuns la provocările 

recente în materie de migrație, Comisia a depus eforturi pentru a oferi un răspuns imediat și a 

construi un sistem durabil și rezistent la crize pentru viitor. Gestionarea durabilă a fluxurilor 

migratorii este esențială. Acțiunea externă a UE, care include politica externă și de securitate, 

politica de dezvoltare, politica de extindere și politica de vecinătate, politica comercială, 

precum și politica de investiții a UE contribuie la abordarea cauzelor inegalităților în afara 

Europei. De exemplu, Consensul european privind dezvoltarea promovează principiul 

conform căruia nimeni nu trebuie lăsat în urmă și cuprinde angajamentul de a lua măsuri 

pentru a reduce inegalitatea între rezultate și pentru a promova egalitatea de șanse pentru toți.  

Tendințele principale  

 Venitul disponibil: diferențele economice între țările UE s-au redus de-a lungul timpului. 

Venitul disponibil brut ajustat real al gospodăriilor pe cap de locuitor a crescut în marea 

majoritate a statelor membre. În 2017, acesta s-a situat, în medie, cu 4,4 % peste nivelul 

înregistrat înainte de criză, în 2008. Există un anumit nivel de convergență a veniturilor 

între statele membre ale UE, întrucât venitul disponibil în statele membre cu venituri mai 

reduse, cum ar fi România, Bulgaria și Polonia, a crescut mai repede decât media UE.  

 Inegalitatea veniturilor: în 2017, în statele membre ale UE, în medie, veniturile celor 

mai bogate 20 % dintre gospodării au fost de 5,1 ori mai mari decât veniturile celor mai 

sărace 20 %, valoare în continuare superioară nivelurilor din perioada anterioară crizei (și 

anume 4,9 în 2009). Această valoare a scăzut însă în comparație cu 2016 (5,2), ceea ce 

indică o anumită îmbunătățire a perspectivelor de reducere a inegalității veniturilor în 

statele membre ale UE. Și în cazul cotei de venituri a segmentului inferior de 40 % din 

populație se observă tendințe de stabilizare în ceea ce privește inegalitatea veniturilor în 

interiorul statelor membre ale UE. Aceasta a fost de 21,2 % în 2008 și 2012, a scăzut ușor 
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la 20,9 % în 2016 și a crescut din nou la 21,2 % în 2017. 

 Inegalitatea de șanse: o caracteristică importantă a inegalității de șanse este impactul 

situației socioeconomice a părinților asupra nivelului de instruire al copiilor. Potrivit 

constatărilor testului PISA (Programul privind evaluarea internațională a elevilor) din 

2015, 33,8 % din elevii din UE care provin din mediile socioeconomice cele mai 

defavorizate au rezultate slabe la științe, comparativ cu doar 7,6 % dintre elevii cu o 

situație mai bună. S-au constatat diferențe mari între statele membre.  

 Ajutorul pentru dezvoltare: UE rămâne cel mai mare donator din lume, furnizând peste 

50 % din ajutoarele pentru dezvoltare acordate, contribuind și în acest mod la reducerea 

inegalităților la nivel mondial. Finanțarea totală acordată de UE țărilor în curs de 

dezvoltare, care include fluxurile din sectorul public și sectorul privat, a crescut de peste 

două ori din 2001, înregistrând o rată de creștere anuală medie de 6,4 %.  

Clasamentul mondial 

Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD (elaborat de 

Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă), 13 state membre ale 

UE au un punctaj de cel puțin 80 din 100 pentru ODD 10. 11 state membre ale UE se află în 

primele 20 din lume. 

Uniunea Europeană în 2030 

UE în condițiile tendințelor actuale/în condiții neschimbate 

UE și statele membre ale acesteia vor depune eforturi pentru a asigura o creștere durabilă și 

favorabilă incluziunii în UE, o condiție necesară pentru reducerea inegalităților. Acestea vor 

combina servicii eficiente, eficace și adecvate de protecție socială și de asistență, o educație 

de calitate care să ofere șanse egale tuturor și piețe funcționale ale forței de muncă sprijinite 

de politici eficace în acest domeniu.Acest lucru va permite nu numai reducerea inegalităților 

între statele membre ale UE, ci și reducerea semnificativă a inegalităților în interiorul statelor 

membre. Progresele tehnologice, în special utilizarea inteligenței artificiale, vor trebui să fie 

gestionate cu chibzuință pentru a se evita un decalaj digital. În ceea ce privește tendințele în 

materie de migrație, este clar că nicio țară a UE nu poate și nu ar trebui să fie lăsată să facă 

față singură unor presiuni migratorii uriașe. UE va continua să reducă stimulentele pentru 

migrația neregulamentară, să salveze viața oamenilor și să securizeze frontierele externe, să 

pună în aplicare o politică comună solidă în materie de azil și politici în materie de migrație 

legală, contribuind totodată la integrarea efectivă a migranților legali și a refugiaților în 

societățile și pe piețele forței de muncă din UE. Prin acțiunea sa externă, UE va continua să 

combată inegalitățile în afara Europei. 

Oportunități/Factori pozitivi 

Implicarea societală și politicile participative, responsabilitatea socială a 

întreprinderilor/comportamentul responsabil în afaceri, asistența socială (de exemplu 

fiscalitatea și sistemele de protecție socială și de incluziune socială, politicile în domeniul 

pieței forței de muncă, politicile în materie de locuințe, asistența medicală, îngrijirea copiilor, 

nivelul de instruire, nivelul de competențe și învățarea pe tot parcursul vieții), abordarea 

dimensiunii spațiale a inegalității cu ajutorul transporturilor și a accesibilității digitale, 

combaterea fraudei și a corupției, finanțarea durabilă, multilateralismul, comerțul deschis și 

echitabil. 

Riscuri/Factori negativi 

Inegalitatea de șanse, îmbătrânirea populației, schimbarea componenței gospodăriilor (de 

exemplu gospodăriile alcătuite dintr-o singură persoană), lacune în ceea ce privește asistența 

socială, schimbările climatice și degradarea mediului, instabilitatea geopolitică și amenințările 

la adresa securității, revenirea la protecționismul economic în întreaga lume. 

Principalele elemente ale politicii  

UE la nivel internațional: Consensul european privind dezvoltarea promovează principiul 
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conform căruia nimeni nu trebuie lăsat în urmă și cuprinde angajamentul de a lua măsuri 

pentru a reduce inegalitatea între rezultate și pentru a promova egalitatea de șanse pentru toți. 

Politica comercială și de investiții a UE urmărește să maximizeze potențialul oferit de 

preferințele comerciale, acordurile comerciale și acordurile de investiții pentru crearea de 

locuri de muncă, niveluri ridicate de protecție a lucrătorilor și generarea de investiții în țările 

partenere, în special în țările în curs de dezvoltare, contribuind astfel la reducerea 

inegalităților. 

La nivelul UE: multe dintre cele 20 principii ale Pilonului european al drepturilor sociale 

vizează asigurarea egalității de șanse pentru toți, echitatea și incluziunea pe piețele forței de 

muncă și în societate. Pilonul este însoțit de un tablou de bord social pentru monitorizarea 

tendințelor și a performanțelor în rândul statelor membre ale UE. Semestrul european este un 

mecanism esențial de punere în aplicare a pilonului și a fost consolidat pentru a aborda cu 

prioritate echitatea socială, inegalitățile și o creștere mai favorabilă incluziunii. Politica de 

coeziune a UE promovează incluziunea socială simultan cu combaterea sărăciei și a 

discriminării. 

La nivelul statelor membre: sistemul de impozite și prestații din Cipru a devenit mai eficace 

în ceea ce privește abordarea inegalității veniturilor. Efectele sale redistributive au crescut 

aproape de două ori de la declanșarea crizei (în perioada 2009-2016). De exemplu, în 2014, 

Cipru a introdus un sistem de venit minim garantat, care contribuie și la încurajarea muncii. 

Sistemul pare să aibă un impact pozitiv important asupra reducerii sărăciei și a inegalităților și 

a contribuit la consolidarea plasei de siguranță socială. 

La nivel regional/local: un proiect-pilot denumit „Locuințe mai întâi pentru familii”, 

desfășurat de municipalitatea orașului Brno din Republica Cehă, demonstrează poziția de lider 

a municipalității în rândul partenerilor din cadrul comunității locale pentru rezolvarea 

problemei lipsei de adăpost. Proiectul asigură un apartament și gestiunea intensivă a dosarelor 

cu prioritate pentru locuințe unui număr de 50 de familii de romi și de alte etnii care locuiau 

anterior în adăposturi sau se confruntau cu alte forme de lipsă de adăpost. Pe baza 

proiectuluipilot s-a adoptat un plan de acțiune, pentru perioada 2018-2025, menit să 

remedieze problema lipsei de adăpost care afectează familiile din Brno. 

La nivelul întreprinderilor: Bolsa Social este prima platformă spaniolă de finanțare 

participativă cu impact social bazată pe titluri de capital pentru investitorii și întreprinderile 

care doresc să creeze un impact social pozitiv. Compania îi pune în legătură pe investitorii cu 

impact social cu întreprinderile pentru a promova ODD. Bolsa Social a acordat finanțare de 

1,8 milioane EUR unui număr de 10 întreprinderi cu impact social și de mediu. Cinci dintre 

acestea s-au axat în mod specific pe furnizarea de acces la informații, viața socială și spațiul 

public persoanelor cu handicap. 

La nivelul societății civile: în cadrul proiectului suedez „Pâine în Bergslagen” s-au organizat 

cursuri de fabricare tradițională a pâinii ca modalitate de integrare a migranților nou-sosiți și 

de formare profesională. Activitatea fizică a fost utilizată ca punct de plecare pentru dialog, 

iar voluntari formați în acest sens au facilitat discuțiile între participanți. 
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Crearea unor orașe și localități favorabile incluziunii, sigure, reziliente și 

durabile 

 

 

Uniunea Europeană astăzi 

Imagine de ansamblu/Sinteză calitativă 

Orașele europene sunt astăzi în centrul provocărilor economice, de mediu și sociale. Peste 

70 % din cetățenii UE locuiesc în zone urbane, iar aproximativ 85 % din PIB-ul UE este 

produs în orașe. Orașele și comunitățile sunt esențiale pentru bunăstarea europenilor și pentru 

calitatea vieții lor, întrucât servesc drept puncte centrale pentru dezvoltarea economică și 

socială și pentru inovare. Acestea atrag mulți oameni datorită gamei largi de oportunități în 

materie de educație, de ocupare a forței de muncă, de divertisment și de cultură. Cu toate 

acestea, orașele din UE se confruntă și cu provocări cum ar fi presiunile exercitate de 

migrație, excluziunea socială, congestiile, penuria de locuințe adecvate, scăderea calității 

infrastructurii și creșterea poluării atmosferice, pentru a menționa doar câteva exemple. De 

asemenea, orașele sunt deosebit de vulnerabile la impactul schimbărilor climatice și al 

dezastrelor naturale. Consolidarea dimensiunii urbane a politicilor europene și naționale este 

un efort comun al Comisiei, al statelor membre și al orașelor europene. În conformitate cu 

Noua agendă urbană a ONU, UE consolidează reziliența mediului urban prin măsuri de 

prevenire a dezastrelor și a riscurilor legate de schimbările climatice și răspunde într-o 

manieră mai coordonată la diferitele provocări urbane. La nivel internațional, politicile de 

dezvoltare, politicile externe și de securitate și politicile de extindere și de vecinătate din 

Europa urmăresc îmbunătățirea condițiilor de viață în orașe. Consensul european privind 

dezvoltarea subliniază necesitatea de a ne concentra mai mult asupra orașelor și autorităților 

locale ca actori importanți în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

Tendințele principale  

 Rata de reciclare a deșeurilor municipale a crescut între 2007 și 2016 cu 11,0 puncte 

procentuale în total. 

 Calitatea locuințelor din UE s-a îmbunătățit în ultimii șase ani. Procentul de locuitori ai UE 

care se confruntă cu deficite de bază la nivelul locuințelor a scăzut cu 4,8 puncte procentuale 

între 2007 și 2017, când s-a situat la un prag de 13,1 %.  

