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1.

La 23 noiembrie 2016, Comisia a prezentat comunicarea sa către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată
„Următorii pași către un viitor european durabil: Acțiunea europeană pentru durabilitate” 1,
însoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Acțiuni-cheie europene de
sprijinire a Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă” 2.

2.

La 9 iunie 2017, Grupul de lucru pentru cooperare în scopul dezvoltării, Grupul de lucru
pentru Organizația Națiunilor Unite și Grupul de lucru pentru chestiuni de mediu la nivel
internațional (global) au examinat proiectul de concluzii ale Consiliului pregătit de cei trei
copreședinți ai grupurilor de lucru și au ajuns la un acord cu privire la textul care figurează în
anexa la prezenta notă.

3.

Coreperul este invitat să confirme acest acord și să transmită Consiliului proiectul de
concluzii ale Consiliului, spre adoptare.
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ANEXĂ
Un viitor durabil al Europei:
răspunsul UE la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă
- Proiect de concluzii ale Consiliului CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
Dezvoltarea durabilă ca obiectiv cuprinzător al UE

1.

SUBLINIAZĂ faptul că dezvoltarea durabilă se află în centrul valorilor europene și constituie
unul dintre obiectivele cuprinzătoare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt prevăzute în
tratate; 3

2.

RECUNOAȘTE că este responsabilitatea UE și a statelor sale membre, în limitele
competențelor lor respective, să promoveze o agendă generatoare de transformări pentru
dezvoltarea durabilă la nivel național, regional și global în mod coerent, abordând, în același
timp, impactul intern, regional și global al activității lor asupra dimensiunilor economică,
socială și de mediu ale dezvoltării durabile;

3.

REAMINTEȘTE rolul de lider al UE și al statelor sale membre în procesul care a condus la
adoptarea documentului intitulat „Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru
dezvoltare durabilă” 4 (Agenda 2030) și a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) de
către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în septembrie 2015;

4.

RECUNOAȘTE că eradicarea sărăciei în toate formele și dimensiunile sale, inclusiv sărăcia
extremă, reprezintă o condiție indispensabilă pentru dezvoltarea durabilă și se angajează să
realizeze dezvoltarea durabilă în cele trei dimensiuni ale acesteia într-un mod echilibrat și
integrat, valorificând și realizările obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și abordând
aspectele încă nefinalizate ale acestora; în același timp, RECUNOAȘTE că ODD sunt
universale și reprezintă o importantă schimbare de paradigmă;

3
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Răspunsul UE la Agenda 2030

5.

REITEREAZĂ angajamentul deplin al UE și al statelor sale membre față de această agendă
2030 ambițioasă și generatoare de transformări, precum și importanța pe care UE și statele
sale membre o acordă realizării de progrese în punerea sa în aplicare ca un plan de acțiune
pentru oameni, planetă, prosperitate, pace și parteneriat;

6.

SUBLINIAZĂ că provocările legate de sustenabilitate sunt interdependente și pot fi abordate
în mod eficace numai prin luarea în considerare a interconexiunilor ODD într-o abordare
holistică și coerentă care să ia în considerare cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile la
toate nivelurile;

7.

SUBLINIAZĂ angajamentul UE și al statelor sale membre pentru realizarea celor 17 ODD
până în 2030, asigurându-se că nimeni nu este lăsat în urmă și încercând să ajungă mai întâi la
cei care se află cel mai în urmă; SUBLINIAZĂ că este necesar un efort mai mare din partea
tuturor actorilor pentru promovarea incluziunii sociale, acordând o atenție deosebită celor care
se află în situații defavorizate, marginalizate și vulnerabile, inclusiv copiilor, persoanelor în
vârstă, persoanelor cu handicap, persoanelor LGBTI și popoarelor indigene; RECUNOAȘTE
că ar trebui acordată o atenție deosebită tinerilor, femeilor și fetelor ca actori ai schimbării;
SUBLINIAZĂ că sunt necesare măsuri interne și externe cuprinzătoare și susținute pentru a
aborda caracterul multidimensional al sărăciei și inegalitățile din ce în ce mai mari între țări și
în interiorul acestora și pentru a le oferi tuturor oportunități de a-și realiza potențialul, în
prezent și pentru generațiile viitoare;

8.

