Consiliul
Uniunii Europene
Luxemburg, 22 iunie 2021
(OR. en)
9850/21

SUSTDEV 82
ONU 57
DEVGEN 125
ENV 433
RELEX 567
AG 53
AGRI 280
TRANS 400

ENER 284
COHOM 99
JEUN 63
EDUC 232
COMER 60
WTO 156
CULT 39
COHAFA 57

REZULTATUL LUCRĂRILOR
Sursă:
Data:
Destinatar:

Secretariatul General al Consiliului
22 iunie 2021
Delegațiile

Nr. doc. ant.:

9600/21 + ADD 1

Subiect:

O abordare cuprinzătoare pentru accelerarea punerii în aplicare a Agendei
2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă – O reconstrucție mai temeinică
după criza provocată de pandemia de COVID-19
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În anexă, se pun la dispoziția delegațiilor Concluziile Consiliului privind o abordare cuprinzătoare
pentru accelerarea punerii în aplicare a Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă – O
reconstrucție mai temeinică după criza provocată de pandemia de COVID-19, astfel cum au fost
adoptate de Consiliu în cadrul celei de a 3805-a reuniuni a sale, care a avut loc la 22 iunie 2021.
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ANEXĂ

O abordare cuprinzătoare pentru accelerarea punerii în aplicare a Agendei 2030 a ONU
pentru dezvoltare durabilă – O reconstrucție mai temeinică după criza provocată de
pandemia de COVID-19
Concluziile Consiliului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
1. REAFIRMĂ că Uniunea Europeană (UE) și statele sale membre sprijină cu fermitate Agenda
2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele sale de dezvoltare durabilă (ODD), care continuă
să ghideze acțiunile întreprinse de UE și de statele sale membre, atât pe plan intern, cât și pe
plan extern, pentru o reconstrucție mai temeinică. REAMINTEȘTE concluziile sale din iunie
2017, aprilie 2019 și decembrie 2019, precum și concluziile Consiliului European din octombrie
2018 și REAFIRMĂ angajamentele cuprinse în acestea.
2. REAMINTEȘTE faptul că Uniunea se întemeiază pe valori precum: respectarea demnității
umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului. UE și
statele sale membre vor promova exercitarea pe deplin a drepturilor omului de către femei și
fete, egalitatea de gen și capacitarea femeilor și a fetelor drept priorități în toate domeniile de
acțiune. De asemenea, REAMINTEȘTE că UE se angajează să promoveze o abordare bazată pe
drepturile omului, care să cuprindă toate drepturile omului, indiferent dacă sunt drepturi civile,
politice, economice, sociale și culturale, în centrul tuturor inițiativelor legate de ODD. În
continuare, RECUNOAȘTE că este important să se pună accentul pe educația transformatoare, la
toate nivelurile, ca fiind esențială pentru capacitarea cetățenilor în vederea contribuirii la aceste
obiective.
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Provocări generate de COVID-19
3. RECUNOAȘTE că pandemia de COVID-19 amenință progresele în direcția îndeplinirii
obiectivelor de dezvoltare durabilă și că aceasta a provocat inversări în ceea ce privește unele
progrese înregistrate în UE și în întreaga lume. SUBLINIAZĂ faptul că pandemia și consecințele
sale socioeconomice au avut un impact disproporționat asupra femeilor și fetelor, printre altele
prin suferința provocată de sporirea violenței pe criterii de gen, inclusiv a violenței domestice, și
prin întreruperea accesului la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, ceea ce necesită un
răspuns ambițios la nivel mondial. UE își menține angajamentul față de promovarea, apărarea și
exercitarea tuturor drepturilor omului și față de punerea în aplicare deplină și efectivă a
Platformei de acțiune de la Beijing și a Programului de acțiune al Conferinței Internaționale
pentru Populație și Dezvoltare (CIPD), precum și a rezultatelor conferințelor de revizuire a
acestora și, în acest context, față de sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente. În
acest sens, UE își reiterează angajamentul față de promovarea, apărarea și exercitarea dreptului
fiecărei persoane de a avea control deplin asupra aspectelor legate de sexualitatea sa și de
sănătatea sa sexuală și reproductivă și de a hotărî în mod liber și responsabil cu privire la aceste
aspecte, fără discriminare, coerciție sau violență. UE subliniază în plus necesitatea unui acces
universal la informații și la o educație vaste, de calitate și la un preț abordabil în materie de
sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv la o educație vastă în materie de sexualitate, precum și
la servicii de sănătate. SUBLINIAZĂfaptul că Agenda 2030 oferă planul comun de asigurare a
unei redresări durabile care să fie echitabilă, favorabilă incluziunii, justă din punct de vedere
social, rezilientă și verde. SUBLINIAZĂ faptul că punerea în aplicare a acesteia este esențială