 Oamenii care locuiesc în orașe au acces mai ușor la transportul public, doar 9,7 % dintre 

aceștia raportând niveluri de dificultate ridicate sau foarte ridicate, comparativ cu 37,4 % în 

cazul celor care locuiesc în zonele rurale. 

 Există în continuare câteva puncte nevralgice substanțiale de poluare atmosferică, deși 

expunerea la poluarea atmosferică prin particule fine în suspensie a scăzut cu aproape 20 % 

între 2010 și 2015.  

 Acoperirea cu terenuri artificiale pe cap de locuitor a crescut cu 6 % în 2015 față de 2009. 

Întrucât Europa este unul dintre cele mai urbanizate continente din lume, sunt necesare 

eforturi suplimentare pentru a opri degradarea solului. 

 Autoritățile locale și regionale implicate în planurile de acțiune ale Convenției europene a 

primarilor au realizat o scădere cu 23 % a emisiilor de gaze cu efect de seră și o reducere cu 

18 % a consumului final de energie și au realizat progrese în direcția creșterii ponderii 

producției locale de energie locală, cu obiectivul de a atinge 19 % din consumul de energie 

până în 2020. 

Clasamentul mondial 

Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD (elaborat de 

Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă), 23 de state membre ale 

UE au un punctaj de cel puțin 80 din 100 pentru ODD 11. 10 state membre ale UE se află în 
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primele 20 din lume.  

Uniunea Europeană în 2030 

UE în condițiile tendințelor actuale/în condiții neschimbate 

Se preconizează că procentul populației urbane din Europa va crește la peste 80 % până în 

2050. UE și statele sale membre, la toate nivelurile de guvernare, împreună cu societatea 

civilă, întreprinderile și cercetătorii, lucrează împreună pentru a crea orașul în continuă 

evoluție pentru societatea de mâine. Orașele europene vor rămâne poli de atracție pentru 

cetățeni, oferind din ce în ce mai multe posibilități de angajare, o calitate sporită a vieții, 

precum și mai multe servicii sociale. Pentru a asigura buna conviețuire, orașele europene 

lucrează în mod participativ cu părțile interesate de la toate nivelurile în domenii cum ar fi 

locuințele, energia, mobilitatea, apa, combaterea schimbărilor climatice, eradicarea sărăciei, 

inegalitățile, economia circulară, reziliența și securitatea. Orașele europene vor deveni orașe 

inteligente, în care rețelele și serviciile tradiționale vor fi mai eficiente cu ajutorul 

tehnologiilor digitale și de telecomunicații, ceea ce va aduce beneficii cetățenilor și 

întreprinderilor.  

Oportunități/Factori pozitivi 

Specializare inteligentă, parteneriate între orașe, implicare societală și politici participative 

(de exemplu guvernanța urbană colaborativă, platformele care reunesc mai multe părți 

interesate), planurile de mobilitate urbană durabilă, responsabilitatea socială a 

întreprinderilor/comportamentul responsabil în afaceri, finanțarea participativă și alte forme 

de finanțare inovatoare, digitalizarea, inteligența artificială și noile tehnologii, economia 

colaborativă, transportul public cu emisii scăzute de dioxid de carbon, mobilitatea activă 

(mersul pe jos și cu bicicleta) și infrastructura conexă, cercetarea și inovarea, clădirile cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon, agricultura urbană, spațiile verzi urbane. 

Riscuri/Factori negativi 

Degradarea mediului și schimbările climatice, poluarea, îmbătrânirea populației, 

criminalitatea și amenințările la adresa securității, frauda și corupția, inegalitățile sociale, 

prețurile în creștere la locuințe. 

Principalele elemente ale politicii  

UE la nivel internațional: În domeniul dezvoltării, Comisia utilizează o nouă abordare 

privind „Cooperarea UE cu orașele și autoritățile locale din țările terțe”, orientând cu 

prioritate sprijinul extern al UE în direcția planificării urbane și a finanțării și guvernanței 

orașelor.  

La nivelul UE: Agenda urbană a UE a fost lansată în mai 2016, odată cu Pactul de la 

Amsterdam. Aceasta reprezintă o nouă metodă de lucru pe mai multe niveluri, care 

promovează cooperarea între state membre, orașe, Comisie și alte părți interesate, cu scopul 

de a stimula creșterea economică, calitatea vieții și inovarea în orașele din Europa și de a 

identifica și a aborda provocările de natură socială. Concentrându-se asupra unor priorități 

concrete din cadrul parteneriatelor specifice, agenda urbană pentru UE vizează îmbunătățirea 

calității vieții în zonele urbane.  

La nivelul statelor membre: Actualele presiuni exercitate asupra fondului locativ în Irlanda 

au fost generate în parte de prăbușirea sectorului construcțiilor de locuințe. În 2016, guvernul 

irlandez a lansat planul de acțiune privind locuințele și persoanele fără adăpost „Reconstruirea 

Irlandei”, care are ca scop accelerarea ofertei de locuințe la nivelul tuturor tipurilor de 

suprafețe. Planul de acțiune are cinci „piloni” principali meniți să abordeze provocări 

specifice: abordarea problemei persoanelor fără adăpost, accelerarea proiectelor de locuințe 

sociale, construirea unui număr mai mare de locuințe, îmbunătățirea sectorul închirierilor de 

locuințe și utilizarea locuințelor existente.  

La nivel regional/local: „Global Nachhaltige Kommune” (municipalități durabile globale) 

https://ec.europa.eu/futurium/en/content/pact-amsterdam
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/pact-amsterdam
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este un proiect implementat în regiunea germană Renania de Nord-Westfalia, care sprijină 

15 autorități locale, de la orașe mici și mijlocii până la orașe și zone rurale mari, prin 

acordarea de asistență sistematică în elaborarea unei strategii în materie de durabilitate care să 

țină seama de provocările locale individuale ale acestora, pe baza cadrului global al ODD. 

Acest tip de abordare a fost adoptat și în alte regiuni germane. 

La nivelul întreprinderilor: LIPOR, o societate de gestionare a deșeurilor la nivel 

intermunicipal din Grande Porto, Portugalia, este responsabilă de gestionarea, recuperarea și 

tratarea deșeurilor municipale produse în localitățile asociate. LIPOR a finanțat și a creat un 

parc de aventuri într-un fost depozit de deșeuri al cărui mediu și peisaj le-a reabilitat. Aceasta 

a creat astfel un spațiu de joacă, agrement și învățare. 

La nivelul societății civile: Laboratorul urban – o organizație neguvernamentală estonă – se 

ocupă de dezvoltarea de orașe durabile și favorabile incluziunii. Laboratorul urban oferă 

servicii de consiliere autorităților locale, introducând tendințe moderne în Estonia și 

îmbunătățind gradul de conștientizare a cetățenilor cu privire la mediul de viață.  

 

 

Asigurarea unor modele de consum și de producție durabile 

 

Uniunea Europeană astăzi 

Imagine de ansamblu/Sinteză calitativă 

Consumul și producția durabile au ca scop reducerea amprentei ecologice a Europei prin 

schimbarea modului în care producem, distribuim și consumăm bunurile și utilizăm resursele. 

UE a realizat progrese în ultimii ani în direcția trecerii la o economie verde și competitivă cu 

emisii reduse de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, 

însă modelele durabile de consum și producție rămân în continuare principala provocare în 

ceea ce privește realizarea ODD în UE și necesită eforturi continue la toate nivelurile. 

Abordarea UE constă în promovarea eficienței resurselor și în reducerea în același timp a 

impactului asupra mediului prin tranziția către o economie circulară în care valoarea 

produselor, a materialelor și a resurselor să fie menținută în economie cât mai mult timp 

posibil, iar generarea de deșeuri și poluare să fie redusă la minimum. Cele 54 de acțiuni 

incluse în Planul de acțiune al UE din 2015 pentru economia circulară intervin în toate etapele 

ciclurilor de produse și de materiale (producție, consum, gestionarea deșeurilor, piața 

materiilor prime secundare, inovare & investiții, monitorizare) și în cele 5 domenii prioritare 

(materiale plastice, deșeuri alimentare, materii prime critice, activități de construcții și 

demolări, biomasă și bioproduse). Până în 2018, peste 85 % din acțiuni fuseseră deja realizate, 

în timp ce restul fuseseră lansate. În 2017 a fost lansată Platforma europeană a părților 

interesate privind economia circulară, cu scopul de a încuraja întreprinderile, autoritățile 

publice și alte părți interesate să facă schimb de cunoștințe și de bune practici, iar în 2016 a 

fost lansată Platforma UE privind pierderile alimentare și risipa de alimente. În cadrul agendei 

urbane pentru UE a fost instituit un parteneriat dedicat, al cărui scop este de a analiza această 

chestiune și a propune o serie de acțiuni pentru a integra economia circulară în orașe. În plus, 

strategia europeană privind bioeconomia, reînnoită în 2018, sprijină modernizarea și 

consolidarea bazei industriale a UE prin crearea unor noi lanțuri valorice și a unor procese 

industriale mai ecologice și mai eficiente din punctul de vedere al costurilor. La nivel extern, 

UE promovează gestionarea responsabilă a lanțurilor de aprovizionare și sistemele de comerț 

echitabil și etic, ca parte a agendei sale comerciale bazate pe valori; de asemenea, politicile 
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UE de dezvoltare, de extindere și de vecinătate subliniază importanța unor modele durabile de 

consum și de producție în acțiunile lor. 

Tendințele principale 

 Decuplarea creșterii economice de consumul de resurse naturale este măsurată prin 

productivitatea UE a resurselor și a energiei. Din 2001, UE și-a sporit productivitatea 

resurselor cu 36,4 % (2017), iar productivitatea energetică cu 29,2 % (2016); cu alte cuvinte, 

a crescut rata produselor (în termeni de PIB) produse per unitate de materiale utilizate sau de 

energie utilizată. 

 Între 2004 și 2016, cantitatea de deșeuri generate, cu excepția deșeurilor minerale majore, 

a scăzut cu 6,5 % în UE. Între 2004 și 2014, rata de reciclare a UE a crescut ușor de la 

53 % la 55 %, iar rata de utilizare circulară a materialelor, care indică procentul de materiale 

– din totalul materialelor utilizate – ce provin din deșeuri colectate, a crescut de la 8,3 % la 

11,7 %. 

 Economia UE depinde de materiile prime din restul lumii. Mai mult de 60 % din importurile 

fizice totale ale UE sunt produse brute. 

Clasamentul mondial 

Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD (elaborat de 

Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă), 11 state membre ale 

UE au un punctaj mai mare de 60 din 100 pentru ODD 12. La nivel general, acest clasament 

reprezintă, în medie, al doilea cel mai mic scor în ceea ce privește ODD pentru statele 

membre ale UE. 

Uniunea Europeană în 2030 

UE în condițiile tendințelor actuale/în condiții neschimbate 

Europa va trebui să pună în continuare accentul pe modele durabile de producție și de 

consum, având în vedere presiunea exercitată asupra bunurilor materiale și propriile sale 

resurse materiale interne relativ limitate. O atenție deosebită va trebui acordată minereurilor 

metalifere și materiilor prime critice, care au o valoare ridicată și în cazul cărora Europa este 

deosebit de dependentă de importuri. Va fi necesar, de asemenea, să se acorde o atenție 

sporită materialelor grele și cu consum ridicat de energie, cum ar fi cimentul, aluminiul, oțelul 

și plasticul, având în vedere potențialul acestora în ceea ce privește reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră. Sectoarele în care utilizarea resurselor are un impact deosebit de 

puternic asupra mediului (de exemplu în ceea ce privește consumul de apă, poluarea, calitatea 

aerului și nutrienții) vor avea, de asemenea, nevoie de atenție; este cazul, de exemplu, al 

sectoarelor alimentare și textile. Datorită legislației UE revizuite în materie de deșeuri și 

planului de acțiune al UE privind deșeurile alimentare, UE va reduce deșeurile alimentare 

generate anual pentru a contribui la obiectivul global de a reduce la jumătate risipa de 

alimente până în 2030. Legislația în domeniul deșeurilor va determina creșterea ratelor de 

reciclare la un nivel obligatoriu din punct de vedere legal de 60 % până în 2030, urmând să se 

înregistreze chiar valori superioare pentru numeroase materiale de ambalaj. Va trebui să se 

acorde atenție sporirii nu doar cantității reciclării, ci și calității, reducerii utilizării resurselor și 

a generării de deșeuri prin îmbunătățirea proiectării produselor, precum și abordărilor 

sistemice menite să mențină în uz produsele și materialele, ceea ce va genera valoare la 

nivelul economiei. Conținutul de material reciclat din produsele noi, în special în produsele 

din plastic, va trebui să crească.  