RECUNOAȘTE că dezvoltarea socială și economică depinde de gestionarea durabilă a
resurselor naturale ale planetei noastre și că biodiversitatea este o fundaţie esențială a
sistemului de menținere a vieții pe pământ de care depinde bunăstarea noastră actuală și
viitoare; SUBLINIAZĂ faptul că schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari
provocări ale vremurilor noastre și îşi MENŢINE ANGAJAMENTUL de a le aborda în mod
holistic la toate nivelurile; Își REAFIRMĂ hotărârea de a asigura protecția durabilă a planetei
și a resurselor еi naturale, inclusiv prin efectuarea unor schimbări fundamentale ale modului
în care societățile noastre produc și consumă bunuri și servicii;
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9.

SUBLINIAZĂ că buna guvernanță, statul de drept, democrația și instituțiile eficiente și
responsabile sunt condiții prealabile pentru societăţi pașnice și favorabile incluziunii;
REAFIRMĂ că UE și statele sale membre vor pune în aplicare o abordare bazată pe drepturi,
care să cuprindă toate drepturile omului, promovând, în același timp, incluziunea și
participarea, nediscriminarea, egalitatea, echitatea, transparența și responsabilitatea;

10.

SUBLINIAZĂ că egalitatea de gen se află în centrul valorilor UE și este consfințită în cadrul
juridic și politic al acesteia. Emanciparea femeilor și a fetelor și exercitarea deplină a
drepturilor omului și a libertăților fundamentale sunt esențiale pentru atingerea tuturor ODD
și reprezintă elemente transversale ale Agendei 2030. SUBLINIAZĂ că egalitatea de gen este
esențială pentru asigurarea păcii și securității, a progresului economic echitabil și a dezvoltării
durabile. REITEREAZĂ faptul că UE și statele sale membre ar trebui să asigure dezvoltarea
și punerea în aplicare a unor politici transformatoare şi atente la dimensiunea de gen ca o
contribuție esențială la realizarea cu succes a ODD;

11.

REAMINTEȘTE că Agenda 2030 are un caracter global și general aplicabil și este bazată pe
parteneriatul global, asumarea răspunderii la nivel național și responsabilitatea comună; ea
este susținută de o abordare cuprinzătoare pentru mobilizarea tuturor mijloacelor de punere în
aplicare, după cum se menționează în Agenda de acțiune de la Addis Abeba 5 privind
finanțarea pentru dezvoltare, care este parte integrantă a Agendei 2030. SUBLINIAZĂ faptul
că toate statele membre ale ONU vor trebui să contribuie la punerea în aplicare a Agendei
2030 pentru dezvoltare durabilă pentru a realiza potențialul transformator al acesteia, având în
vedere nivelurile diferite de dezvoltare și de capacități naționale și respectând politicile și
prioritățile naționale;

5
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12.

SOLICITĂ o punere în aplicare integrată și cuprinzătoare a Agendei 2030 care să creeze
sinergii cu punerea în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice, cu
Cadrul de la Sendai privind reducerea riscului de dezastre, precum și cu alte angajamente
internaționale; IA ACT de faptul că aceste angajamente multilaterale au demonstrat
necesitatea și capacitatea tuturor statelor membre ale ONU de a lucra în parteneriat pentru a
aborda problemele globale; SUBLINIAZĂ importanța fundamentală a unei ordini globale
bazate pe norme, al cărei principiu fundamental este multilateralismul și având în centrul său
Organizația Națiunilor Unite pentru o lume pașnică și durabilă;

13.