pentru lumea noastră în vederea asigurării unui viitor postpandemic prosper pentru toți și a unei
vieți pașnice și sigure pentru generațiile actuale și viitoare, respectând totodată limitele planetei
noastre, prin apărarea democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și a egalității de gen,
prin protejarea climei și a mediului, prin dezvoltarea unor economii moderne, dinamice și
favorabile incluziunii, prin îmbunătățirea nivelului de trai și a standardelor de lucru și prin
reducerea inegalităților, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă.
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4. SUBLINIAZĂ faptul că provocările apărute ca urmare a crizei generate de pandemia de COVID19 nu mai pun problema unei alegeri, ci a necesității de a accelera acțiunea comună inovatoare
și decisivă și de a alinia investițiile în vederea realizării ODD, prin realizarea de reforme
structurale urgente și printr-o reconstrucție mai temeinică și mai verde pentru a aborda în mod
eficace cauzele profunde ale bolilor zoonotice, precum și alte șocuri și crize viitoare. SALUTĂ,
în acest sens, faptul că acțiunea Comisiei va fi ghidată în continuare de Agenda 2030 și de cele
17 ODD ale acesteia, atât pe plan intern, cât și extern, precum și de alte acorduri și instrumente
multilaterale, inclusiv Acordul de la Paris privind schimbările climatice, Agenda de acțiune de
la Addis Abeba, Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre și Convenția privind
diversitatea biologică.
5. RECUNOAȘTE nevoia urgentă de accelerare a acțiunilor la toate nivelurile și de către toate
părțile interesate pentru a îndeplini viziunea și obiectivele Agendei 2030, ținând seama de faptul
că ODD-urile sunt integrate și indivizibile. IA ACT, în acest sens, de oportunitatea oferită de
agenda internațională din 2021 cu ocazia Conferinței Națiunilor Unite asupra schimbărilor
climatice COP26, a Conferinței ONU privind biodiversitatea (COP15) și a Summitului ONU
privind sistemele alimentare, precum și a reuniunilor ministeriale ale G20 și a Summitului G20,
inclusiv a summitului mondial în domeniul sănătății, pentru a consolida și accelera punerea în
aplicare colectivă a Agendei 2030 în mod integrat.
Consolidarea dialogului dintre Consiliu și Comisie cu obiectivul comun de a promova în
continuare punerea în aplicare a ODD-urilor
6. REAFIRMĂ sprijinul ferm al UE și al statelor sale membre pentru Deceniul de acțiune al ONU
în favoarea punerii în aplicare a Agendei 2030 și RECUNOAȘTE nevoia de a înregistra progrese
în continuare în ceea ce privește o abordare integrată, strategică, ambițioasă și cuprinzătoare a
UE privind punerea în aplicare a ODD-urilor.
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7. În acest sens, SALUTĂ documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Realizarea
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU – O abordare cuprinzătoare”. SALUTĂ
angajamentul Comisiei: – de a integra ODD-urile relevante în semestrul european, cadrul
financiar multianual (CFM) și instrumentul european de redresare „Next Generation EU”;
– de a integra ODD-urile în propunerile sale și în procesul de punere în aplicare a politicilor și
instrumentelor UE, inclusiv prin integrarea ODD-urilor în instrumente pentru o mai bună
reglementare; – de a asigura coerența politicilor în favoarea dezvoltării durabile (CPDD); – de a
asigura implicarea puternică a UE în lume pentru a promova parteneriate internaționale în
vederea realizării Agendei 2030 și a ODD-urilor;
– de a încuraja implicarea societății civile, a sectorului privat și a altor părți interesate și – de a
asigura o monitorizare și o raportare periodice eficace pentru acțiunile sale interne și externe.
8. RECUNOAȘTE nevoia de a pune accentul pe acțiuni operaționale concrete la toate nivelurile
pentru a accelera punerea în aplicare a Agendei 2030 și a ODD-urilor acesteia prin intermediul
unor obiective, măsuri și termene concrete, care sunt și vor continua să fie stabilite în principal
prin politici sectoriale, subliniind totodată importanța alinierii procesului de punere în aplicare a
ambițiilor emblematice la ODD-urile relevante într-un mod eficace și coerent.
9. INVITĂ Comisia să propună astfel de acțiuni concrete pentru punerea în aplicare a ODD-urilor,
pe baza documentului de lucru al serviciilor sale și coroborat cu îndeplinirea ambițiilor
emblematice ale președintelui Comisiei – un Pact verde european, o economie în serviciul
cetățenilor, o Europă pregătită pentru era digitală, promovarea modului nostru de viață
european, o Europă mai puternică pe plan internațional și un nou elan pentru democrația
europeană – precum și cu programele anuale de lucru ale Comisiei.
