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 La Parlamentul European este sesizată pentru raport Comisia pentru mediu, sănătate publică 

și siguranță alimentară (ENVI). S-a solicitat aviz de la Comisia pentru dezvoltate (DEVE), Comisia 

pentru bugete (BUDG), Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), Comisia pentru transport și turism (TRAN), 

Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

(AGRI), Comisia pentru pescuit (PECH), Comisia pentru cultură și educație (CULT), Comisia 

juridică (JURI), Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM). A se vedea și fișa de 

informare a OEIL. 

 La 8.04.2019 va avea loc Summit-ul politic la nivel înalt al Centrului european pentru 

strategia politică (acronimul instituțional în engleză este „EPSC”) pe tema „Europa durabilă 2030: 

de la trasarea obiectivelor la realizarea lor”. 

 La 16 aprilie 2019 se va organiza la București, de către Departamentul pentru dezvoltare 

durabilă din cadrul Guvernului României, o conferință  la nivel înalt în parteneriat cu Ministerul 

Afacerilor Externe. 

 

I. CONTEXT  

 Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) au un caracter mondial, sunt universal aplicabile 

și sunt interconectate, fiind stabilite prin Agenda ONU 2030 adoptată în 2015.  Aceste obiective 

sunt în număr de  17 și își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile –

economică,  socială și de mediu - prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 15 ani, axate, 

printre altele, pe demnitatea umană, stabilitatea regională și globală, o planetă sănătoasă, societăți 

reziliente și echitabile,  economii prospere ș.a.   

Răspunsul UE la Agenda 2030 include două direcții de lucru:  (1) integrarea deplină a 

obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul de politici europene și în prioritățile actualei Comisii 

Europene, (2) procesul de reflecție asupra viziunii europene pe termen mai lung și axarea pe 

politicile sectoriale după 2020.  

În anul 2016 Comisia Europeană și-a prezentat abordarea strategică față de punerea în 

aplicare a Agendei 2030 și îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Comunicarea 

„Următorii pași către un viitor european durabil” a anunțat lansarea unei platforme multipartite, 

https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=594
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2019)0022
https://ec.europa.eu/epsc/events/sustainable-europe-2030_en
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/news/dezvoltarea-durabila-o-componenta-activa-a-presedintiei-romaniei-la-consiliul-ue/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2016%3A739%3AFIN
tps://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs_ro
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prezidată de prim-vicepreședintele Comisiei dl Frans Timmermans. Aceasta este menită să 

contribuie la întreprinderea unor acțiuni ulterioare și la schimbul de bune practici privind 

îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă. În cadrul celei de-a doua reuniuni a platformei 

multipartite la nivel înalt a Comisiei pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 

ONU (întrunită la 11 octombrie 2018), membrii platformei au sugerat consolidarea coerenței 

politicilor în favoarea dezvoltării, de exemplu prin alinierea procesului Semestrului european, a 

finanțelor publice și a reglementărilor financiare ale UE, precum și a planurilor de decarbonizare pe 

termen lung ale UE cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Membrii platformei au sugerat că 

obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie corelate și cu  incluziunea socială, consumul și producția 

durabile, clima și energia, alimentația, agricultura și utilizarea terenurilor, coeziunea. 

La 28 noiembrie 2018 Comisia Europeană și-a prezentat viziunea strategică menită să 

concretizeze, până în 2050, o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră. Strategia vizează 

atât investiții în soluții tehnologice realiste, care să sprijine politica industrială, finanțele sau 

cercetarea, cât și garantarea unei  dimensiuni echitabile din punct de vedere social. Strategia este 

conformă obiectivului prevăzut în Acordul de la Paris de a menține creșterea temperaturii globale 

mult sub 2° C și de a continua eforturile pentru a o menține la 1,5 ° C. 