Oportunități/Factori pozitivi 

Schimbările comportamentale, implicarea societală, presiunea societății pentru lanțuri de 

producție durabile, parteneriatele și politicile participative, educația, responsabilitatea socială 

a întreprinderilor/comportamentul responsabil în afaceri, finanțarea participativă și alte forme 

de finanțare inovatoare, politicile de anticipare pentru tranziția echitabilă, inteligența 

artificială, noile tehnologii, cercetarea și inovarea, economia colaborativă și circulară, 
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bioeconomia, digitalizarea, finanțarea durabilă, reformarea impozitării (de exemplu 

impozitarea resurselor și a poluării), achizițiile publice verzi, orașele inteligente, internetul 

obiectelor, comerțul deschis și echitabil.  

Riscuri/Factori negativi 

Modelele de consum și de producție tradiționale/conservatoare, rezistența din partea 

sectoarelor/regiunilor care își pierd activitățile economice tradiționale, schimbarea lentă a 

mediului de reglementare, lipsa de stimulente financiare. 

Principalele elemente ale politicii  

UE la nivel internațional: La nivel internațional, una dintre inițiativele UE este inițiativa 

emblematică „SWITCH to Green”, care reunește guvernele și părțile interesate din UE și din 

țările partenere și se concentrează pe adoptarea de către sectorul privat a unor practici de 

producție și de consum durabile. 

 

La nivelul UE: Noi norme ale UE privind deșeurile au fost adoptate în 2018; acestea prevăd 

obligația statelor membre de a reutiliza sau a recicla, până în 2030, 60 % din deșeurile 

municipale și 70 % din deșeurile de ambalaje și de a reduce depozitele de deșeuri la mai puțin 

de 10 % până în 2035. Pentru prima dată, noul regim al deșeurilor impune statelor membre să 

adopte programe specifice de prevenire a risipei de alimente și să reducă, să monitorizeze și 

să raporteze nivelurile de deșeuri alimentare.  

 

La nivelul statelor membre: O reglementare recent propusă în Suedia prevede reducerea 

taxei pe valoarea adăugată (TVA) aplicate lucrărilor de reparații și reduceri fiscale ale costului 

forței de muncă în cazul lucrărilor de reparații. Această măsură va reduce costurile pe care 

consumatorii le suportă pentru repararea aparatelor și îi va încuraja pe aceștia să recurgă la 

lucrări de reparații, mai degrabă decât să elimine aparatele respective și să cumpere altele noi. 

La nivel regional/local: Cu ajutorul fondurilor UE, Ljubljana a elaborat un sistem integrat de 

deșeuri care acoperă 37 de localități, cu un centru regional de gestionare a deșeurilor. După 

aderarea Sloveniei la Uniunea Europeană, capitala slovenă a stimulat colectarea separată și 

reciclarea și a redus cu 59 % cantitatea de deșeuri trimise spre stocare în depozitele de 

deșeuri. De asemenea, această țară a investit în acțiuni de prevenire și reutilizare. Ljubljana 

produce în prezent cu 41 % mai puține deșeuri pe cap de locuitor decât media europeană și a 

decis să nu mai construiască cele două noi incineratoare care fuseseră planificate inițial. 

 

La nivelul întreprinderilor: UMICORE s-a transformat în 20 de ani dintr-o întreprindere 

belgiană de exploatare a minereurilor neferoase într-un grup mondial specializat în reciclare și 

tehnologii ale materialelor, cu 10 000 de angajați și o cifră de afaceri de 10,4 miliarde EUR și 

cu investiții în Belgia, Bulgaria, Țările de Jos și Franța. Întreprinderea a adoptat un model de 

economie circulară, recuperând metale prețioase și materii prime critice din deșeurile de 

echipamente electrice și electronice. 

La nivelul societății civile: Împreună cu membrii săi, Federația Europeană a Băncilor de 

Alimente a furnizat în 2017 unui număr de 44 700 de organizații caritabile din prima linie 

4,1 milioane de mese în fiecare zi, de care au beneficiat 8,1 milioane de persoane. Această 

acțiune s-a realizat în strânsă cooperare cu operatorii din sectorul alimentar și a vizat punerea 

unor alimente care altfel ar fi fost aruncate la dispoziția celor care aveau nevoie de ele. 
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Întreprinderea unor acțiuni urgente pentru combaterea schimbărilor 

climatice și a efectelor acestora 

 

Uniunea Europeană astăzi 

Imagine de ansamblu/Sinteză calitativă 

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări mondiale ale generației 

noastre. Combaterea schimbărilor climatice necesită acțiuni la nivel mondial în vederea 

reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră din întreaga lume. UE s-a aflat în prima linie a 

eforturilor internaționale de obținere a unui acord global în materie de climă. Comunitatea 

internațională, inclusiv UE, și-a asumat angajamentul de a limita creșterea temperaturii medii 

la nivel mondial cu mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și de a continua eforturile de 

limitare a creșterii temperaturii la 1,5°C. Aceste obiective, susținute de cercetarea științifică 

întreprinsă în cadrul Grupului interguvernamental privind schimbările climatice, sunt 

consacrate în Acordul de la Paris. UE s-a angajat să reducă emisiile sale de gaze cu efect de 

seră cu 20 % până în 2020 și cu cel puțin 40 % până în 2030 (față de nivelurile din 1990). UE 

este pe cale să își îndeplinească obiectivul de reducere a emisiilor pentru 2020 și a adoptat 

legislația necesară pentru realizarea obiectivului pentru 2030, inclusiv legi ambițioase privind 

eficiența energetică și energia din surse regenerabile. Începând din 2013, strategia UE privind 

adaptarea la schimbările climatice sprijină acțiunile care vizează creșterea rezilienței UE în 

fața schimbărilor climatice. Însă UE trebuie să continue să își respecte angajamentele asumate 

în cadrul Acordului de la Paris și să își reducă în mod semnificativ dependența de 

combustibili fosili, care sunt încă subvenționați într-o mare măsură. Comisia și-a prezentat în 

noiembrie 2018 viziunea strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, 

competitivă și neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Această viziune subliniază 

modul în care toate sectoarele și politicile ar trebui să contribuie la realizarea acestei tranziții. 

La nivel internațional, politicile externe și de securitate și politicile de dezvoltare, de extindere 

și de vecinătate ale UE integrează în mod activ obiectivele privind schimbările climatice. 

Lupta împotriva schimbărilor climatice este inclusă și în capitolele privind comerțul și 

dezvoltarea durabilă din cadrul acordurilor comerciale și de investiții de nouă generație ale 

UE și este, de asemenea, o parte integrantă a pozițiilor adoptate de UE la reuniunile G20, un 

forum principal al celor mai mari economii ale lumii. 

Tendințele principale  

 UE continuă să înregistreze succese în acțiunile sale de decuplare a creșterii economice 

de emisiile de gaze cu efect de seră: în perioada 1990-2017, produsul intern brut 

combinat al UE a crescut cu 58 %, în timp ce emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut 

cu 22 % față de nivelurile din 1990. La nivelul statelor membre există diferențe 

semnificative în ceea ce privește evoluția emisiilor de gaze cu efect de seră începând cu 

anul 1990: unele state membre și-au redus emisiile cu aproape 60 %, în timp ce alte câteva 

au emisii sporite.  

 Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de consumul de energie – emisiile per 

unitate de energie consumată – au scăzut cu 12,1 % între 2000 și 2016. 

 UE urmărește să își îndeplinească obiectivul de eficiență energetică pentru 2020 de 

20 %. Între 2005 și 2016, consumul de energie primară al UE a scăzut cu 9,9 %, iar 

consumul final de energie cu 7,1 %. În perioada 1980-2016, pierderile legate de 

fenomene meteorologice și de schimbările climatice s-au ridicat la un total de 

410 miliarde EUR (la valorile din 2016) pentru statele membre.  

 Subvențiile pentru combustibilii fosili rămân ridicate. Se estimează că aproximativ 

112 miliarde EUR au fost alocate anual în UE pentru producția și consumul de 

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
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combustibili fosili între 2014 și 2016. 

 UE urmărește un obiectiv global de alocare a unui procent de 20 % din bugetul 

multianual european actual pentru perioada 2014-2020 pentru cheltuieli legate de 

schimbările climatice și a propus creșterea acestui obiectiv până la cel puțin 25 % în 

perioada 2021-2027. 

 Între 2013 și 2018, numărul statelor membre care au adoptat o strategie națională 

privind adaptarea la schimbările climatice a crescut de la 15 la 25, în celelalte state 

membre existând acțiuni în curs în acest sens. În 2018 s-a estimat că 26 % din toate 

orașele din UE și 40 % din orașele cu peste 150 000 de locuitori dispun de planuri locale 

de adaptare.  

 UE și statele sale membre sunt cei mai mari furnizori de finanțare pentru acțiuni în 

domeniul climei: În 2017, UE, Banca Europeană de Investiții și statele membre au 

acordat 20,4 miliarde EUR pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să combată 

schimbările climatice și să se adapteze la acestea, cuantum de două ori mai mare decât cel 

alocat în 2013. Această cifră reprezintă aproximativ jumătate din totalul sumelor acordate 

la nivel mondial.  

Clasamentul mondial 
Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD (elaborat de 

Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă), 22 de state membre ale 

UE au un punctaj mai mare de 80 din 100 pentru ODD 13. Cinci state membre ale UE se află 

în primele 20 din lume.  

Uniunea Europeană în 2030 

UE în condițiile tendințelor actuale/în condiții neschimbate 

UE este în continuare hotărâtă să joace rolul principal în lupta împotriva schimbărilor 

climatice și își va atinge obiectivul de a reduce cu cel puțin 40 % emisiile sale de gaze cu 

efect de seră până în 2030 față de nivelurile din 1990. Comisia a prezentat, în toamna anului 

2018, o propunere privind o viziune strategică a UE pe termen lung, în conformitate cu 

Acordul de la Paris, care include căile de urmat în direcția realizării obiectivului de emisii 

nete de gaze cu efect de seră egale cu zero în UE până în 2050. Comisia a prezentat o viziune 

globală pentru o economie europeană mai modernă, mai competitivă și mai rezilientă, precum 

și mai echitabilă din punct de vedere social pentru toți cetățenii europeni, fără a lăsa pe nimeni 

în urmă. UE va trebui să continue să își asume rolul de lider în domeniul combaterii 

schimbărilor climatice și să depună eforturi pentru creșterea nivelului de ambiție al tuturor 

celor mai poluante țări din întreaga lume dincolo de obiectivul 2030. În acest context, 

consolidarea în continuare a unui răspuns global ambițios la impactul schimbărilor climatice 

va rămâne o prioritate. De asemenea, reducerea riscului de dezastre, adaptarea la schimbările 

climatice și atenuarea acestora vor continua să ocupe o poziție importantă pe ordinea de zi. 

UE va continua să coopereze în cadrul forurilor internaționale, precum Organizația Aviației 

Civile Internaționale și Organizația Maritimă Internațională.  