10. INVITĂ Comisia să se angajeze într-un dialog structurat periodic cu Consiliul în contextul
Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, să promoveze în continuare o
abordare integrată, strategică, ambițioasă și cuprinzătoare a procesului de punere în aplicare a
ODD-urilor, să abordeze aspectele transversale generale legate de punerea în aplicare a Agendei
2030, să evalueze progresele înregistrate în punerea în aplicare a ODD-urilor la nivelul UE în
mod integrat și coerent și să discute despre orientări strategice, după caz.
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11. SOLICITĂ ca dialogul periodic să aibă loc atât înainte de adoptarea programului anual de lucru
al Comisiei, pe baza celui mai recent raport al Eurostatului, cât și după adoptarea programului
de lucru, pe baza unei sinteze a evaluării efectuate de către Comisie cu privire la punerea în
aplicare a ODD-urilor în programul de lucru, în vederea adoptării declarației comune privind
prioritățile legislative anuale.
12. SOLICITĂ Comisiei, în ceea ce privește programarea multianuală, să compileze periodic cele
mai importante obiective, măsuri concrete și termene existente în cadrul principalelor politici
transformatoare și să le evalueze coroborat cu rapoartele Eurostatului. Această evaluare ar trebui
să sintetizeze progresele înregistrate în ceea ce privește anumite inițiative ale Comisiei în
legătură cu punerea în aplicare a Agendei 2030, inclusiv impactul acestora, precum și
eventualele provocări, inclusiv efectele de propagare, sinergiile și compromisurile, precum și
eventualele riscuri care ar putea fi atenuate, și propuneri de măsuri suplimentare sau corective,
dacă este necesar. Această evaluare ar trebui să fie prezentată în scris Consiliului înainte de
evaluarea la jumătatea perioadei a concluziilor comune ale celor trei instituții privind
programarea multianuală și înainte de sfârșitul legislaturii parlamentare, în vederea pregătirii
programării până la data numirii următoarei Comisii.
13. SE ANGAJEAZĂ să evalueze progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a
Agendei 2030 la nivelul UE în contextul dialogului periodic. RECUNOAȘTE importanța și SE
ANGAJEAZĂ să își intensifice eforturile cu privire la o mai bună integrare a ODD-urilor și la
includerea acestora, în mod consecvent și coerent, în toate lucrările sale desfășurate în toate
sectoarele de politică.
14. IA ACT de structura de guvernanță a ODD-urilor din cadrul Comisiei și INVITĂ Comisia să
clarifice, în acest sens, modul în care se asigură coerența orizontală între responsabilitățile
respective ale comisarilor în ceea ce privește ODD-urile, precum și coordonarea eficace între
serviciile Comisiei și SEAE. ÎNCURAJEAZĂ din nou Comisia să continue să promoveze politici
coerente și transformatoare, prin continuarea abordării sale guvernamentale integratoare în
direcția unei abordări la nivelul întregii societăți.
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Domenii prioritare pentru consolidarea procesului de punere în aplicare a ODD-urilor
15. IA ACT de diferitele strategii și planuri de acțiune adoptate de către Comisie până în prezent
pentru a aborda provocările din domenii de politică specifice și a contribui la punerea în aplicare
a ODD-urilor. SUBLINIAZĂ faptul că acestea trebuie puse în aplicare fără întârziere, respectând
totodată competențele statelor membre.
16. REAMINTEȘTE faptul că punerea în aplicare a ODD-urilor reprezintă o responsabilitate
comună care necesită luarea de măsuri la nivel național, subnațional și local și ÎNDEAMNĂ
statele membre să crească nivelul de ambiție al răspunsurilor lor naționale în privința punerii în
aplicare a Agendei 2030, prin accelerarea integrării acesteia în instrumentele de planificare,
politicile, strategiile, inclusiv strategiile naționale de dezvoltare durabilă, și cadrele financiare la
nivel național, după caz.
17. SALUTĂ angajamentul Comisiei de a asigura coerența politicilor în favoarea dezvoltării
durabile ca parte centrală a abordării integrate, strategice, ambițioase și cuprinzătoare privind
punerea în aplicare a Agendei 2030. REAMINTEȘTE din nou faptul că sistemul Comisiei
Europene pentru o mai bună legiferare contribuie la CPDD prin identificarea și evaluarea
sinergiilor și a compromisurilor, precum și a efectelor de propagare asupra țărilor partenere, în
vederea abordării acestora. SALUTĂ obiectivul din Comunicarea intitulată „O mai bună
legiferare: unirea forțelor pentru îmbunătățirea legislației”, care propune o serie de îmbunătățiri
în vederea integrării ODD-urilor pentru a contribui la asigurarea faptului că fiecare propunere
legislativă contribuie la Agenda 2030, inclusiv identificarea ODD-urilor relevante pentru fiecare