În cadrul dezvoltării durabile un rol important îl are bioeconomia, care acoperă toate 

sectoarele și sistemele care se bazează pe resurse biologice. Acesta este unul dintre cele mai mari și 

mai importante sectoare ale UE, care include agricultura, silvicultura, pescuitul, alimentele, 

bioenergia și bioprodusele, cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ 2 miliarde de euro și în care 

muncesc aproximativ 18 milioane de persoane. Acest domeniu a făcut obiectul Strategiei din 2012 

privind bioeconomia, care abordează producţia resurselor biologice regenerabile şi transformarea 

lor în produse vitale şi bioenergie. Planul de acţiune al acestei strategii urmăreşte să deschidă calea 

spre o societate mai inovativă, competitivă şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor 

şi care reconciliază securitatea alimentară cu utilizarea durabilă a resurselor regenerabile pentru 

industrie, asigurând, în acelaşi timp, protecţia mediului prin trei paşi importanţi: 

 investiția în cercetare, inovare și competențe pentru bioeconomie; 

 dezvoltarea piețelor și a competitivității în sectoarele bioeconomiei, printr-o intensificare 

durabilă a producției primare, prin conversia fluxurilor de deșeuri în produse cu valoare adăugată; 

 consolidarea coordonării la nivelul politicilor și implicarea părților interesate. 

La 11 octombrie 2018 Comisia Europeană a lansat un plan de acțiune pentru dezvoltarea 

unei bioeconomii durabile și circulare care să servească la dezvoltarea societății, a mediului și a 

economiei în Europa, în conformitate cu scrisoarea de intenție a președintelui   Jean-Claude 

Juncker și a prim-vicepreședintelui Frans Timmermans,  care însoțește discursul din 2018 

privind starea Uniunii.  Noua strategie urmăreşte să-și maximizeze contribuţia la Agenda 2030 şi la 

obiectivele sale de dezvoltare durabilă, să îmbunătățească și să intensifice utilizarea durabilă a 

resurselor regenerabile. Printre soluțiile concrete pe care le poate oferi bioeconomia se numără 

transformarea algelor în combustibil, reciclarea plasticului, transformarea deșeurilor în mobilier sau 

îmbrăcăminte, transformarea subproduselor industriale în îngrășăminte ecologice, făcând posibilă 

generarea a 1 milion de noi locuri de muncă ecologice până în anul 2030. Bioeconomia poate aduce 

inovațiile ecologice mai aproape de piață, poate reduce riscurile investițiilor private în soluții 

durabile, poate facilita dezvoltarea unor noi biorafinării durabile în întreaga Europă ș.a.  

Raportul de  monitorizare privind progresul obiectivelor de dezvoltare în cadrul UE intitulat 

„Dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană” prezintă progresele înregistrate în ultimii cinci ani, 

după cum urmează: ODD 3 „Sănătate și bunăstare”, ODD 4 „Educație de calitate” și ODD 7 

„Energie curată și la prețuri accesibile”, ODD 11 „Orașe și comunități durabile", ODD 12 „Consum 

și producție responsabile”, ODD 5 „Egalitate de gen”, ODD 8 „Muncă decentă și creștere 

economică”, ODD 17 „Parteneriate pentru realizarea obiectivelor”, ODD 1 „Fără sărăcie”. Raportul 

arată că s-au făcut progrese într-o mai mică măsură în ceea ce privește ODD 15 „Viața terestră” și 

ODD 2 „Foamete zero”. În ceea ce privește ODD 9 „Industrie, inovație și infrastructură”, raportul 

înregistrează, în aceeași măsură, atât evoluții pozitive, cât și negative ale indicatorilor. Raportul 

arată că UE nu va putea îndeplini ODD 10 „Inegalități reduse”, pentru că, în ultimii ani, au crescut 

permanent inegalitățile în materie de venituri. Referitor la ODD 6 „Apă curată și sanitație”, ODD 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multi-stakeholder_platform_input_to_reflection_paper_sustainable_europe2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=home
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_ro
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9237449/KS-01-18-656-EN-N.pdf/2b2a096b-3bd6-4939-8ef3-11cfc14b9329
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13 „Acțiune climatică”, ODD 13 „Viața acvatică” și ODD 16 „Pace, justiție și instituții eficiente”, 

nu au putut fi calculate tendințele, deoarece nu au existat date suficiente. 

Raportul din 2019 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării confirmă contribuția 

UE ca fiind esențială pentru punerea în aplicare a Agendei pentru dezvoltare durabilă a Organizației 

Națiunilor Unite 2030, în perioada 2015-2018.  

 

II. PREZENTAREA PROPUNERII 

 Ca parte a procesului mai amplu de reflecție deschis odată cu lansarea Cărții albe privind 

viitorul Europei, în martie 2017, Comisia prezintă acum 3 scenarii menite să stimuleze o dezbatere 

orientată spre viitor cu privire la cele mai bune modalități menite să dea curs ODD: 

 Scenariul 1. O strategie globală a UE în ceea ce privește ODD. Până în 2030, măsurile 

luate de UE și de statele sale membre ar urma să fie coordonate și monitorizate în mod eficace, prin 

intermediul unor ținte concrete și limitate în timp. 