Oportunități/Factori pozitivi 

Energia curată și mobilitatea cu emisii scăzute și cu emisii zero, economia circulară cu emisii 

scăzute, bioeconomia și lanțurile de producție durabile, schimbările comportamentale, 

politicile participative, politicile de anticipare pentru tranziția echitabilă, responsabilitatea 

socială a întreprinderilor/comportamentul responsabil în afaceri, finanțarea inovatoare și 

durabilă, parteneriatele de tip public-privat, achizițiile publice verzi, reformarea impozitării 

(de exemplu impozitarea resurselor și a poluării), educația, digitalizarea ecologică, inteligența 

artificială și noile tehnologii, cercetarea și inovarea, societățile reziliente, multilateralismul, 

valorificarea bunurilor și serviciilor de mediu. 

Riscuri/Factori negativi 
Nivelul insuficient al investițiilor publice și private, instabilitatea geopolitică și amenințările 
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la adresa securității, revenirea la protecționismul economic în întreaga lume, inegalitățile 

sociale, creșterea consumului de energie și impactul negativ asupra mediului determinat de 

digitalizare, distrugerea continuă a ecosistemelor și a biodiversității, schimbări lente ale 

mediului de reglementare. 

Principalele elemente ale politicii  

UE la nivel internațional: Alianța mondială împotriva schimbărilor climatice a UE 

(AMSC+) urmărește să consolideze dialogul politic și să sprijine țările în curs de dezvoltare 

în eforturile de combatere a schimbărilor climatice.  

La nivelul UE: Autoritățile locale sunt principalii promotori ai combaterii schimbărilor 

climatice la nivelul de guvernanță cel mai apropiat de cetățeni. Convenția UE a primarilor 

pentru climă și energie reunește mii de autorități locale care s-au angajat în mod voluntar să 

pună în aplicare obiectivele UE privind schimbările climatice și energia. De asemenea, 

aceasta a contribuit în mod semnificativ la creșterea gradului de conștientizare la nivel local 

cu privire la necesitatea de a se pregăti pentru impactul schimbărilor climatice, prin acțiuni 

de adaptare și de reziliență locale care joacă un rol crucial în protejarea persoanelor și a 

bunurilor acestora.  

La nivelul statelor membre: Franța a introdus obligația ca localitățile cu peste 20 000 de 

locuitori (reprezentând 90 % din populația Franței) să adopte planuri locale în domeniul 

climei, care trebuie să includă secțiuni privind atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea 

la acestea. În 2018, aproximativ 75 % din localitățile franceze elaboraseră planuri locale de 

atenuare și aproximativ 55 % elaboraseră planuri locale de adaptare. Aceste rate sunt de 2 

până la 5 ori mai mari decât în țările în care nu există astfel de reglementări naționale.  

La nivel regional/local: O centrală geotermică din Prelog (Croația) va fi în măsură să 

utilizeze pe deplin conținutul de energie geotermică din apa sărată: căldura apei termale și 

energia conținută în gazele din straturile acvifere, cum ar fi metanul, care se dizolvă în apă, 

ceea ce înseamnă că acest proces creează aproape zero emisii de gaze cu efect de seră. Acest 

exemplu poate servi drept model pentru exploatarea mai durabilă a resurselor geotermale, cu 

posibilități de replicare în Europa și în întreaga lume.  

La nivelul întreprinderilor: Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology (HYBRIT) 

este o inițiativă lansată în 2016 de către trei mari societăți suedeze. Aceasta își propune să 

instituie un proces pentru producerea fierului cu emisii de gaze cu efect de seră aproape de 

zero, în care oxigenul din minereul de fier este îndepărtat prin utilizarea hidrogenului gazos 

în locul cocsului (din cărbune). 

La nivelul societății civile: Corpul european de solidaritate este o inițiativă a UE care până 

în 2020 ar putea aloca peste 40 de milioane EUR pentru acțiuni menite să creeze oportunități 

de voluntariat comunitar pentru tineri în domeniul protecției mediului și al combaterii 

schimbărilor climatice. Un exemplu în acest sens este Proiectul Vänö Vänner din Finlanda, 

care a permis unor tineri italieni să contribuie la durabilitate și să aducă soluții ecologice în 

ceea ce privește peisajul cultural în arhipelagul Turku, contribuind astfel la atenuarea 

schimbărilor climatice. 
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Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, a mărilor și a resurselor 

marine pentru o dezvoltare durabilă 

 

 

Uniunea Europeană astăzi 

Imagine de ansamblu/Sinteză calitativă 

23 din cele 28 de state membre ale UE dispun de o zonă litorală. Zona litorală a UE este de 

7 ori mai lungă decât zona litorală a SUA și de 4 ori mai lungă decât cea a Rusiei. Dacă sunt 

incluse și regiunile periferice, UE are teritoriul maritim cel mai mare din lume. UE și țările 

sale învecinate au în comun patru regiuni marine: Marea Baltică, Marea Mediterană, Marea 

Neagră și Oceanul Atlantic de Nord-Est; printre cei mai importanți factori care afectează 

starea ecologică a acestor regiuni se numără modificarea habitatului, pescuitul excesiv, 

poluarea și acidificarea. Potrivit măsurătorilor, apele de coastă europene se bucură de o foarte 

bună calitate pentru scăldat, însă poluanții organici și chimici provenind de la activitățile 

umane, precum și deșeurile marine continuă să reprezinte o amenințare gravă la adresa 

ecosistemelor marine ale Europei: la începutul anului 2018, numai între 40 și 58 % din apele 

de coastă ale UE erau în stare chimică bună. Politica de mediu a UE, inclusiv inițiativa 

emblematică constând în Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” și politica maritimă 

integrată, va oferi un cadru pentru o abordare holistică a acestor probleme. Se propun noi 

norme la nivelul UE care să vizeze cele 10 produse din plastic de unică folosință cel mai des 

găsite pe plaje, precum și uneltele de pescuit pierdute sau abandonate, care, împreună, 

constituie 70 % din totalul deșeurilor marine. Noile norme vor plasa Europa în prima linie de 

acțiune într-o chestiune cu implicații la nivel mondial. UE sprijină conservarea zonelor de 

coastă și a zonelor marine la nivel mondial. Agenda UE privind guvernanța internațională a 

oceanelor pentru viitorul oceanelor noastre a instituit un cadru global pentru consolidarea 

guvernanței internaționale a oceanelor prin care să se asigure siguranța, securitatea, curățenia 

și utilizarea legală și durabilă a oceanelor. În plus, acordurile comerciale și de investiții ale 

UE includ dispoziții specifice privind gestionarea durabilă și conservarea resurselor naturale, 

cum ar fi biodiversitatea marină și pescuitul. Programul UE de observare a Pământului 

(Copernicus) furnizează, de asemenea, produse de monitorizare a oceanelor vizând 

îmbunătățirea calității apei. 

Tendințele principale  

 Între 2012 și sfârșitul anului 2016, acoperirea zonelor marine protejate din Europa aproape 

s-a dublat (de la 6 % la 10,8 % din suprafața marină a UE) și continuă să crească, în 

principal datorită componentei marine a rețelei UE „Natura 2000”. În 2016, trei regiuni 

europene au depășit obiectivul de 10 % stabilit la Aichi privind diversitatea biologică 

(Marea Baltică, Marea Mediterană și Marea Neagră), iar Oceanul Atlantic de Nord-Est a fost 

foarte aproape de obiectivul stabilit (9,9 %). 

 Stadiul de conservare a majorității habitatelor și speciilor marine individuale este 

nefavorabil, potrivit ultimelor evaluări disponibile. Începând din 1988 se înregistrează o 

creștere constantă și alarmantă a acidității oceanelor. Începând din 2008 s-au înregistrat 

progrese semnificative în ceea ce privește definirea, monitorizarea și evaluarea stării 

ecologice bune a mediului marin, care constituie o condiție prealabilă pentru măsurarea 

progreselor realizate în direcția unor oceane și mări curate și sănătoase. 

 Viabilitatea pescuitului în Oceanul Atlantic de Nord-Est, de unde provin 75 % din 

capturile UE, s-a îmbunătățit. Numărul stocurilor de pește cu o valoare comercială 

importantă capturate la niveluri durabile a crescut de la 34 % în 2007 la 60 % în 2015. 

Activitățile de pescuit din Marea Mediterană și din Marea Neagră nu progresează în direcția 

durabilității în același ritm. În Marea Mediterană, mai bine de 80 % din stocurile de pește 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/join-2016-49_ro.pdf
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/join-2016-49_ro.pdf
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sunt supraexploatate. 

 În UE, economia albastră este de 2,5 ori mai mare decât economia aeronautică și cea de 

apărare combinate. Aceasta generează o cifră de afaceri anuală de 566 de miliarde EUR (cu 

7,2 % mai mult decât în 2009) și angajează aproximativ 3,5 milioane de persoane (cu 5 % 

mai mult decât în 2014), ceea ce reprezintă o creștere cu 7,2 % și, respectiv, cu 2 % în 

comparație cu 2009. În mai multe state membre ale UE, economia albastră a crescut mai 

rapid decât economia națională. Regatul Unit, Spania, Italia, Franța și Grecia au cele mai 

mari sectoare ale economiei albastre din Europa.  

Clasamentul mondial 

Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD (elaborat de 

Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă), patru state membre ale 

UE au un punctaj de cel puțin 60 din 100 pentru ODD 14. Cinci state membre ale UE se află 

în primele 20 din lume. La nivel general, acest clasament reprezintă cel mai mic scor în ceea 

ce privește ODD pentru statele membre ale UE, cu diferențe mari între statele membre. 

Uniunea Europeană în 2030 

UE în condițiile tendințelor actuale/în condiții neschimbate 

UE va rămâne activă în definirea guvernanței internaționale a oceanelor în cadrul tuturor 

forurilor internaționale relevante și în relațiile bilaterale cu parteneri mondiali-cheie, având în 

vedere că aproximativ 60 % din oceane se situează dincolo de limitele jurisdicțiilor naționale. 

Sunt necesare eforturi suplimentare în cooperarea transsectorială și transfrontalieră, în special 

la nivel regional, pentru a aborda provocările existente și viitoare. Acest impuls se va 

intensifica odată cu lansarea inițiativei ONU privind Deceniul științelor oceanice 2021-2030, 

în care UE se implică în mod activ. UE va continua să promoveze crearea unor zone protejate, 

precum și gestionarea eficace și fundamentată științific a acestora. Sunt necesare eforturi 

suplimentare pentru a realiza un pescuit durabil, în special în Marea Mediterană și în 

Marea Neagră. Poluarea marină, inclusiv cu materiale plastice, zgomot și nutrienți proveniți 

din agricultură, va rămâne o problemă. Procentul noilor deșeuri din plastic aruncate în ocean 

va scădea probabil cu timpul, însă plasticul deja prezent în oceane va continua să producă 

efecte negative. Sunt necesare măsuri consolidate pentru reducerea deversării deșeurilor 

generate de nave și a altor forme de poluare, în special a nutrienților și a zgomotului. 

Economia albastră europeană va continua să se dezvolte. Se estimează că, până în 2030, 

dimensiunea economiei albastre mondiale s-ar putea dubla. Pentru Europa, acest lucru ar 

însemna 10,8 milioane de locuri de muncă și o cifră de afaceri de peste 1 miliard EUR. Toate 

apele UE vor face, până în 2021, obiectul unor planuri spațiale maritime bazate pe ecosisteme. 

Oportunități/Factori pozitivi 

Guvernanța oceanelor la nivel internațional și regional, schimbările comportamentale, 

implicarea societală și politicile participative, volumele mari de date, observarea Pământului, 

inteligența artificială, tehnologiile submarine și noile tehnologii (de exemplu, știința 

moleculară), cercetarea și inovarea, responsabilitatea socială a 

întreprinderilor/comportamentul responsabil în afaceri, finanțarea participativă și alte forme 

de finanțare inovatoare, finanțarea durabilă, parteneriatele de tip public-privat, achizițiile 

publice verzi, reformarea impozitării (de exemplu impozitarea resurselor și a poluării), 

internetul obiectelor, educația, digitalizarea, economia colaborativă și circulară cu emisii 

scăzute. 

Riscuri/Factori negativi 

Degradarea mediului și schimbările climatice, poluarea, turismul iresponsabil, pescuitul 

excesiv, pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat, inegalitățile sociale. 