RECUNOAȘTE faptul că punerea în aplicare ambițioasă a Agendei 2030 reprezintă o
oportunitate și o perspectivă pozitivă pentru Uniunea Europeană. SUBLINIAZĂ necesitatea
unor politici europene ambițioase care să conțină răspunsuri la provocările cu care UE și
întreaga lume se confruntă în prezent și posibilitatea oferită de ODD pentru realizarea unei
societăți durabile din punct de vedere social, economic și al mediului până în 2030.
ACCENTUEAZĂ necesitatea ca UE să completeze eforturile de punere în aplicare depuse de
statele membre și să se concentreze asupra politicilor prin care poate aduce o valoare
adăugată;

14.

SALUTĂ Comunicarea Comisiei pe tema „Următorii pași către un viitor european durabil”
din 22 noiembrie 2016 6 ca un prim pas în integrarea ODD și aplicarea dezvoltării durabile ca
principiu călăuzitor esențial pentru toate politicile UE, inclusiv prin instrumentele sale de
finanțare, achizițiile publice, parteneriatele cu întreprinderi și utilizarea unor instrumente mai
bune de reglementare și pentru lansarea unui proces de reflecție pentru o perspectivă post2020;

15.

SALUTĂ Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene care
stabilește viziunea strategică pentru acțiunea externă a UE și identifică legături clare cu
Agenda 2030; RECUNOAȘTE că o Uniune prosperă depinde, de asemenea, de un sistem
internațional deschis și corect în plan economic, financiar și comercial și de accesul echitabil
și durabil la bunurile publice mondiale; SUBLINIAZĂ faptul că ODD prezintă o dimensiune
transversală a Strategiei globale;
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16.

SALUTĂ adoptarea Declarației comune referitoare la noul Consens european privind
dezvoltarea 7 - Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru și SUBLINIAZĂ că acest
consens reflectă noua paradigmă de dezvoltare din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și
o transformare radicală în cooperarea pentru dezvoltare; SALUTĂ faptul că consensul
prevede, pentru prima dată, o viziune comună şi oferă cadrul pentru o abordare comună a
politicii de dezvoltare care va fi aplicată de către instituțiile UE și statele membre în relațiile
lor cu toate țările în curs de dezvoltare, cu scopul de a nu lăsa pe nimeni în urmă;

Pașii următori spre realizarea punerii în aplicare a Agendei 2030 la nivelul UE

17.

CONFIRMĂ că UE și statele membre sunt angajate ferm în punerea în aplicare a Agendei
2030, într-o manieră completă, coerentă, cuprinzătoare, integrată şi eficientă și în strânsă
cooperare cu partenerii și cu alte părți interesate, inclusiv autoritățile subnaționale, societatea
civilă, sectorul privat, partenerii sociali și mediul academic; SUBLINIAZĂ faptul că UE și
statele sale membre vor acționa ca lideri în acest sens;

18.

SOLICITĂ Comisiei, respectând în același timp principiul subsidiarității, să continue să
gestioneze cadrul de politică al UE pentru a se asigura că actualele și noile politici ale UE sunt
în concordanță cu ODD și cu obiectivele acestora; și, prin aceasta, să contribuie la egalitatea
pentru toți, la drepturile omului și demnitate, la o planetă sănătoasă și rezilientă, la societăţi
echitabile, favorabile incluziunii, pașnice și reziliente și la economii durabile;

7
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19.

ÎNDEAMNĂ Comisia să prezinte, până la jumătatea anului 2018, o strategie de punere în
aplicare care să definească obiective, termene şi măsuri concrete pentru a reflecta Agenda
2030 în toate politicile interne și externe relevante ale UE, luând în considerare efectele
globale ale acțiunilor interne ale UE. Această strategie ar trebui să aibă la bază o viziune clară
cu privire la modul în care toate politicile relevante ale UE vor contribui la realizarea Agendei
2030; SOLICITĂ Comisiei să identifice lacunele existente până la jumătatea anului 2018 în
toate domeniile de politică relevante pentru a evalua ce mai trebuie făcut până în 2030 la
nivelul UE în ceea ce privește politicile, legislația, structură de guvernanță pentru coerența
orizontală și mijloacele de punere în aplicare;

20.