 Scenariul 2. Integrarea continuă a ODD în toate politicile relevante ale UE. ODD vor 

continua să fie o sursă de inspirație pentru procesul de luare a deciziilor politice ale Comisiei, dar 

statelor membre ale UE nu li se va impune realizarea angajamentelor colective privind ODD asu-

mate de UE. 

 Scenariul 3. Un accent sporit pe acțiunea externă. Întrucât UE se află deja în plutonul 

fruntaș, Uniunea ar putea să adopte o nouă perspectivă asupra sprijinirii celorlalte țări din lume, 

astfel încât acestea să recupereze decalajul, continuând totodată, să aducă îmbunătățiri la nivelul 

UE.  

Documentul de reflecție prezintă scenarii prin care UE și statele sale membre pot fi pionierii 

tranziției către durabilitate, în beneficiul tuturor, precum și scenarii privind modul în care Europa 

poate da curs, până în 2030, obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. 

Documentul este însoțit de 3 anexe, după cum urmează: 

 Anexa I - Contribuția Comisiei Juncker la obiectivele de dezvoltare durabilă
1
  

                                                 
1
 A se vedea Contribuția Camerei Deputaților la documentele publicate de către Comisie:  Hotărârea nr. 50/2015 

privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei şi dezvoltare 

durabilă în perioada ulterioară anului 2015 [COM(2015)44], Hotărârea nr. 93/2016 privind adoptarea opiniei referitoare 

la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE 

pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate" [JOIN(2016)31], Hotărârea nr. 77/2016 privind adoptarea opiniei 

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 

Social European - O agendă europeană pentru economia colaborativă COM(2016)356, Hotărârea nr. 25/2017 privind 

adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 

Social European şi Comitetul Regiunilor - Următorii paşi către un viitor european durabil - Acţiunea europeană pentru 

durabilitate [COM (2016) 739], Hotărârea nr. 16/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul Regiunilor - Acţiuni ale UE 

în vederea îmbunătăţirii conformării cu legislaţia de mediu şi a guvernanţei de mediu COM(2018)10, Hotărârea nr. 

55/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul 

politicilor în domeniul tineretului, educaţiei şi culturii COM (2018)268, Hotărârea nr. 35/2018 privind adoptarea 

opiniei referitoare la recomandarea de Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor privind un pact 

mondial pentru mediu COM(2018)138, Hotărârea nr. 63/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea 

comună către Parlamentul European şi Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor 

de calibru mic şi a armamentului uşor şi a muniţiei aferente - Asigurarea securităţii armelor, protejarea cetăţenilor 

JOIN (2018) 17, Hotărârea nr. 61/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.293 [COM(2018) 385]. În același sens, a se vedea și Contribuția Senatului la 

documentele publicate de către Comisie: Hotărârea nr. 3/2016 cu privire la Pachetul privind Economia Circulară: COM 

(2015) 614 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 

European şi Comitetul Regiunilor „închiderea buclei - un plan de acţiune al UE pentru economia circulară", COM 

(2015) 593 Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 

Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi 

deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, 

COM (2015) 594 final - Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 

Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, COM (2015) 595 final - Propunere de Directivă a Parlamentului 

European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, COM (2015) 596 final - Propunere 

https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/2019-eu-report-policy-coherence-development_en
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe-and-way-forward_en
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe-and-way-forward_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheets_sustainable_europe_012019_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection_paper_sustainable_annexi_ro.pdf
http://cdep.ro/eu/docs/F-594061457/HCD_50_com_44.pdf
http://cdep.ro/eu/docs/F-1373533803/HCD%20JOIN%2031.PDF
http://cdep.ro/eu/docs/F-1962342497/Hotarare%20COM(2016)%20356.PDF
http://cdep.ro/eu/docs/F-1238806518/Hotararea_Camerei_Deputatilor_25_COM(2016)_739.PDF
http://cdep.ro/eu/docs/F-316178010/HCD_COM(2018)_10.PDF
http://cdep.ro/eu/docs/F1396172095/HCD%20COM(2018)268.PDF
http://cdep.ro/eu/docs/F547832443/HCD_COM(2018)_138.PDF
http://cdep.ro/eu/docs/F-1039914141/HCD_JOIN(2018)_17.PDF
http://cdep.ro/eu/docs/F938075562/HCD_COM(2018)_385.PDF
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5529f48410152a222e51202f8.do
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 Anexa II - Performanța UE în ceea ce privește  îndeplinirea obiectivelor de  dezvoltare durabilă  

