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 PROIECT  DE  OPINIE 

 
asupra  

 
Comunicării 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 

 
 

          În conformitate cu prevederile art.170 alineatul (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a fost sesizată pentru examinarea fondului documentului: 
E9/2017 - 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, trimis cu 
adresa nr.1E din 28.02.2017 şi înregistrat cu nr. 4c-5/120 din 01 martie 2017.  

     Documentul supus examinării reprezintă o iniţiativă prioritară a Comisiei, cu 
caracter nelegislativ, iar termenul  pentru aprobarea proiectului de opinie de către 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale este 
23.03.2017. 

      Comunicarea reiterează importanţa Agendei 2030  în contextul în care noul 
cadru financiar multianual pentru perioada  de după 2020 va reorienta contribuţiile din 
bugetul UE către realizarea obiectivelor pe termen lung ale UE. Comisia Europeană 
propune ca obiectivele de dezvoltare durabilă să fie incluse în cadrul politic european. 

       Membrii comisiei au examinat şi dezbătut  documentul mai sus-menţionat, 
inclusiv Fişa de informare întocmită de Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei 
Deputaţilor, în şedinţa din data de 14 martie 2017, din totalul de 17 membri ai comisiei 
fiind prezenţi  13 deputaţi. 

      Deputaţii din comisie apreciază rolul important pe care Uniunea Europeană l-a 
avut în definirea Agendei 2030 care, în prezent, este schema directoare a lumii pentru 
dezvoltarea  durabilă iar cele 17 obiective şi 169 de ţinte aferente sunt valabile la nivel 
planetar datorită naturii lor, universal aplicabile şi interconectate.  

      De asemenea, membrii comisiei consideră că Agenda 2030 este însăşi 
promisiunea de eradicare şi prevenire a sărăciei. Uniunea Europeană, referindu-se la 
Agenda 2030, a formulat un răspuns care include două direcţii de lucru: prima se 
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referă la integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii europene şi în 
priorităţile actuale ale Comisiei iar cea de a doua vizează lansarea reflecţiei privind 
dezvoltarea în continuare a viziunii europene pe termen mai lung dar şi privind 
focalizarea politicilor sectoriale după 2020. Finanţarea transpunerii în practică a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă se va face din bugetul UE, bugetele naţionale şi 
instrumentele strategice şi de finanţare ale Uniunii. 

     Deputaţii, studiind materialele prezentate, au luat la cunoştiinţă  despre poziţia 
exprimată de România care susţine că Agenda 2030 trebuie să fie implementată de 
către instituţiile locale, răspunzând astfel, direct nevoilor cetăţenilor.  
          În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea prezentului proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării 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. 
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Întocmit: consilier parlamentar   dr. Marcela Monica STOICA 

 