INVITĂ Comisia să realizeze evaluări ale impactului în ceea ce privește integrarea Agendei
2030 și a ODD ca principii directoare în cadrul viitoarelor revizuiri ale instrumentelor,
mecanismelor și strategiilor politice majore și orizontale și să definească un proces clar pentru
luarea în considerare a ODD și integrarea acestora în politicile post-2020, în consultare cu
toate părțile interesate relevante de-a lungul procesului. ÎNCURAJEAZĂ Comisia și statele
membre să țină seama de Agenda 2030 și să integreze pe deplin ODD în cadrul discuțiilor
privind viitorul Europei.

21.

SUBLINIAZĂ importanța fundamentală a coerenței politicilor în favoarea dezvoltării
durabile (CPDD) în vederea realizării Agendei 2030 integrate. Agenda 2030 oferă un nou
impuls pentru UE și statele sale membre de a elabora și a pune în aplicare politici care să se
consolideze reciproc; RECUNOAȘTE faptul că coerența politicilor în favoarea dezvoltării
(CPD), care prevede luarea în considerare a obiectivelor cooperării pentru dezvoltare în
politicile care sunt susceptibile de a produce efecte în țările în curs de dezvoltare, este
esențială pentru realizarea ODD și reprezintă o contribuție importantă la obiectivul mai larg al
CPDD și REAFIRMĂ angajamentul UE și al statelor sale membre pentru asigurarea
interconexiunilor, coerenței și consecvenței între diferitele sectoare de politică prin utilizarea
mecanismelor existente, cum ar fi Comitetul de analiză a reglementării, și prin ajustarea
acestora, dacă este necesar, pentru a aborda dificultățile durabilității și transformării;
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Parteneriate și implicarea părților interesate în punerea în aplicare a Agendei 2030

22.

REAFIRMĂ sprijinul UE pentru un multilateralism eficace, în special în cadrul Organizației
Națiunilor Unite (ONU); CONFIRMĂ faptul că UE și statele sale membre vor continua să
colaboreze cu toate părțile interesate multilaterale relevante, inclusiv cu instituțiile financiare
internaționale, în vederea maximizării coerenței în punerea în aplicare a Agendei 2030;
SUBLINIAZĂ faptul că natura integrată a Agendei 2030 prevede că punerea sa în aplicare,
monitorizarea și evaluarea să fie sprijinite de un sistem ONU care să funcționeze într-un mod
mai integrat și care să fie capabil să ofere soluții eficiente și flexibile la provocările globale
ale epocii noastre; SALUTĂ măsurile de reformă luate deja în cadrul ONU în acest sens și
SUBLINIAZĂ sprijinul UE și al statele sale membre pentru acestea; AȘTEAPTĂ CU
INTERES și SPRIJINĂ punerea în aplicare eficace a unor reforme ONU continuate și
cuprinzătoare, inclusiv, dar nu numai, a celor prezentate în Rezoluția din 2016 referitoare la
Revizuirea cvadrienală globală a politicilor 8, colaborând cu toate agențiile și asigurând
complementaritatea eforturilor în cadrul sistemului ONU;

23.

SALUTĂ angajamentul G20 de a continua punerea în aplicare a Planului de acțiune privind
Agenda 2030 și de a face mai vizibile acțiunile concrete ale acestuia;

24.

REAMINTEȘTE responsabilitatea și interesul comune ale tuturor părților interesate în
punerea în aplicare a Agendei 2030, inclusiv ale guvernelor naționale și subnaționale și ale
administrațiilor publice de la toate nivelurile, ale sectorului privat și ale investitorilor, ale
partenerilor sociali, ale comunității științifice și ale organizațiilor societății civile (OSC);

8
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25.