Principalele elemente ale politicii  

UE la nivel internațional: Alianța pentru cercetarea Oceanului Atlantic, lansată în 2017, este 

rezultatul unei colaborări între UE, Brazilia și Africa de Sud, care vizează aprofundarea 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/566-billion-and-growing-eu-blue-economy-thriving
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/566-billion-and-growing-eu-blue-economy-thriving


 

63 

 

cunoașterii științifice a ecosistemelor marine și a corelațiilor cu oceanele, schimbările 

climatice, precum și cu produsele alimentare. 

Cooperarea dintre statele membre: UE, statele sale membre și partenerii lucrează la un set 

concret de măsuri pentru a asigura un mediu marin sănătos și productiv pentru Marea Baltică, 

oceanul Atlantic de Nord-Est și Marea Mediterană până în 2020, pe baza monitorizării și a 

evaluării. În plus, UE promovează inițiative regionale complementare ambițioase privind 

presiunile individuale, cum ar fi angajamentul din 2017 de a reduce cu 80 % emisiile de NOx 

provenite de la navele care își desfășoară activitatea în Marea Baltică, în vederea combaterii 

eutrofizării în regiune. 

La nivelul statelor membre: Recent, Franța a desemnat noi zone marine protejate. Printre 

acestea, cel mai mare sit „Natura 2000”, denumit „Mers Celtiques - Talus du golfe de 

Gascogne”, care se întinde pe o suprafață de 62 320 km
2
, va oferi protecție habitatelor de recif 

și speciilor marine mobile, marsuinilor și delfinilor cu bot gros.  

La nivel regional/local și la nivelul întreprinderilor: Proiectul „Arhipelagul curat” este un 

parteneriat public-privat care implică mai multe părți interesate și este condus de regiunea 

Toscana, Italia, în cooperare cu Ministerul Mediului din Italia, Unicoop Firenze și alte 

asociații. Acesta a fost lansat în aprilie 2018, în colaborare cu 10 nave dintr-o cooperativă de 

pescari. Proiectul vizează curățarea mării de deșeuri. Parteneriatul își propune să ofere 

stimulente economice pescarilor pentru ca aceștia să adune materialele plastice pescuite și să 

le aducă la punctele de colectare din porturi. Materiale plastice pescuite vor fi apoi reciclate. 

La nivelul societății civile: „Fish Forward”, un proiect condus de către WWF Austria, 

reunește 17 parteneri care colaborează cu consumatorii, cu sectorul întreprinderilor și cu 

instituțiile guvernamentale pentru a sprijini modelele de producție și de consum de fructe de 

mare echitabile din punct de vedere social și inteligente din punctul de vedere al mediului. 

Proiectul asigură gestionarea responsabilă a pescuitului și trasabilitatea, contribuind astfel la 

utilizarea durabilă a oceanelor și a resurselor marine. 

 

 

Protejarea, refacerea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, 

stoparea degradării solurilor și refacerea acestora, precum și combaterea 

declinului biodiversității 

 

Uniunea Europeană astăzi 

Imagine de ansamblu/Sinteză calitativă 

S-au realizat progrese semnificative în ceea ce privește consolidarea cadrelor de politică și a 

bazei de cunoștințe în temeiul legislației UE privind natura și al strategiei UE 2020 privind 

biodiversitatea. După secole de pierderi de fond forestier și de degradări ale pădurilor, 

pădurile Europei s-au refăcut astfel încât acoperă în prezent mai mult de 40 % din teritoriul 

UE, însă stadiul lor de conservare trebuie îmbunătățit. Resursele naturale au stabilit limitele 

ecologice pentru sistemele noastre socioeconomice („limite planetare”). Rapoartele recente 

ale Platformei interguvernamentale științifico-politice privind biodiversitatea și serviciile 

ecosistemice demonstrează în mod clar efectele persistente și devastatoare asupra societăților 

umane atât ale degradării solului, cât și ale declinului biodiversității. În ciuda progreselor 

înregistrate, presiunile asupra capitalului natural al Europei și al lumii care rezultă din 

modelele noastre de producție și de consum rămân ridicate și vor continua probabil să crească. 

Depășirea limitelor planetare amenință să submineze sau chiar să anuleze progresele realizate 

în ceea ce privește nivelul de trai. La nivel internațional, UE își utilizează agenda de politică 
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externă în vederea promovării acestei agende. UE sprijină în mod activ acordurile 

multilaterale de mediu, încurajează schimbarea politicilor în țările partenere, promovează 

responsabilitatea socială a întreprinderilor/comportamentul responsabil în afaceri și integrează 

preocupările legate de mediu în toate acțiunile sale. 

Tendințele principale 

 Numărul de situri protejate în cadrul rețelei „Natura 2000” a crescut, la fel ca numărul 

măsurilor de conservare luate pentru aceste situri, care au fost raportate pentru aproximativ 

70 % dintre acestea (2018). În 2017, UE protejase peste 790 000 km
2
 de habitate terestre, 

reprezentând 18,2 % din suprafața terestră a UE. Printre statele membre cu procentul cel mai 

ridicat de zone protejate se numără Slovenia (37,9 %), Croația (36,6 %) și Bulgaria 

(34,5 %). 

 Raportul UE privind starea naturii referitor la stadiul de conservare a speciilor și 

habitatelor de interes european arată că numeroase specii și habitate nu sunt într-un stadiu 

de conservare favorabil. În întreaga UE, numai 23 % din speciile evaluate și 16 % din 

habitatele evaluate erau în stadiul de conservare „favorabil” în 2012, în timp ce numai 52 % 

din speciile de păsări erau în stadiul de conservare „în afară de pericol”. Dintr-o perspectivă 

mai generală, evaluarea la jumătatea perioadei a strategiei în domeniul biodiversității pentru 

2020 a confirmat faptul că declinul biodiversității și degradarea serviciilor ecosistemice în 

UE au continuat. 

 În 2015, pădurile acopereau 41,9 % din suprafața terestră totală a UE. În UE, ponderea 

pădurilor în raport cu suprafața terestră totală a crescut ușor – cu 2,6 % – între 2009 și 2015.  

 Raportul din 2015 privind starea mediului (Agenția Europeană de Mediu) a evidențiat 

starea precară a solurilor în Europa. Eforturile de combatere și reducere a eroziunii solului 

cauzate de apă au avut unele rezultate pozitive: atunci când s-a integrat impactul potențial al 

măsurilor politicii agricole comune asupra eroziunii solului, suprafețele estimate a fi expuse 

riscului unei eroziuni grave a solului cauzate de apă au fost reduse cu 14 % în UE între 2000 

și 2012. Cu toate acestea, în pofida eforturilor depuse pentru a limita impermeabilizarea 

solului, conversia terenurilor în zone artificiale în UE s-a accelerat în timp, creșterea 

înregistrată între 2012 și 2015 fiind cu aproximativ 6 % mai mare decât cea înregistrată între 

2009 și 2012. În plus, 45 % din suprafața agricolă a UE este constituită dintr-un sol 

nesatisfăcător în ceea ce privește conținutul organic (care influențează fertilitatea solului și 

biodiversitatea).  

Clasamentul mondial 

Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD (elaborat de 

Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă), 19 state membre ale 

UE au un punctaj mai mare de 70 din 100 pentru ODD 15. 14 state membre ale UE se află în 

primele 20 din lume.  

Uniunea Europeană în 2030 

UE în condițiile tendințelor actuale/în condiții neschimbate 
Evaluările actuale la nivel mondial și european arată că există tendințe continue în direcția 

declinului biodiversității și a degradării terenurilor și a ecosistemelor, cu consecințe negative 

asupra serviciilor ecosistemice (alimente, apă, materiale, energie etc.), amenințând astfel 

producția economică și bunăstarea Europei. Eforturile de punere în aplicare în ceea ce 

privește legislația UE privind natura trebuie intensificate substanțial pentru a se asigura faptul 

că, până în 2030, UE va îmbunătăți în mod semnificativ stadiul de conservare a speciilor și 

habitatelor de interes pentru UE care sunt protejate în temeiul normelor privind păsările și 

habitatele. Ritmul de refacere a biodiversității forestiere trebuie de asemenea să fie accelerat. 

UE va trebui să joace un rol-cheie la cea de a 15-a Conferință a părților la Convenția privind 

diversitatea biologică care va avea loc la Beijing, China, la sfârșitul anului 2020 și cu ocazia 

căreia este probabil că se va adopta noul cadru post-2020 privind biodiversitatea la nivel 
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mondial, care va viza evitarea declinului biodiversității la nivel mondial.  

Oportunități/Factori pozitivi 

Schimbările comportamentale, implicarea societală și politicile participative, presiunea 

societății pentru lanțuri de producție durabile (agroecologie, agricultură ecologică), 

responsabilitatea socială a întreprinderilor/comportamentul responsabil în afaceri, finanțarea 

participativă și alte forme de finanțare inovatoare, finanțarea durabilă, parteneriatele de tip 

public-privat, achizițiile publice verzi, utilizarea la scară mai largă a soluțiilor bazate pe 

natură, reformarea impozitării (de exemplu impozitarea resurselor și a poluării), educația, 

inteligența artificială și noile tehnologii, cercetarea și inovarea, economia colaborativă și 

circulară cu emisii scăzute, societățile reziliente, multilateralismul, comerțul deschis și 

echitabil, turismul durabil.  

Riscuri/Factori negativi 

Degradarea mediului și schimbările climatice, scepticismul în ceea ce privește schimbările 

climatice și alte efecte contrare ale politicilor, o viziune pe termen scurt, rezistența la 

schimbare în sistemul de producție alimentară, nivelul scăzut al investițiilor publice și private, 

instabilitatea geopolitică și amenințările la adresa securității, inegalitățile sociale. 

 

Principalele elemente ale politicii  

La nivelul UE: UE a adoptat un plan de acțiune pentru natură, cetățeni și economie în 2017. 

Planul are ca scop accelerarea punerii în aplicare a legislației UE și realizarea de progrese în 

direcția obiectivului UE pentru 2020 de oprire și inversare a declinului biodiversității și a 

degradării serviciilor ecosistemice, precum și acordarea unei atenții sporite obiectivelor 

socioeconomice. Planul a fost completat de o inițiativă constând în a combate declinul 

polenizatorilor în UE și a contribui la eforturile de conservare întreprinse la nivel mondial. 

La nivelul statelor membre: Prin recenta lege franceză „Refacerea biodiversității, a naturii și 

a peisajelor” s-a înființat o nouă agenție franceză pentru biodiversitate. Planul privind 

biodiversitatea din 4 iulie 2018 subliniază importanța abordării simultane a provocărilor 

legate de schimbările climatice și a celor legate de biodiversitate și include noi obiective de 

tipul „nicio creștere netă a suprafeței terenurilor ocupate” și obiective legate de zonele urbane 

verzi, agroecologia și protecția solurilor, precum și acțiuni legate de plățile efectuate pentru 

serviciile de mediu, de polenizatori și de refacerea ecosistemului.  

La nivel regional/local: În Germania, landul Baden Württemberg a sporit finanțarea pentru 

conservarea naturii de la 30 de milioane EUR la 90 de milioane EUR în 10 ani. Desemnarea 

unor parcuri naționale și refacerea ecosistemelor oferă beneficii pentru fermieri și pentru 

economie, inclusiv pentru întreprinderile nou-înființate care produc hârtie pentru ambalaje pe 

baza plantelor provenind de pe pășuni bogate în biodiversitate, precum și pentru sectorul 

turismului în natură. 

La nivelul întreprinderilor: 59 de fermieri austrieci, SPAR și WWF au construit o alianță 

puternică în proiectul „Terenuri sănătoase pentru alimente sănătoase”. Garantând vânzarea 

legumelor produse și oferind agricultorilor plata unui bonus de 30 EUR per tonă de CO2 

stocată în sol, SPAR stimulează practicile de gestionare durabilă a solului. Pentru a 

monitoriza eficacitatea proiectului se utilizează probe de sol. 

