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ANEXĂ 

 

 

 

 

 
 

 

FOND România susține și promovează implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă pentru că Agenda 2030 pentru Dezvoltare 

Durabilă are capacitatea de a oferi un răspuns global, sistemic, integrat la provocările actuale la nivel mondial.  

 

Prezentăm pe scurt, doar câteva dintre acestea: 

 

• 783 milioane de persoane, la nivel internațional  trăiesc sub pragul sărăciei, respectiv cu aprox. 1,90 USD pe zi ; 22,5 % din populația 

UE este încă expusă riscului de sărăcie sau de excluziune socială, iar 6,9 % din europeni suferă în continuare de lipsuri materială severe; 

• schimbările climatice/încălzirea globală determinate de creșterea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră ; 

• utilizarea abuzivă și epuizarea resurselor noastre naturale. Astăzi, omenirea utilizează echivalentul a 1,7 planete;  i 

• degradarea capitalului natural/ afectarea biodiversității și ecosistemelor; 

• schimbările demografice, creșterea inegalităților socio-economice, migrația, naționalismul și populismul în ascensiune continuă, 

etc. 

 

Dacă nu se iau măsuri în direcția dezvoltării durabile, efectul devastator al schimbărilor climatice și degradarea capitalului natural vor 

avea un impact grav asupra economiei, vor reduce calitatea vieții pe întreaga planetă și vor spori intensitatea și frecvența dezastrelor 

naturale, punând și mai multe vieți în pericol. Inversarea acestor tendințe negative presupune un cost ridicat și necesită un efort 

colectiv major. ii 

 

Agenda 2030 „Transformarea lumii în care trăim” a fost adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la Summitul ONU privind 

dezvoltarea durabilă (New York, 25-27 septembrie 2015), ca plan de acțiune la nivel mondial pentru soluționarea provocărilor 

complexe și presante care amenință lumea de azi.  

 

 

Implicarea Uniunii Europene în contextul  

cooperării pentru dezvoltare și al Agendei 2030 
 

Pentru a construi, în beneficiul tuturor, un viitor pentru copii și pentru planeta noastră, transformăm obiectivele 

de dezvoltare durabilă (ODD) într-un principiu călăuzitor pentru întreaga noastră activitate. Punerea în aplicare a 

Agendei 2030 a ONU este un angajament comun și este nevoie de contribuția și de cooperarea 

tuturor, inclusiv a statelor membre și a societății civile în ansamblul ei.  
 

(Frans Timmermans, Prim-Vicepreședintele Comisiei Europene, 2016)  
 
Documentul de Reflecție ”Către o Europă durabilă până în 2030iii”  publicat și prezentat de Comisia Europeană în 30 ianuarie a.c., face 

parte din acest angajament ferm al UE de a acționa pentru îndeplinirea ODD. Documentul prezintă trei scenarii privind modul de 

îndeplinire a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă de către UE și Statele membre: 

 

• strategie globală a UE privind ODD care să orienteze toate acțiunile UE și ale statelor membre; 

• integrarea permanentă de către Comisia europeană a ODD în toate politicile relevante ale UE, fără a impune statelor membre 

măsuri obligatorii; 

• un accent sporit pe acțiunile externe, consolidând, în același timp, actualul nivel de ambiție în materie de durabilitate la nivelul UE. 

Informații suplimentare despre dezvoltarea durabilă și     

           implicarea instituțiilor europene în acest context 

„ 

„ 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_ro_v2_web.pdf
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În 2017, UE a adoptat Noul Consens European privind Dezvoltarea iv orientând, astfel, în mod explicit acțiunea sa externă, în direcția 

implementării Agendei 2030. Unul din atuurile principale ale acestui nou cadru de acțiune constă într-un angajament comun al UE și 

al tuturor statelor sale membre de a colabora mai bine, inclusiv printr-o programare comună sporită și o mai bună colaborare pe 

teren. Implementarea Noului Consens European va fi consolidată prin noul instrument de finanțare externă al UE - Instrumentul de 

Vecinătate, Dezvoltare și Cooperare Internațională (NDICI)  v- prevăzut de Cadrul Financiar Multianual 2021 – 2027. Cu un buget 

previzionat de Comisia Europeană de 89,2 miliarde EUR, NDICI este proiectat să contribuie va contribui la punerea în aplicare a ODD 

și, în mod special, la eradicarea sărăciei și la promovarea dezvoltării durabile, a prosperității, păcii și stabilității.  

 

 

 

Ca urmare a celor stabilite în Noul Consens European, Comisia Europeană a publicat, în data de 10 mai a.c, Raportul comun de 

sinteză/Joint Synthesis Report (JSR)vi  care prezintă modul în care UE și statele sale membre sprijină punerea în aplicare a Agendei 

2030 în țările partenere prin cooperarea pentru dezvoltare. Raportul se concentrează asupra progreselor înregistrate de UE și Statele 

membre de la adoptarea Agendei 2030 (septembrie 2015) și până în prezent și asupra acțiunilor ce urmează a fi implementate pentru 

a continua în aceeași direcție. Raportul de sinteză reprezintă o contribuție la prima raportare UE la Forumul Politic la Nivel Înalt (HLPF) 

pentru dezvoltare durabilă, la New York (iulie.ac.,). 