SALUTĂ implicarea întreprinderilor europene și a mediului academic, inclusiv a comunității
științifice și SUBLINIAZĂ rolul esențial al acestora în furnizarea de soluții pentru
dezvoltarea durabilă în promovarea interfeței știință-politică, în ceea ce privește punerea în
aplicare, monitorizarea și revizuirea, precum și comunicarea și informarea; SUBLINIAZĂ
necesitatea ca sectorul privat să adopte abordări durabile și să se angajeze la un comportament
responsabil în afaceri, în special Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și
Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, inclusiv prin intermediul
unor parteneriate cu părți interesate multiple, precum și în promovarea și implicarea în
dialogul social; Dezvoltarea unor lanțuri valorice globale durabile constituie un factor esențial
pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel mondial; REAMINTEȘTE
concluziile sale privind lanțurile valorice globale responsabile 9, lanțurile valorice durabile
din sectorul confecțiilor 10 și privind mediul de afaceri și drepturile omului 11 și
SUBLINIAZĂ importanța consolidării coordonării la nivelul UE cu privire la aceste aspecte;

26.

SUBLINIAZĂ necesitatea de a crește gradul de sensibilizare a cetățenilor UE, în special a
tinerilor, și a sectorului privat cu privire la potențialul transformator al Agendei 2030 și de a
crește nivelul de implicare și responsabilitate a publicului, precum și rolul de conducere la
nivel politic în abordarea ODD la toate nivelurile, contribuind astfel la o cetățenie globală și
la sensibilizarea publicului cu privire la potențialul pozitiv de transformare al ODD;
SOLICITĂ Comisiei să desfășoare activități ambițioase de comunicare și de sensibilizare în
acest sens, bazându-se, printre altele, pe Săptămâna Europeană a Dezvoltării Durabile;

27.

SUBLINIAZĂ potențialul unei abordări ascendente la punerea în aplicare a Agendei 2030; și
SUBLINIAZĂ rolul politicii UE pentru apariția unor proiecte exemplare și pentru
reproducerea și extinderea acestora prin implicarea mai multor părți interesate. în această
privință, SALUTĂ, de exemplu, modelul de succes pe care îl reprezintă Planul global de
acțiune împotriva schimbărilor climatice.

9
10
11

Documentul 8833/16.
Documentul 9381/17.
Documentul 10254/16.

10138/17
ANEXĂ

eb/NT/scm

DG C 1

LIMITE

9

RO

28.

SALUTĂ crearea de către Comisie a unei platforme incluzive alcătuite din mai multe părți
interesate susținute de o structură echilibrată, incluzând implicarea statelor membre;
ÎNCURAJEAZĂ Comisia să se bazeze pe procesele și rețelele existente în acest scop;
SUBLINIAZĂ că platforma ar trebui să le permită tuturor părților interesate să contribuie cu
cele mai bune practici ale lor, cu recomandări privind politicile, cu idei și cu potențial
inovator la abordarea UE pentru punerea în aplicare a ODD și că se bazează, printre altele, pe
expertiza rețelelor existente de dezvoltare durabilă și pe mecanisme de învățare inter pares,
cum ar fi Rețeaua europeană pentru dezvoltare durabilă (ESDN), în scopul de a încuraja și de
a disemina schimbul de opinii și de cele mai bune practici și de a contribui la coerența
verticală a eforturilor de punere în aplicare la nivelul UE și al statelor membre;

Modalitățile de punere în aplicare

29.

SUBLINIAZĂ că va fi necesară o combinație eficace a întregii game de resurse (financiare și
nefinanciare, naționale și internaționale, publice și private) pentru punerea în aplicare cu
succes a Agendei 2030 în toate domeniile de politică relevante; INVITĂ Comisia să analizeze
modul în care programele și instrumentele din următorul cadru financiar multianual (CFM)
pot sprijini punerea în aplicare a Agendei 2030;
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30.