La nivelul societății civile: Societatea ornitologică elenă, WWF Grecia, Societatea bulgară 

pentru protecția păsărilor și Societatea regală pentru protecția păsărilor și-au unit forțele 

pentru a opri declinul populației de hoitari albi în Balcani. Acestea și-au extins abordarea 

transfrontalieră la alte țări de-a lungul rutei migratorii a acestei specii.  
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Promovarea unor societăți pașnice și favorabile incluziunii pentru o 

dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și crearea 

unor instituții eficace, responsabile și favorabile incluziunii, la toate 

nivelurile 

 

 

Uniunea Europeană astăzi 

Imagine de ansamblu/Sinteză calitativă 

UE reprezintă unul dintre proiectele de pace cele mai de succes din lume. Aflată sub 

îndrumarea tratatelor europene, semnate pentru prima dată în 1957, UE poate acum privi 

înapoi la 60 de ani de pace, democrație și solidaritate. În 2012, UE a primit Premiul Nobel 

pentru Pace pentru promovarea cauzei păcii, a reconcilierii, a democrației și a drepturilor 

omului în Europa. Promovarea și respectarea statului de drept și a valorilor fundamentale ale 

UE reprezintă o prioritate majoră pentru UE, atât la nivel intern, cât și în relațiile sale externe. 

Existența unor sisteme de justiție eficace joacă un rol crucial în acest sens. Acestea garantează 

faptul că cetățenii se pot bucura pe deplin de drepturile lor și că întreprinderile beneficiază de 

securitate juridică și de un mediu favorabil investițiilor în cadrul pieței unice. UE încurajează 

statele membre să îmbunătățească independența, calitatea și eficiența sistemelor lor de justiție, 

inclusiv prin monitorizarea eficace din cadrul semestrului european și al tabloului de bord 

privind justiția în Uniunea Europeană. La un nivel mai general, Comisia asigură respectarea 

statului de drept și a celorlalte valori fundamentale ale UE cu ajutorul tuturor mecanismelor și 

instrumentelor de care dispune. Una dintre provocările cu care se confruntă societățile 

europene este corupția, care compromite încrederea în instituțiile democratice și diminuează 

răspunderea liderilor politici. Comisia are mandatul politic de a monitoriza lupta împotriva 

corupției și de a pune în aplicare o politică anticorupție cuprinzătoare a UE. La nivel extern, 

prin intermediul politicii sale externe și de securitate, UE contribuie la pace pe plan 

internațional și ajută țările partenere să abordeze situațiile sensibile, să înființeze instituții 

responsabile și transparente, să promoveze procesele decizionale participative și să asigure 

procese electorale credibile și favorabile incluziunii. Drepturile omului, egalitatea de gen, 

incluziunea și nediscriminarea sunt elemente centrale ale Consensului european privind 

dezvoltarea. Prin politica sa de extindere și de vecinătate, UE contribuie și mai mult la pace și 

stabilitate. În special, UE promovează și sprijină în mod activ statele candidate la aderarea la 

UE, în domenii precum statul de drept, reforma sistemului judiciar, lupta împotriva corupției 

și a criminalității organizate, securitatea, drepturile fundamentale și instituțiile democratice. 

Tendințele principale  

 Percepția cetățenilor în ceea ce privește infracțiunile, violența sau vandalismul s-a 

îmbunătățit; în 2016, 13,0 % din populația europeană se simțea afectată de aceste probleme, 

cu 2,9 puncte procentuale mai puțin decât în 2007.  

 Tabloul de bord 2018 privind justiția în UE arată că, în comparație cu 2010, eficiența 

sistemelor de justiție din statele membre s-a îmbunătățit sau a rămas stabilă în aproape 

toate statele membre, cu foarte puține excepții. Cu toate acestea, procedurile civile și 

comerciale sunt în continuare de foarte lungă durată în mai multe state membre. 

 Cheltuielile bugetului general al UE legate de instanțele judecătorești au crescut cu 

peste 11 % în perioada 2007-2016, ajungând la puțin peste 50 de miliarde EUR în 2016. 

Această rată de creștere a fost ușor mai mică decât creșterea PIB-ului. 

 În 2018, 56 % din locuitorii UE considerau independența instanțelor și a judecătorilor 

din țara lor ca fiind „foarte bună” sau „bună”, ceea ce reprezintă o creștere de patru puncte 

procentuale în comparație cu 2016. 

 Conform Indicelui de percepție a corupției calculat de Transparency International, statele 

membre ale UE continuau, în 2017, să se numere printre cele mai puțin corupte la nivel 
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mondial și compuneau jumătate din topul 20 mondial al celor mai puțin corupte țări.  

 În unele state membre, situația statului de drept suscită preocupări, care sunt abordate de o 

serie de acțiuni la nivelul UE. 

Clasamentul mondial 

Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD (elaborat de 

Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă), 19 state membre ale 

UE au un punctaj mai mare de 70 din 100 pentru ODD 16. Nouă state membre ale UE se află 

în primele 20 din lume.  

Uniunea Europeană în 2030 

UE în condițiile tendințelor actuale/în condiții neschimbate 

UE se bucură în continuare de pace. Prin politica sa de extindere și de vecinătate, UE 

contribuie și mai mult la pace și stabilitate. UE promovează și sprijină în mod activ și statele 

candidate la aderarea la UE, în domenii precum statul de drept, reforma sistemului judiciar, 

lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, securitatea, drepturile fundamentale și 

instituțiile democratice. Relațiile externe și politica de dezvoltare ale UE contribuie, de 

asemenea, la asigurarea păcii în alte părți ale lumii. În plus, UE continuă să promoveze și să 

susțină respectarea statului de drept în rândul statelor sale membre. Trebuie să se depună mai 

multe eforturi pentru a se îmbunătăți eficiența, calitatea și independența sistemelor de justiție 

naționale în anumite state membre. La nivel internațional, s-a observat o tendință către 

regimuri autoritare de guvernare într-o serie de țări. Promovarea democrației, a drepturilor 

omului și a statului de drept va rămâne, prin urmare, o prioritate pentru UE, atât la nivel 

intern, cât și în relațiile sale externe. UE va continua să depună eforturi pentru îmbunătățirea 

accesului la justiție, combaterea fraudei și a criminalității și abordarea amenințărilor la adresa 

securității aflate în continuă evoluție, prin intensificarea cooperării și a schimbului de 

informații între poliție și autoritățile de aplicare a legii din statele membre ale UE, și va 

promova cooperarea internațională în acest domeniu. 

Oportunități/Factori pozitivi 

Valori culturale care respectă drepturile fundamentale, implicarea societală și politicile 

participative, responsabilitatea socială a întreprinderilor/comportamentul responsabil în 

afaceri, educația, digitalizarea, inteligența artificială și noile tehnologii, cercetarea și inovarea, 

infrastructura și societățile reziliente, multilateralismul, comerțul deschis și echitabil, ajutorul 

pentru dezvoltare. 

Riscuri/Factori negativi 

Instabilitatea geopolitică și amenințările la adresa securității, schimbările climatice și 

degradarea mediului, migrația și strămutarea forțată, revenirea la protecționism economic în 

întreaga lume, lipsa cooperării internaționale, provocările la adresa statului de drept, 

populismul, inegalitățile sociale. 

 

Principalele elemente ale politicii  

UE la nivel internațional: Normele UE din 2017 privind minereurile din zone de conflict 

stabilesc obligațiile de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare pentru 

importatorii din UE de staniu, tantal, tungsten și aur, pentru a se asigura că acestea sunt 

obținute într-o manieră responsabilă, prin care nu se finanțează conflicte armate, în mod direct 

sau indirect, și care nu duce la încălcări ale drepturilor omului în zonele de conflict și în 

zonele cu risc ridicat. 

 

La nivelul UE: În 2017, Parchetul European a fost înființat ca un parchet european 

independent cu competența de a investiga și a urmări penal infracțiuni care aduc atingere 
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intereselor financiare ale UE. Se preconizează că, după o etapă de demarare de trei ani, 

Parchetul European își va începe activitatea la sfârșitul anului 2020. Aceasta va fi o 

îmbunătățire majoră în lupta împotriva fraudei, a corupției și a altor infracțiuni care aduc 

prejudicii bugetului UE.  

 

La nivelul statelor membre: Potrivit legii franceze din 2017 privind obligația de vigilență, 

întreprinderile au responsabilitatea de a pune în aplicare măsuri prin care să se asigure că 

filialele, furnizorii și subcontractanții lor din întreaga lume respectă bune practici etice, 

sociale și de mediu. Scopul legii este de a crește gradul de conștientizare în rândul 

întreprinderilor cu privire la rolul pe care îl joacă în prevenirea tragediilor în Franța și în 

străinătate și de a se asigura că victimele primesc despăgubiri pentru orice prejudiciu cauzat 

prin încălcarea noii obligații a întreprinderilor de a pune în aplicare planurile de vigilență. 

Legea se aplică întreprinderilor cu peste 5 000 de angajați și cu sediul în Franța și 

întreprinderilor cu peste 10 000 de angajați și cu sediul în străinătate.  

 

La nivelul întreprinderilor: În 2011, societatea daneză de transport maritim containerizat 

Maersk Line s-a numărat printre fondatorii rețelei maritime anticorupție. Acest parteneriat 

transsectorial – constituit din companii care dețin nave, proprietari de mărfuri și furnizori de 

servicii – colaborează cu principalele părți interesate, inclusiv guverne și organizații 

internaționale, pentru a identifica și a atenua cauzele corupției în sectorul maritim. 

La nivelul societății civile: În Slovacia, guvernul promovează implicarea societății civile și a 

organizațiilor neguvernamentale în crearea, punerea în aplicare și controlul politicilor publice 

în diverse domenii. În domeniul politicii de mediu, a fost instituită o „platformă ecologică 

tripartită” care transmite sugestiile și comentariile actorilor neguvernamentali în procesul de 

elaborare și punere în aplicare a politicilor. 

 

 

Consolidarea mijloacelor de punere în aplicare și revitalizarea 

parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă 

 

 

Uniunea Europeană astăzi 

Imagine de ansamblu/Sinteză calitativă 

ODD prezintă o dimensiune transversală în implementarea Strategiei globale pentru politica 

externă și de securitate a UE, care stabilește o viziune pentru un angajament UE coordonat la 

nivel mondial. Consensul european privind dezvoltarea oferă UE și statelor membre cadrul 

pentru o abordare comună a politicii de dezvoltare bazată pe ODD. Pe baza principiului 

coerenței politicilor în serviciul dezvoltării, UE are ca obiectiv sporirea la maximum a 

coerenței și crearea de sinergii între diferitele sale politici, pentru a sprijini țările partenere să 

atingă ODD. În prezent, UE este cel mai mare furnizor mondial de asistență oficială pentru 

dezvoltare. În ultimul deceniu s-a înregistrat o schimbare în echilibrul rolurilor, trecându-se 

de la o relație de tip donator-beneficiar la un parteneriat mai echitabil. Politica de extindere a 

UE și politica europeană de vecinătate revizuită se axează pe principii politice și economice 

fundamentale, printre care se numără statul de drept, drepturile omului, democrația și 

creșterea și dezvoltarea economică durabilă, în deplină concordanță cu Agenda 2030 a 

Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă. Angajamentul umanitar al UE 

include un parteneriat strâns cu un număr mare de organizații internaționale de ajutor 

umanitar și de ajutor pentru dezvoltare din cadrul ONU și din rândul societății civile, vizând 
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protejarea demnității umane. Politica comercială și de investiții a UE bazată pe valori, astfel 

cum este prevăzută în strategia „Comerț pentru toți”, încorporează obiectivele de dezvoltare 

durabilă, integrând punerea în aplicare a dezvoltării durabile în toate dimensiunile sale. UE 

rămâne o susținătoare fermă a sistemului comercial multilateral universal, bazat pe reguli, 

deschis, nediscriminatoriu și echitabil care este susținut de Organizația Mondială a 

Comerțului (OMC) și se implică activ pentru a menține și a consolida OMC în toate funcțiile 

sale. De asemenea, UE colaborează îndeaproape cu alte organizații internaționale, precum 

Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), 

Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică (OCDE), în vederea promovării, în politica sa comercială, a drepturilor omului, a 

responsabilității sociale a întreprinderilor/a comportamentului responsabil în afaceri, precum 

și a obiectivelor sociale și de mediu. UE promovează în mod activ, în cadrul G20, punerea în 

aplicare a Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă și a ODD. 