(ODD)  

 Anexa III - Rezumatul contribuției platformei multipartite privind ODD la Documentul De 

Reflecție „Către o Europă durabilă până în 2030”  

 

III. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII  

 

 Preocupările Parlamentului European (PE)  

La 13 februarie 2019, în  plenul PE s-a dezbătut Documentul de reflecție pentru o Europă 

durabilă până în 2030. În cele ce urmează prezentăm o serie de intervenții: 

 Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene și membru al Comisiei 

Europene, responsabil pentru o mai bună legiferare, relații interinstituționale, statul de drept și Carta 

drepturilor fundamentale, a subliniat că ODD determină cadrul universal pentru următoarea decadă; 

 Jyrki Katainen, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru ocuparea forței de muncă, 

creștere, investiții și competitivitate a apreciat că tranziția către o economie sustenabilă trebuie să 

îndeplinească anumite condiții: investiții sporite în educație și formare pentru a asigura șanse egale; 

investiții în cercetare, dezvoltare și inovare, precum și digitalizarea, în special în domeniul 

inteligenței artificiale; asigurarea respectării statului de drept și a valorilor fundamentale; 

 din partea grupului PPE, Francesc de Paula Gambus (ES) a afirmat că documentul a fost 

prezentat cu prea mare întârziere și că o parte dintre recomandările formulate neputându-se 

implementa înaintea alegerilor europene, din cauza lipsei de timp; a insistat, că dincolo de exerciții 

de reflecție și propuneri este nevoie de instrumente concrete pentru acțiune, sugerând ca acțiunea 

prezentă să se concentreze asupra finalizării și implementării directivelor deja existente, precum 

Directiva - cadru privind apa (DCA); 

  din partea grupului S&D, Udo Bullmann (DE) a subliniat existența generalizată a cazurilor 

de nedreptate socială ce afectează un număr tot mai mare de cetățeni; și-a arătat indignarea față de 

solicitările formulate la adresa cetățenilor europeni de a contribui în mod responsabil la achitarea 

obligațiilor fiscale, în timp ce marile companii transnaționale nu își achita obligațiile fiscale în 

statul în care își desfășoară activitățile generatoare de profit; și-a manifestat sprijinul pentru 

promovarea unei abordări integrate și holistice a crizelor sociale și ecologice actuale, prin 

respectarea simultană a ODD, precum și integrarea acestora în toate politicile comunitare; 

 din partea grupului ALDE, Gerben-Jan Gebrandy (NL) a subliniat necesitatea concentrării 

pe soluționarea inegalităților sociale, deoarece acestea trebuie abordate concomitent cu reformarea 

politicii de coeziune; a susținut că promovarea principiului durabilității este utilă în această etapă a 

dezbaterilor politice la nivel european, însă și mai utilă este necesitatea furnizării la timp a tuturor 

propunerilor legislative; 

 din partea grupului GUE, Benito Ziluaga (ES) a semnalat intențiile duble ale Comisiei 

Europene ce se ascund în spatele propunerii făcute: pe de o parte, preocuparea majoră reprezentată 

de creșterea economică, însă, pe de altă parte, profiturile marilor companii vor rămâne 

neimpozitate. O asemenea situație ar putea conduce la crearea unui sistem nesustenabil, Comisia 

Europeană lăsând netratată problema fundamentală și anume aceea a asumării unor obiective 

energetice reduse; 

                                                                                                                                                                  
de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi 

deşeurile de ambalaje, Hotărârea nr. 36/2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu 

şi Comitetul Economic şi Social European - Planul de acţiune al UE 2017-2019 - Combaterea diferenţei de remunerare 

între femei şi bărbaţi COM (2017) 678, Hotărârea nr. 64/2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi 

Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune: Finanţarea creşterii durabile COM (2018)97, Hotărârea nr. 103/2018 