În conformitate cu Agenda de acțiune de la Addis Abeba și cu Agenda 2030, UE și statele
sale membre vor MOBILIZA și vor UTILIZA eficient toate mijloacele de punere în aplicare
pentru a sprijini punerea în aplicare a ODD în țările în curs de dezvoltare, în conformitate cu
angajamentele pe care și le-au asumat, inclusiv angajamentele financiare, astfel cum sunt
menționate în noul Consens european privind dezvoltarea; inclusiv prin mobilizarea finanțelor
publice naționale și internaționale și a sectorului privat, prin utilizarea eficientă a asistenței
oficiale pentru dezvoltare (AOD), prin promovarea unor medii de politici favorabile la toate
nivelurile, prin ajutarea partenerilor să consolideze gestionarea datoriilor și a cheltuielilor
publice, prin realizarea schimbărilor prin intermediul stimulării comerțului și al investițiilor
pentru dezvoltare și prin promovarea științei, a tehnologiei, a inovării și a consolidării
capacităților; SUBLINIAZĂ faptul că deși AOD este mică din punct de vedere cantitativ
pentru țările în curs de dezvoltare în ansamblu, aceasta rămâne o sursă majoră de finanțare
pentru țările cel mai puțin dezvoltate și țările aflate în situații de fragilitate sau de conflict și
continuă să joace un rol important în completarea eforturilor tuturor țărilor în curs de
dezvoltare de a mobiliza alte resurse.

31.

REAMINTEȘTE faptul că o serie de politici și instrumente financiare ale UE contribuie în
mod orizontal la punerea în aplicare a ODD, inclusiv politica de coeziune, care urmărește
reducerea disparităților dintre diferitele regiuni ale UE;

32.

Comerțul este un factor-cheie al creșterii favorabile incluziunii și al dezvoltării durabile și
constituie un mijloc important de punere în aplicare a Agendei 2030. UE a fost un lider în
eforturile de a face ca schimburile comerciale să funcționeze pentru creșterea favorabilă
incluziunii și dezvoltarea durabilă - piața noastră este cea mai deschisă pentru țările în curs de
dezvoltare; UE promovează în mod activ dezvoltarea și integrarea regionale, care pot ajuta
țările să își îmbunătățească competitivitatea pe piața mondială, pot stimula comerțul,
investițiile și mobilitatea și pot contribui la promovarea păcii și a stabilității; SUBLINIAZĂ
că prin strategia UE „Comerț pentru toți”, adoptată imediat după Agenda 2030 a ONU, UE se
angajează la o politică comercială și de investiții durabilă care să integreze dezvoltarea
durabilă în toate dimensiunile sale
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33.

SALUTĂ propunerea de prelungire a Fondului european pentru investiții strategice (FEIS
2.0), care se află la baza Planului de investiții pentru Europa, cu obiectivul de a mobiliza cel
puțin 500 de miliarde de euro de investiții până în 2020; CONSTATĂ că propunerea Comisiei
de extindere a FEIS 2.0 include obiectivul ca cel puțin 40 % din finanțarea FEIS în cadrul
componentei pentru infrastructură și inovare să contribuie la combaterea schimbărilor
climatice;

34.

SALUTĂ inițiativa propusă pentru pPlanul de investiții externe (EIP), inclusiv Fondul
european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), care va încuraja mobilizarea investițiilor, în
special din partea sectorului privat, pentru dezvoltarea durabilă, abordând astfel cauzele
profunde ale migrației neregulamentare; IA ACT de faptul că EIP ar trebui, de asemenea, să
intensifice asistența tehnică și să sprijine reformele pentru majorarea substanțială a
investițiilor în țările în curs de dezvoltare; SUBLINIAZĂ că investițiile durabile care
beneficiază de sprijin trebuie să fie în conformitate cu tranziția dorită către o economie
sustenabilă, ecologică și favorabilă incluziunii, și să nu se realizeze în detrimentul climei, al
mediului și al drepturilor omului; REAMINTEȘTE ambiția sa de a face ca EIP să devină
operațional în cursul anului 2017;

Supraveghere, monitorizare și revizuire

35.

RECUNOAȘTE responsabilitatea principală a statelor membre în monitorizarea și revizuirea
la nivel național, regional și global a progreselor în ceea ce privește realizarea ODD și
REITEREAZĂ angajamentul statelor membre de a efectua în mod regulat și cuprinzător
revizuiri ale progreselor înregistrate la nivel național și la nivel subnațional, acolo unde este
relevant, într-o manieră participativă;

36.