UE își consolidează propria guvernanță fiscală și economică prin intermediul semestrului 

european de coordonare a politicilor, contribuind astfel la stabilitatea macroeconomică 

globală. Cu ajutorul Agendei sale pentru o mai bună reglementare, Comisia contribuie la 

sporirea coerenței politicilor.  

Tendințele principale  

 UE este cel mai mare furnizor de asistență oficială pentru dezvoltare din lume; în 2017, 

UE a furnizat 75,7 miliarde EUR. În plus, situându-se la un nivel de 0,5 % în 2017, rata 

globală a asistenței oficiale pentru dezvoltare în raport cu venitul național brut (VNB) 

înregistrată de UE a fost semnificativ mai mare decât rata înregistrată de majoritatea 

celorlalți donatori din cadrul OCDE, precum Canada, Japonia sau Statele Unite ale Americii. 

Suedia, Danemarca, Luxemburg și Regatul Unit au atins obiectivul de a cheltui 0,7 % din 

VNB sub formă de asistență oficială pentru dezvoltare (2017).  

 Relațiile comerciale cu țările în curs de dezvoltare s-au intensificat. Exporturile pot crea 

locuri de muncă pe piața internă și pot permite țărilor în curs de dezvoltare să obțină valută, 

care poate fi utilizată pentru importul altor bunuri necesare. Importurile UE din țările în curs 

de dezvoltare au fost mai mult decât dublate între 2002 și 2017.  

 Ponderea importurilor UE din țările cel mai puțin dezvoltate a crescut între 2002 și 

2017. Cu toate acestea, per ansamblu, cele aproape 50 de țări cel mai puțin dezvoltate 

reprezintă în continuare doar 2,0 % din totalul importurilor în UE în 2017. În ultimii ani, UE 

și-a consolidat rolul de principală piață de export pentru țările cel mai puțin dezvoltate: 

procentul UE din exporturile mondiale de mărfuri ale țărilor cel mai puțin dezvoltate a 

crescut de la 20,5 % în 2012 până la aproape 25 % în 2016, UE fiind urmată de China 

(21 %) și de Statele Unite (8,2 %). 

 Sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare în efortul lor de consolidare a resurselor interne 

este esențială. Abordarea UE referitoare la sprijinul bugetar pentru țările partenere a fost 

adaptată pentru a promova mai bine ODD, a consolida importanța acordată rezultatelor de 

către politicile țărilor și a asigura consolidarea capacităților, printr-o mai bună sprijinire a 

procesului de îmbunătățire a guvernanței și a gestionării finanțelor publice, inclusiv în ceea 

ce privește măsurile anticorupție. 

 Transferarea sarcinii fiscale de la forța de muncă la mediu are potențialul de a stimula 

crearea de locuri de muncă, de a reduce inegalitățile și de a limita presiunile asupra 

mediului. Ponderea taxelor de mediu în veniturile fiscale totale ale UE a rămas aproape 

neschimbată (6,8 % în 2002 și 6,1 % în 2017). 

Clasamentul mondial 

Potrivit Raportului pe 2018 privind indicele și tablourile de bord ale ODD (elaborat de 

Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de soluții pentru dezvoltare durabilă), șase state membre ale 

UE au un punctaj mai mare de 70 din 100 pentru ODD 17. Trei state membre ale UE se află în 
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primele 20 din lume.  

Uniunea Europeană în 2030 

UE în condițiile tendințelor actuale/în condiții neschimbate 

Provocările cu care se confruntă Europa și întreaga lume vor fi mai complexe, mai 

interconectate și mai globale ca niciodată. Vor fi indispensabile parteneriate mondiale care să 

vizeze eradicarea sărăciei și toate celelalte ODD. Prin urmare, la nivel internațional, UE va 

continua să promoveze menținerea și consolidarea ordinii internaționale multilaterale bazate 

pe norme, având în centrul său Organizația Națiunilor Unite. Aceasta este o condiție necesară 

pentru a asigura mijloacele de punere în aplicare. UE va continua să utilizeze politica 

comercială bazată pe valori pentru a promova dezvoltarea durabilă, inclusiv responsabilitatea 

socială a întreprinderilor/comportamentul responsabil în afaceri, și va continua să sprijine în 

mod ferm Organizația Mondială a Comerțului. De exemplu, pentru a îmbunătăți rezultatele 

prin împărțirea activității în modul cel mai eficient, UE și statele sale membre vor utiliza 

programarea în comun și punerea în aplicare în comun ca mijloace eficiente de implementare 

a parteneriatelor în materie de cooperare pentru dezvoltare. Acest lucru înseamnă că UE și 

statele membre stabilesc împreună ce donator ar trebui să lucreze în ce sector. În plus, 

instituțiile UE și statele membre vor continua să își intensifice eforturile de punere în aplicare 

a Agendei de acțiune de la Addis Abeba, care constituie cadrul global pentru finanțarea 

Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și care subliniază rolul științei, al tehnologiei și al 

inovării. „Orizont Europa”, următorul program de cercetare și inovare al UE (2021-2027), 

subliniază rolul central al colaborării științifice internaționale pentru realizarea ODD. UE este 

bine plasată în ceea ce privește cea mai mare parte a angajamentelor privind finanțarea pentru 

dezvoltare până în 2030. În cadrul UE vor fi promovate, de asemenea, parteneriate pentru 

dezvoltare durabilă. 

Oportunități/Factori pozitivi 

Implicarea societală și politicile participative, responsabilitatea socială a 

întreprinderilor/comportamentul responsabil în afaceri, îmbunătățirea reglementării, educația, 

digitalizarea, inteligența artificială, noile tehnologii, cercetarea și inovarea, transferul de 

tehnologie și schimburile de cunoștințe eficace, observarea Pământului, educația, implicarea 

voluntară, finanțarea participativă și alte forme de finanțare inovatoare, finanțarea durabilă, 

parteneriatele de tip public-privat, multilateralismul, comerțul deschis și echitabil, ajutorul 

pentru dezvoltare.  

Riscuri/Factori negativi 

Instabilitatea geopolitică și amenințările la adresa securității, protecționismul economic, lipsa 

cooperării internaționale, subminarea instituțiilor multilaterale existente.  

Principalele elemente ale politicii  

UE la nivel internațional: UE s-a angajat, împreună cu alți parteneri din cadrul G20 și cu 

organizații internaționale, să participe la Pactul G20 cu Africa, care vizează stimularea 

investițiilor în țările africane participante. De asemenea, UE va sprijini cooperarea 

triunghiulară – este vorba de parteneriatele pornind din emisfera sudică, încheiate între două 

sau mai multe țări în curs de dezvoltare și susținute de o țară dezvoltată sau de o organizație 

multilaterală – ca un instrument important prin care să se adreseze țărilor în curs de dezvoltare 

și altor părți interesate. 

La nivelul UE: Planul european de investiții externe și Fondul european pentru dezvoltare 

durabilă au propus bugetul UE drept garanție pentru a debloca și a stimula investițiile în 

Africa și în vecinătatea sa. Sunt vizate țările fragile, afectate de conflicte și de violență, țările 

fără ieșire la mare și țările cel mai puțin dezvoltate care au cea mai mare nevoie de sprijin. 

Planul vizează deblocarea investițiilor private și mobilizarea unor investiții suplimentare de 

44 de miliarde EUR până în 2020. 
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La nivelul statelor membre: „Finlanda pe care ne-o dorim până în 2050 – Angajamentul 

societății la dezvoltarea durabilă” este o modalitate inovatoare de a implica întreaga societate 

în punerea în aplicare a ODD. Pentru a atinge cele opt obiective pentru realizarea viziunii 

pentru 2050, se stabilesc angajamente operaționale cu sectoarele administrative și cu alți 

actori societali, cum ar fi întreprinderi, municipalități, organizații, instituții de învățământ și 

operatori locali. Angajamentele trebuie să fie noi și măsurabile.  

La nivel regional/local: Autoritățile locale letone și organizațiile neguvernamentale sunt 

implicate activ în proiecte de cooperare pentru dezvoltare cu țările din cadrul Parteneriatului 

estic și cu țări din Asia Centrală - Moldova, Georgia, Ucraina, Kârgâzstan și altele. Asociația 

letonă a autorităților locale și regionale a furnizat sprijin pe termen lung la nivel de experți 

pentru planificarea bugetară, negocierea la nivel de guvern, implicarea cetățenilor în procesul 

de luare a deciziilor și promovarea afacerilor în țările partenere. 

La nivelul întreprinderilor: Unilever, o companie transnațională de bunuri de consum, a fost 

un puternic susținător al ODD încă de la adoptarea Agendei 2030 a Organizației Națiunilor 

Unite pentru dezvoltare durabilă, directorul general al companiei făcând parte din Grupul de 

sprijin pentru realizarea obiectivelor globale din cadrul Secretariatului general al ONU. 

Compania Unilever a fost în 2016 cofondatoarea Comisiei pentru afaceri și dezvoltare 

durabilă, care a lansat un raport de referință în 2017, Better Business – Better World, oferind 

argumente economice pentru luarea de măsuri în direcția ODD. 

 

La nivelul societății civile: Alianța italiană pentru dezvoltare durabilă (ASviS) urmărește să 

sporească gradul de sensibilizare și să mobilizeze societatea, actorii economici și instituțiile 

italiene cu privire la importanța Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru 

dezvoltare durabilă. Aceasta reunește peste 180 dintre cele mai importante instituții și rețele 

ale societății civile, împreună cu universități și întreprinderi. 

 

  

http://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_EN_UN_1_.pdf
http://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_EN_UN_1_.pdf
http://www.asvis.it/gli-attuali-aderenti/
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ANEXA III Rezumatul contribuției Platformei multipartite privind ODD la documentul 

de reflecție „Către o Europă durabilă până în 2030” 

 

Scrisoare adresată de membrii platformei 

 

Bruxelles, 11 octombrie 2018 

 

Liderilor actuali și viitori ai Comisiei Europene și ai celorlalte instituții ale UE, 

Tuturor actorilor care se implică în crearea unui mod de viață durabil pentru cetățeni, precum 

și în evoluțiile de mediu, sociale, economice și de guvernanță din Europa, 

Cetățenilor și alegătorilor din Europa, 

 

Prin această nouă platformă și prin raportul nostru, dorim să transmitem un semnal puternic 

liderilor, actorilor și persoanelor din interiorul și din afara Uniunii Europene: a sosit timpul, 

mai mult ca oricând, să elaborăm și să punem în practică o strategie vizionară și ambițioasă 

pentru o Europă durabilă în 2030. 

Este important să menționăm că niciunul dintre membrii platformei nu este obligat să adopte 

fiecare recomandare sau punct de vedere din acest raport și are dreptul de a avea un punct de 

vedere diferit cu privire la aspectele discutate. 

Cu toate acestea, într-o perioadă scurtă de timp, am depus eforturi pentru a valorifica și a 

respecta diversele medii din care provenim și diferitele noastre opinii, cu scopul de a avansa 

în aceeași direcție pentru o Europă mai bună și mai durabilă. 

Prin valori comune, îmbunătățiri ale politicilor structurale și propuneri de acțiuni inovatoare, 

ne bazăm recomandările pe experiența și eforturile a mii de femei și bărbați provenind din 

sectorul public, societatea civilă și sectorul privat. Aceștia au ambiția comună de a transforma 

obiectivele de dezvoltare durabilă în soluții practice pentru bunăstarea cetățenilor și protecția 

mediului pentru generațiile prezente și viitoare.  