 

În sprijinul raportării UE la HLPF, în martie a.c., Parlamentul European a elaborat Raportul strategic 

anual privind punerea în aplicare și îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD)vii . În acest 

Raport, Parlamentul European salută Documentul de Reflecție al Comisiei europene (CE) viii , 

menționând în același timp faptul că ar fi fost de dorit ca CE să elaboreze și o strategie integrată și 

globală de punere în aplicare a ODD. Raportul subliniază importanța unei mai bune coordonări și 

cooperări între organismele de decizie, diferitele organizații și părțile interesate relevante, inclusiv 

autoritățile locale și organizațiile societății civile pentru implementarea Agendei 2030 și pentru a obține 

o mai mare coerență a politicilor în favoarea dezvoltării durabile (CPDD/PCSD). În acest sens Raportul 

salută adoptarea Raportului Comisiei din 2019 privind coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă ix și încercarea de a integra mai 

eficient acest principiu (CPDD/PCSD) prevăzut de articolul 208 din TFUEx , considerat esențial pentru realizarea ODD. 

 

 

 

 

Tot în martie a.c., Parlamentul European a adoptat și Rezoluția legislativă privind Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru 

dezvoltare și cooperare internațională (NDICI) din noul Cadru Financiar Multianual al UE 2021- 2027. Odată intrat în vigoare, NDICI 

va fi principalul instrument al UE de cooperare cu țările terțe din vecinătate și din afara acesteia, precum și pentru implementarea 

angajamentelor internaționale care decurg din Agenda 2030, Acordul de la Parisxi privind schimbările climatice,  Parteneriatul de la 

Busanxii , Noul Consens European, precum și alte documente similare, adoptate la nivel european și internațional.  Conform 

propunerilor Parlamentului European, NDICI ar putea beneficia de un buget 93,154 miliarde EUR în prețuri curente pentru perioada 

2021-2027, adică o creștere de aproape 4 miliarde EUR în comparație cu propunerea inițială a Comisiei Europene, respectiv 89,2 

miliarde EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-evelopment-20170602_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-neighbourhood-development-cooperation_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-neighbourhood-development-cooperation_ro.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9199-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9199-2019-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0160_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0160_RO.html
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/RO/COM-2019-22-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0299_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0299_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=RO
https://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm
https://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm
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Rezoluția legislativă privind Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare 

internațională (NDICI) din noul Cadru Financiar Multianual al UE 2021- 2027 face următoarele recomandări:   

 

 

 

 

• finanțarea acțiunii externe a UE ar trebui să sprijine dezvoltarea, obiectivele de mediu și să promoveze democrația, statul de drept 

și drepturile omului xiii; 

• 45% din fondurile NDICI să fie în serviciul obiectivelor de dezvoltare durabilă, cu precădere, obiectivele climatice și de mediu; 

• suplimentarea fondurilor UE pentru organizațiile societății civile cu 2,2 miliarde de euro având în vedere limitările actuale a spațiului 

pentru societatea civilă din întreaga lume; 

• suspendarea finanțării în caz de prejudiciere a democrației sau a statului de drept, acestea  fiind obiective majore ale acțiunii externe 

a UE; 

• mai mult control politic și o mai bună guvernare în ceea ce privește gestionarea fondurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i   Earth Overshoot Day - https://www.overshootday.org/  
ii Dante Disparte, If You Think Fighting Climate Change Will Be Expensive, Calculate the Cost of Letting It Happen, 12 iunie 2017, Harvard Business Review online. Se 

poate consulta la adresa : https://hbr.org/2017/06/if-you-think-fighting-climate-change-will-be-expensive-calculate-the-cost-of-letting-it-happen    
iii Documentul de Reflecție ”Către o Europă durabilă până în 2030”  - https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/rp_sustainable_europe_ro_v2_web.pdf 
iv Noul Consens European privind Dezvoltarea -https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-evelopment-20170602_en.pdf 
v Idem 8. 
vi REPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION Supporting the Sustainable Development Goals across the world: The 2019 Joint Synthesis R eport of the European 

Union and its Member States, Brussels, 10.5.2019 COM(2019) 232 final, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9199-2019-INIT/en/pdf 
vii Parlamentul European, Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) (2018/2279(INI)), 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0160_RO.html 
viii Documentul de Reflecție al Comisiei europene - https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/RO/COM-2019-22-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF 
ix Raportului Comisiei din 2019 privind coerența politicilor pentru dezvoltare durabile  -https://ec.europa.eu/europeaid/2019-eu-report-policy-coherence-

development-including-member-states-replies_en 
x Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (TFUE)  -https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT 
xi Acordul de la Paris privind schimbările climatice - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01) 
xii Parteneriatul de la Busan - https://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm 
xiii Sursă: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190304IPR30096/external-action-more-funds-for-human-rights-development-and-climate-change 

                                                             

https://www.overshootday.org/
https://hbr.org/2017/06/if-you-think-fighting-climate-change-will-be-expensive-calculate-the-cost-of-letting-it-happen
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_ro_v2_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_ro_v2_web.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-evelopment-20170602_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9199-2019-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0160_RO.html
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/RO/COM-2019-22-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/europeaid/2019-eu-report-policy-coherence-development-including-member-states-replies_en
https://ec.europa.eu/europeaid/2019-eu-report-policy-coherence-development-including-member-states-replies_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)
https://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190304IPR30096/external-action-more-funds-for-human-rights-development-and-climate-change