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea impactului anumitor 

produse din plastic asupra mediului COM (2018) 340. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection_paper_sustainable_annexii_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection_paper_sustainable_annexii_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection_paper_sustainable_annexiii_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection_paper_sustainable_annexiii_ro.pdf
http://www.cdep.ro/intranet/mof/partea1/2018/0242.pdf
http://www.cdep.ro/intranet/mof/partea1/2018/0435.pdf
http://www.cdep.ro/intranet/mof/partea1/2018/0589.pdf
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  din partea grupului Verzilor, Tilly Metz (FR) apreciază documentul de reflecție ca fiind 

nesatisfăcător, deoarece acesta nu manifestă suficient spirit proactiv; 

 din partea eurodeputaților români, Maria Grapini (S&D) și-a manifestat sprijinul față de 

propunerea Comisiei, arătând că o Europă durabilă înseamnă o Europă accesibilă tuturor, în mod 

egal, asigurându-se pe această cale un acces egal la resurse. 

 

 Președinția română a Consiliului Uniunii Europene 

 

 În cadrul Reuniunii Consiliului Afaceri Generale (19 februarie 2019) sub egida 

Președinției române a Consiliului Uniunii Europene a avut loc un schimb de opinii cu privire la 

măsurile care trebuie luate pentru a asigura o Europă durabilă până în 2030. Discuția s-a bazat pe 

documentul de reflecție al Comisiei „Către o Europă durabilă până în 2030”, prezentat la 30 

ianuarie a.c. Miniștrii au discutat despre tranziția către o Europă durabilă și și-au exprimat opiniile 

cu privire la cele trei scenarii prezentate de Comisie, subliniind importanța luării de măsuri pentru a 

sprijini dezvoltarea durabilă la nivel național, regional și global, într-un mod coerent, pentru a 

realiza punerea în aplicare la nivelul UE a Agendei 2030 a ONU pentru acest deziderat; 

 Reprezentanții României au coordonat în luna ianuarie prima întâlnire din 2019 a 

Grupului de lucru pentru Agenda 2030
2
. În perioada Președinției române vor fi trasate liniile 

generale care vor sta la baza unei Strategii europene în domeniu, iar în cadrul întâlnirilor Grupului 

de lucru din următoarele luni se va pregăti poziția Uniunii Europene pentru Forumul Politic la Nivel 

Înalt pentru Dezvoltare Durabilă al ONU și se va lucra la consolidarea relațiilor instituționale cu 

celelalte grupuri de lucru din cadrul Consiliului UE; 

  Pe 16 aprilie 2019 se va organiza la București, de către Departamentul pentru Dezvoltare 

Durabilă din cadrul Guvernului României, o conferință la nivel înalt, în parteneriat cu Ministerul 

Afacerilor Externe. Evenimentul va reuni reprezentanți din Uniunea Europeană, Parteneriatul Estic, 

Asia Centrală și Balcanii de Vest și se va axa pe tematici care se referă la parteneriate și implicarea 

tinerilor. 

 

 Comitetului Economic și Social European (CESE) 

În avizul din proprie inițiativă intitulat „Tranziția către un viitor european mai durabil – o 

strategie pentru 2050” din 18 octombrie 2017 sunt identificate trei probleme considerate ca fiind 

majore ale Europei: (1) epuizarea resurselor naturale ale planetei, schimbările climatice și declinul 

biodiversității; (2) inegalitățile sociale, inclusiv șomajul în rândul tinerilor și persoanele lăsate în 

urmă în regiuni cu industrii aflate în declin; (3) pierderea încrederii publicului în guvern, în clasa 

politică și în UE, precum și în structurile de guvernanță ale acesteia, sau în alte instituții. CESE 

consideră că punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), împreună 

cu Acordul de la Paris, precum și o tranziție bine gestionată către o economie cu emisii reduse de 

dioxid de carbon și către o economie digitală vor soluționa problemele majore cu care se confruntă 

Europa și vor face ca ea să iasă câștigătoare de pe urma acestei noi revoluții industriale.  Avizul 

solicită o abordare centrată pe persoane, care să ia în considerare dimensiunea economică, socială și 

de mediu a dezvoltării, dintr-o perspectivă pe termen lung. Această abordare ar trebui să depășească 

viziunea pe termen scurt și gândirea compartimentată, care prevalează în actualele strategii ale UE. 