Raportul nostru pune în evidență diferite perspective și abordează unele compromisuri dificile 

care țin seama deopotrivă de aspectele de mediu, economice, sociale și de guvernanță ale 

dezvoltării durabile; am fost în măsură să negociem unele dintre aceste aspecte, iar altele 

necesită clarificări suplimentare și mai mult consens.  

Avem convingerea că încrederea și implicarea cetățenilor și a liderilor în transformarea 

continuă a Europei va da roade. Este nevoie de o cultură justă și echitabilă a dialogului și de 

un parteneriat la toate nivelurile, în care fiecare partener să poată proiecta – și să se poată baza 

pe ceilalți parteneri pentru a proiecta – în comun o Europă căreia îi pasă și care este potrivită 
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pentru toți cetățenii. Este nevoie, de asemenea, de o strategie globală pentru o Europă 

durabilă, care să orienteze toate politicile și programele europene care vor stimula resursele 

noastre individuale și colective pentru a crea un cadru durabil de securitate, prosperitate și 

demnitate pentru toți. 

Suntem mândri de activitatea depusă până în prezent și, în același timp, considerăm că este 

urgent să facem mult mai mult. Prin urmare, ne dorim ca dialogul privind durabilitatea și 

colaborarea în cadrul acestei platforme – atât între părțile interesate, cât și cu instituțiile UE – 

să se îmbunătățească și să dezvolte rapid. 
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Rezumatul „Europa se îndreaptă către un viitor durabil” -  

Contribuția Platformei multipartite privind ODD la documentul de reflecție „Către o 

Europă durabilă până în 2030”, octombrie 2018 

 

Platforma multipartită privind punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă în 

Uniunea Europeană – „Platforma multipartită a UE privind ODD” – a fost instituită în 

mai 2017 pentru a sprijini și a consilia Comisia Europeană și toate părțile interesate implicate 

în punerea în aplicare a ODD la nivelul UE. 

Prin valori comune puternice, noi, ca reprezentanți ai sectorului public, ai societății civile și ai 

sectorului privat, am muncit cu seriozitate pentru a formula recomandări bine gândite privind 

modul în care putem transforma obiectivele de dezvoltare durabilă în soluții practice pentru 

bunăstarea generațiilor prezente și viitoare, în interiorul UE și în afara acesteia. 

Recomandările noastre au scopul de a inspira și a orienta Documentul de reflecție al Comisiei 

„Către o Europă durabilă până în 2030”. 

Având în vedere agenda ambițioasă și caracterul universal și indivizibil al obiectivelor de 

dezvoltare durabilă, nu există o rețetă unică pe care să o susținem. Realizarea ODD necesită o 

analiză cuprinzătoare, identificarea domeniilor în care sunt necesare modificări, precum și 

dezvoltarea de politici coerente care produc beneficii conexe durabile de ordin social, 

economic și în materie de guvernanță și de mediu; sunt necesare, de asemenea, identificarea 

interconexiunilor dintre toate obiectivele și țintele și luarea de măsuri în funcție de acestea. 

Recomandările noastre aduc o contribuție ambițioasă și consensuală la acest obiectiv. 

Printre acțiunile prioritare, recomandăm ca UE să elaboreze și să pună în aplicare o strategie 

globală vizionară și transformatoare pentru o Europă durabilă până în 2030, care să orienteze 

toate politicile și programele UE. Pentru a fi eficace, o astfel de strategie ar trebui să includă 

atât obiective intermediare, cât și obiective pe termen lung și să elaboreze viziunea Europei 

pentru o Europă durabilă dincolo de Agenda 2030. 

Atunci când pun în aplicare Agenda 2030, Comisia Europeană și toate celelalte părți 

interesate trebuie să respecte principiile-cheie, să își îndeplinească angajamentele asumate în 

cadrul acordurilor internaționale, să se angajeze la o transformare a modelului nostru 

economic și social, să acorde prioritate acțiunilor care vizează persoanele cele mai sărace și 

mai marginalizate din societate („să nu lase pe nimeni în urmă”) și să accelereze aceste 

acțiuni, să recunoască limitele planetare, să respecte drepturile omului și statul de drept și să 

asigure coerența politicilor pentru dezvoltarea durabilă. 

Formulăm, de asemenea, unele recomandări transversale. Recomandăm ca UE să își 

reinventeze sistemul de guvernanță pentru a asigura o abordare coerentă a dezvoltării 

durabile. Președintele Comisiei, asistat de o echipă consacrată acestui proiect, ar trebui să fie 

responsabil de Agenda 2030, să asigure coordonarea eficace și să raporteze privind punerea în 

aplicare a acesteia în discursul anual privind starea Uniunii Europene. De asemenea, pentru a 

pune în aplicare ODD și Acordul de la Paris, va fi nevoie de acțiuni ale regiunilor, orașelor, 
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cetățenilor, comunităților, întreprinderilor, precum și ale diverșilor membri ai societății civile. 

UE ar trebui să promoveze o abordare teritorială pentru atingerea ODD și să permită un dialog 

bilateral în care strategiile europene și naționale reunesc autoritățile regionale și locale, 

precum și societatea civilă și organizațiile profesionale, într-o abordare de guvernanță pe mai 

multe niveluri și cu mai multe părți interesate. În plus, vă propunem să evaluăm performanța 

acestei platforme – atât structura, cât și misiunea sa – și să analizăm în ce mod aceasta va 

putea contribui cât mai bine la propunerea noastră privind o strategie incluzivă, participativă 

și transparentă pentru o Europă durabilă până în 2030. În fine, ar trebui depuse eforturi 

suplimentare pentru a asigura coerența politicilor pentru dezvoltarea durabilă, adică toate 

politicile UE ar trebui să contribuie la dezvoltarea durabilă în interiorul sau în exteriorul 

Europei. 

Avem, de asemenea, unele recomandări specifice cu privire la modalitățile de consolidare a 

instrumentelor existente ale UE. Agenda pentru o mai bună reglementare ar putea deveni mai 

puternică prin integrarea deplină a obiectivelor și principiilor dezvoltării durabile în procesul 

de elaborare a politicilor. Factorii de decizie de la nivelul UE ar trebui să exploateze mai bine 

și să îmbunătățească în continuare Orientările privind evaluarea impactului pentru a integra 

dezvoltarea durabilă. Ar trebui instituit un ciclu de coordonare pentru o Europă durabilă, cu 

planuri de acțiune ale UE și cu rapoarte și recomandări ale statelor membre și ale Comisiei 

Europene în materie de dezvoltare durabilă. Procesul semestrului european ar trebui să se 

bazeze pe Strategia privind o Europă durabilă până în 2030 și să includă o analiză a 

durabilității. Finanțele publice ale UE, inclusiv cadrul financiar multianual, ar trebui să 

respecte pe deplin criteriile de durabilitate, iar definiția riscurilor de mediu, sociale și de 

guvernanță ar trebui să fie integrate în regulamentele financiare. Ar trebui efectuate reforme 

fiscale durabile la nivel de state membre, ar trebui abordată problema evitării obligațiilor 

fiscale de către întreprinderi și a dumpingul fiscal, iar Agenda de acțiune de la Addis Abeba ar 

trebui pusă integral în aplicare. Pentru informarea viitorilor factori de decizie, UE ar trebui să 

dezvolte în continuare un cadru integrat și participativ de monitorizare, asigurare a răspunderii 

și revizuire, inclusiv un set cuprinzător de indicatori privind ODD la nivelul UE și analizele 

calitative aferente. 

Formulăm, de asemenea, recomandări specifice la nivel de sector. Durabilitatea ar trebui să se 

reflecte în mod coerent în toate politicile și inițiativele UE. Cu toate acestea, pentru prezentul 

document, am identificat cinci domenii de politică ale UE care au un rol esențial în 

îndeplinirea ODD: 

(1) Modelele durabile de consum și producție ar trebui promovate, stimulate și 

reglementate într-o mai mare măsură, acordând o atenție deosebită lanțurilor de aprovizionare 

mondiale. Avem nevoie, de asemenea, de măsuri juridice, de politică și de finanțare care să 

asigure această tranziție. Trebuie redusă amprenta UE, trebuie introdusă o convenție privind 

gestionarea resurselor și trebuie elaborați indicatori bazați pe consum. Chestiunea durabilității 

ar trebui să facă parte din strategia privind industria europeană pentru 2030.  
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(2) UE ar trebui să investească în cercetare și inovare, în oameni și în talente umane, în 

capacitatea de inserție profesională și în incluziunea socială. Pilonul european al drepturilor 

sociale ar trebui să fie pus integral în aplicare. Economia socială și solidară ar trebui 

promovată; investițiile în domeniul sănătății și al bunăstării ar trebui extinse, iar durabilitatea 

ar trebui să devină o știință interdisciplinară. Calitatea educației ar trebui să fie garantată, 

sprijinul pentru copii și tineri ar trebui să devină o prioritate și ar trebui introdus un cadru de 

reglementare care să garanteze căi sigure pentru solicitanții de azil și pentru migranți, în 

paralel cu consolidarea politicii de integrare și de incluziune. 

 

(3) Politica în materie de climă și energie. UE ar trebui să își alinieze obiectivele privind 

clima și energia cu obiectivul convenit – de a limita creșterea temperaturii globale la 1,5 grade 

Celsius față de nivelurile preindustriale – și să sporească în același timp reziliența. 

Combustibilii fosili ar trebui eliminați treptat; investițiile în eficiența energetică și în energia 

curată ar trebui sporite; utilizarea de soluții bazate pe natură ar trebui promovată. 

Congestionarea traficului ar trebui să scadă și ar trebui să fie încurajate planuri cuprinzătoare 

privind mobilitatea și infrastructurile durabile. De asemenea, UE ar trebui să sprijine țările în 

curs de dezvoltare în ceea ce privește adaptarea și reziliența în fața schimbărilor climatice. 

 

(4) Alimentație, agricultură și destinația terenurilor, inclusiv politica agricolă comună. UE 

ar trebui să se asigure că toate investițiile UE în agricultură sunt aliniate la Tratatul UE, pentru 

a se asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a siguranței alimentare, precum și 

protecția și îmbunătățirea calității mediului. Sprijinul din veniturile publice ar trebui să se 

îndrepte spre producția alimentară, furnizarea de bunuri publice și servicii ecosistemice și să 

asigure, în același timp, un nivel de trai bun pentru comunitatea agricolă, făcând posibilă 

tranziția la agricultura și la sistemele alimentare durabile. Investițiile și cercetarea în domeniul 

practicilor ecologice și viabile din punct de vedere economic ar trebui să constituie o 

prioritate, iar lanțurile valorice mondiale ar trebui să devină durabile. 

 

(5) Politica de coeziune este un instrument major de investiții al UE care sprijină punerea 

în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Aceasta ar trebui să consolideze transpunerea 

ODD la nivel local sprijinind direct administrațiile subnaționale, să acorde sprijin agendei 

urbane a UE, să promoveze într-o mai mare măsură obiectivele sociale și să încurajeze într-un 

mod mai susținut investițiile în infrastructuri mai ecologice și mai durabile, inclusiv în zonele 

rurale. 

Pentru a răspunde nevoii urgente de acțiune, invităm Comisia să dea curs recomandărilor 

noastre cu rapiditate și în timp util, astfel încât Europa să poată profita de deplin și rapid de 

oportunitatea pe care o reprezintă dezvoltarea durabilă pentru societățile noastre. Punerea în 

aplicare a cerințelor noastre va necesita o abordare care să includă și la care să participe toți 

actorii și ne angajăm pe deplin să furnizăm sprijinul nostru. Obiectivul nostru fundamental 
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este acela de a garanta că dezvoltarea durabilă devine o caracteristică permanentă a procesului 

de elaborare a politicilor la nivel european. 

 

 

 

 

 

Textul integral al Contribuției Platformei multipartite privind ODD la documentul de 

reflecție „Către o Europă durabilă până în 2030” este disponibil la adresa 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multi-

stakeholder_platform_input_to_reflection_paper_sustainable_europe2.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multi-stakeholder_platform_input_to_reflection_paper_sustainable_europe2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multi-stakeholder_platform_input_to_reflection_paper_sustainable_europe2.pdf