SUBLINIAZĂ importanța unei monitorizări și revizuiri robuste, sistematice, efective,
participative, transparente și integrate a punerii în aplicare a ODD pentru a urmări progresele
înregistrate, a evalua realizările și a asigura responsabilitatea; SALUTĂ intenția Comisiei de a
contribui la monitorizarea, raportarea și revizuirea progreselor realizate către atingerea ODD
în contextul UE și SUBLINIAZĂ că o astfel de revizuire ar trebui să completeze și nu să
duplice mecanismele de revizuire existente;
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37.

SUBLINIAZĂ rolul central jucat de Forumul politic la nivel înalt (HLPF) în monitorizarea și
revizuirea Agendei 2030 la nivel mondial ca un forum important pentru evaluare, revizuire,
dialog, învățare reciprocă și consolidarea interfeței dintre știință și politică. SUBLINIAZĂ
necesitatea de a se asigura că progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a
Agendei 2030 de către UE și statele membre individuale se raportează în cadrul HLPF la
intervale regulate, inclusiv prin analize naționale voluntare. Acest lucru va contribui la
asigurarea responsabilității față de cetățeni; SALUTĂ faptul că numeroase state membre ale
UE s-au oferit până în prezent să facă prezentări naționale în cadrul HLPF; și INVITĂ
Comisia să efectueze pregătiri în vederea primului raport al UE privind punerea în aplicare
internă și externă a Agendei 2030 de către UE în cadrul Forumului politic la nivel înalt până
în 2019;

38.

REAMINTEȘTE că Agenda 2030 necesită date defalcate de calitate, accesibile, fiabile și
disponibile în timp util pentru a măsura progresul echitabil care să acopere cele trei
dimensiuni ale dezvoltării durabile, astfel încât să se garanteze că nimeni nu este lăsat în
urmă; IA ACT de activitatea întreprinsă la nivelul ONU pentru a completa cadrul de
indicatori la nivel global; INVITĂ Comisia și statele membre să utilizeze datele și
informațiile provenite de la mecanismele de raportare existente, atunci când acest lucru este
posibil, și să asigure alinierea, după caz, cu activitatea Grupului de experți interagenții privind
indicatorii referitori la obiectivele de dezvoltare durabilă, și să sprijine în mod activ
măsurabilitatea și dezvoltarea în continuare a indicatorilor referitori la obiectivele de
dezvoltare durabilă; SUBLINIAZĂ necesitatea evitării duplicării eforturilor în timpul
dezvoltării cadrelor de monitorizare respective; INVITĂ Comisia și statele membre să sprijine
țările partenere în colectarea și raportarea datelor;

39.

SOLICITĂ Comisiei să efectueze o monitorizare periodică detaliată a ODD la nivelul UE,
inclusiv, dacă este relevant, în contextul semestrului european, și să dezvolte un cadru de
indicatori de referință în acest scop pe baza indicatorilor existenți și a datelor furnizate de
statele membre, de instituțiile și organizațiile internaționale, însoțit de o evaluare calitativă a
progreselor înregistrate; și INVITĂ Comisia și, după caz, statele membre să utilizeze acest
cadru de indicatori pentru a evalua progresele înregistrate și tendințele și pentru a alimenta
procesul decizional bazat pe date concrete;
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40.

SE ANGAJEAZĂ să evalueze periodic impactul Agendei 2030, începând cât mai curând
posibil, în domeniile de politică respective și să identifice eventualele lacune în materie de
punere în aplicare, dar și măsurile care trebuie luate pentru a asigura punerea în aplicare
deplină, coerentă și eficace a Agendei 2030 în toate sectoarele de politică relevante ale UE,
precum și să evalueze periodic, la nivelul Consiliului, progresele înregistrate în punerea în
aplicare a Agendei 2030 la nivelul UE și să ofere o orientare strategică, după caz.
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