CESE propune 6 abordări-cheie de politică ce răspund problemelor globale (limitele 

planetare, disparitățile sociale, pierderea sprijinului din partea cetățenilor) și tendinței majore de 

digitalizare. Fiecare dintre aceste abordări cuprinde un mix de politici format din cel mult șase 

elemente: inovare, reglementare/guvernanță, politică socială, acces liber, educație/formare și 

cercetare. Acest ansamblu de politici ar trebui aplicat în cel puțin patru domenii de politică: o 

                                                 
2
 Grupul de lucru pentru Agenda 2030 a fost înființat în 2017 cu scopul de a coordona implementarea ODD  la nivelul 

Uniunii Europene. 

https://www.consilium.europa.eu/media/38250/st06547-en19-v3.pdf
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/news/reprezentantii-romaniei-au-coordonat-prima-intalnire-din-2019-a-grupului-de-lucru-pentru-agenda-2030/
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/news/dezvoltarea-durabila-o-componenta-activa-a-presedintiei-romaniei-la-consiliul-ue/
http://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/EESC-2016-06805-00-00-AC-TRA-ro.docx
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economie echitabilă, digitală și verde
3
, noi forme de guvernanță

4
, durabilitatea și sectorul financiar

5
 

și promovarea durabilității prin intermediul comerțului internațional
6
.  

 

 Observatorul dezvoltării durabile pledează în favoarea unei Europe care să constituie 

un exemplu la nivel mondial, respectând pe deplin și punând în aplicare Agenda 2030 a ONU. 

Acesta a identificat o serie de politici, care sunt propice tranziției către dezvoltarea durabilă în UE: 

 o tranziție justă către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, circulară și eficientă din 

punctul de vedere al utilizării resurselor; 

 o tranziție către o societate și o economie favorabile incluziunii sociale, care respectă munca 

decentă și drepturile omului; 

 o tranziție către sisteme durabile de producție și consum al alimentelor; 

 realizarea de investiții în inovare și în modernizarea infrastructurii pe termen lung și încurajarea 

întreprinderilor durabile; 

 punerea comerțului în serviciul dezvoltării durabile globale. 

 

IV. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ  

 

 Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 susține Agenda 2030, 

asumată de 193 de state la Adunarea Generală a ONU din 2015 și implementarea setului de 17 

ODD. Strategia susține dezvoltarea României pe trei direcții principale, 

respectiv economică, socială și de mediu, orientată către cetățean, care să se centreze pe inovație, 

optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, 

eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat.  

 Conform Notei de fundamentare a Hotărârii pentru aprobarea Strategiei naționale pentru 

dezvoltarea durabilă a României 2030 (Secțiunea a V-a, p. 8, pct. b2), printre actele normative care 

urmează să fie elaborate se numără și o Hotărâre de Guvern prin care să se înființeze  Comitetul 

Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă, sub conducerea prim-ministrului, care să aibă în 

componență  membri ai guvernului, la inițiativa Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. 

Această Hotărâre de Guvern a fost anunțată pentru anul curent. 

 

 

                                                 
3
 În acest sens, a se vedea și Avizul CESE, în curs de elaborare, pe tema „Noi modele economice durabile”, SC/048, 

Avizul CESE pe tema „Un plan de acțiune al UE pentru drepturile de proprietate intelectuală”, JO C 230, 14.7.2015, p. 

72, Avizul CESE pe tema „Viitorii lideri ai Europei: Inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea 

acestora”, INT/812, Avizul CESE pe tema „Dezvoltarea durabilă: o privire de ansamblu asupra politicilor interne și 

externe ale UE”, JO C 487, 28.12.2016, p. 41, Avizul CESE pe tema „O strategie privind piața unică digitală”, JO C 71, 

24.2.2016, p. 65, Avizul CESE pe tema „Evoluția naturii relațiilor de muncă și impactul asupra menținerii unui venit de 

subzistență”, JO C 303, 19.8.2016, p. 54, Avizul CESE pe tema „Economia colaborativă”, JO C 75, 10.3.2017, p. 33, 

Avizul CESE pe tema „Stimularea creativității, a spiritului antreprenorial și a mobilității în educație și formare”, JO C 

332, 8.10.2015, p. 20, Avizul CESE pe tema „Inteligența artificială”, INT/806. 
4
 În acest sens, a se vedea și Avizul CESE pe tema „Construirea unei coaliții pentru a transpune în fapt angajamentele 

Acordului de la Paris”, JO C 389, 21.10.2016, p. 20, Avizul CESE pe tema „Inițiativa cetățenească europeană 

(revizuire)”, JO C 389, 21.10.2016, p. 35. 
5
 În acest sens, a se vedea și Avizul CESE pe tema „Instrumente de piață – O economie a UE cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon”, JO C 226, 16.7.2014, p. 1 (punctul 3.9.4),  Raportul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu pe 

tema „Dezvoltarea unui sistem financiar durabil în Uniunea Europeană”, Ancheta și Inițiativa de investigare nr. 2 a 

UNEP, martie 2016; a se vedea și alte rapoarte privind finanțarea durabilă la http://web.unep.org/inquiry, Avizul CESE 

pe tema „Instrumente de piață – O economie a UE cu emisii scăzute de dioxid de carbon”, JO C 226, 16.7.2014, p. 1 

(punctul 1.3). 
6
 În acest sens, a se vedea și Avizul CESE pe tema „Pachetul privind o economie circulară”, JO C 264, 20.7.2016, p. 98 

(punctul 1.3), Avizul CESE pe tema „Agenda 2030 – O Uniune Europeană angajată să sprijine dezvoltarea durabilă la 

nivel mondial”, JO C 34, 2.2.2017, p. 58 , Avizul CESE pe tema „Comerț pentru toți – Către o politică comercială și de 

investiții mai responsabilă”, JO C 264, 20.7.2016, p. 123 (punctul 1.9), Avizul CESE pe tema „Pachetul privind o 

economie circulară”, JO C 264, 20.7.2016, p. 98 (punctul 1.3), Avizul CESE pe tema „Agenda 2030 – O Uniune 

Europeană angajată să sprijine dezvoltarea durabilă la nivel mondial”, JO C 34, 2.2.2017, p. 58. 

  

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/11/ANEXA-SNDDR-2030.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/11/NF-19.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.41975
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2015:230:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2015:230:SOM:RO:HTML
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.41292
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2016:487:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2016:071:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2016:071:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2016:303:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2017:075:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2015:332:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2015:332:SOM:RO:HTML
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.40538
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2016:389:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2016:389:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:226:SOM:RO:HTML
http://web.unep.org/inquiry
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:226:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:226:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2016:264:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2017:034:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2016:264:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2016:264:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2017:034:SOM:RO:HTML
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 Alte repere 

În perioada 9-19 iulie 2018, la sediul Organizației Națiunilor Unite de la New York (SUA) s-a 

desfășurat reuniunea Forumului Politic la Nivel Înalt al ONU privind Dezvoltarea Durabilă (HLPF), 

organizat sub egida Consiliului Economic şi Social al ONU (ECOSOC). În cadrul acestei reuniuni, 

România a prezentat unul dintre Rapoartele Naționale Voluntare referitoare la implementarea 

Agendei 2030 privind Dezvoltarea Durabilă, elaborat în cadrul Comitetului Interministerial pentru 

coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la 

nivel național, reprezentând principalul for de decizie la acest nivel privind dezvoltarea durabilă. 

 

 V. CONCLUZII 

 

Opiniile instituțiilor europene privind realizarea unei Europe durabile până în anul 2030 

reprezintă opțiunile valide pentru a ridica Uniunea Europeană la nivelul unor deziderate 

internaționale. Accentul pus pe problemele economice, sociale și de mediu nu trebuie să neglijeze 

respectarea tratatelor Uniunii Europene care vizează egalitatea statelor în problemele conlucrării 

europene.  

Atingerea obiectivelor preconizate până la orizontul anilor 2030 este legată de asumarea 

responsabilă de către statele membre a colaborării amiabile a acestora. 

 

VI. LINK-URI  

 

 Fișă de informare a Comisiei Europene: Către o Europă durabilă până în 2030 

 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Raportul UE pe 2019 privind coerența 

politicilor în favoarea dezvoltării 

 Cartea albă privind viitorul Europei (1 martie 2017) și documentele de reflecție anterioare 

 Raportul Eurostat de monitorizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă 

 O planetă curată pentru toți: o strategie pentru o Europă neutră din punctul de vedere al 

impactului asupra climei până în 2050 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ioana Cristina Vida 

 27 februarie 2019 

https://ec.europa.eu/commission/files/factsheet-towards-sustainable-europe_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/2019-eu-report-policy-coherence-development_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/2019-eu-report-policy-coherence-development_en
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe-and-way-forward_enhttps:/ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_en
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9237449/KS-01-18-656-EN-N.pdf/2b2a096b-3bd6-4939-8ef3-11cfc14b9329
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