propunere și examinarea modului în care inițiativa va sprijini realizarea acestora.
RECUNOAȘTE, în acest sens, importanța celor patru pârghii ale schimbării – guvernanța;
economia și finanțele; acțiunea individuală și colectivă; știința și tehnologia – ca fiind esențiale
pentru realizarea ODD-urilor într-un mod coerent.
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18. REAMINTEȘTE integrarea ODD-urilor relevante în semestrul european, cu includerea unui
capitol privind durabilitatea mediului în rapoartele de țară și a unei anexe specifice care
raportează cu privire la performanța statelor membre în ceea ce privește ODD-urile. INVITĂ
Comisia să ofere mai multă claritate cu privire la modul în care se așteaptă din partea statelor
membre să raporteze cu privire la ODD-uri relevante în cadrul semestrului european și al
Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) și să ofere sprijin statelor membre în vederea
reducerii sarcinii administrative excesive. SUBLINIAZĂ faptul că semestrul european ar trebui
să se axeze în continuare pe coordonarea politicilor economice, fiscale și de ocupare a forței de
muncă, în vederea identificării provocărilor majore legate de politica structurală și a
monitorizării procesului de punere în aplicare a reformelor. În cadrul mandatului său, aceasta
include, de asemenea, urmărirea progreselor înregistrate în direcția realizării ODD-urilor
relevante, precum și furnizarea de orientări Uniunii și statelor membre în cadrul abordării
provocărilor legate de redresarea durabilă și de tranziția verde și cea digitală. În acest sens,
RECUNOAȘTE că, deși redresarea pe termen scurt este o prioritate, este important ca viitoarele
exerciții ale semestrului european să mențină astfel de angajamente și obiective relevante care
contribuie la reziliența și stabilitatea pe termen lung.
19. SALUTĂ faptul că MRR vizează construirea unei Europe mai durabile, mai reziliente și mai
echitabile, prin reforme și investiții publice ca răspuns la provocările identificate în contextul
semestrului, inclusiv în ceea ce privește ODD-urile. SALUTĂ faptul că planurile naționale de
redresare și reziliență (PNRR) vor aborda domenii de politică relevante la nivel european, care
sunt structurate în jurul a șase piloni care acoperă mai multe ODD-uri. Pe baza raportării de
către statele membre în contextul semestrului european, INVITĂ Comisia să abordeze, în cadrul
acțiunii sale de monitorizare a punerii în aplicare a PNRR-urilor, modul în care acestea pot
contribui mai bine și într-un mod eficace la punerea în aplicare a ODD-urilor relevante.
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20. RECUNOAȘTE bugetul Uniunii, inclusiv fișele de program, ca fiind un instrument eficace de
sprijinire a progreselor în ceea ce privește ODD-urile și a eforturilor depuse de către Comisie
pentru a evalua modul în care politicile bugetare incluse în cadrul financiar multianual (CFM)
pot sprijini punerea în aplicare a Agendei 2030, atât pe plan intern, cât și pe plan extern.
REAMINTEȘTE faptul că Comisia elaborează rapoarte anuale care însoțesc bugetul general al
Uniunii, inclusiv cu privire la punerea în aplicare a ODD-urilor în toate programele relevante
ale Uniunii din CFM 2021-2027. În acest sens, ÎNCURAJEAZĂ Comisia să dezvolte în
continuare o metodologie coerentă de urmărire a cheltuielilor aferente ODD-urilor, care să
reflecte caracterul transversal al ODD-urilor și contribuția simultană a programelor la diferitele
ODD-uri, pentru a analiza în ce măsură CFM, MRR și cadrul european privind „înverzirea”
bugetelor contribuie la realizarea ODD-urilor. Acest lucru ar trebui realizat ținând seama de
principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, în sensul Regulamentului privind taxonomia
UE, precum și de principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă.
21. SALUTĂ ediția din 2020 a „Raportului de monitorizare privind situația și progresele înregistrate
în direcția ODD-urilor în contextul UE” al Eurostatului și legătura mai strânsă dintre ediția din
2020 și semestrul european, datorită capitolului privind progresele înregistrate de statele
membre ale UE în direcția realizării ODD-urilor.
22. SALUTĂ progresele înregistrate în ceea ce privește mai multe obiective, însă IA ACT de faptul
că progresele au fost mai rapide pentru unele obiective în comparație cu altele și ÎȘI EXPRIMĂ
îngrijorarea față de schimbarea direcției în anumite domenii. INVITĂ Comisia, în acest context
și ținând seama de condițiile naționale și de principiul subsidiarității, să ia măsuri pentru a
aborda domeniile în care este nevoie să se depună eforturi suplimentare, inclusiv îmbunătățirea
datelor și monitorizarea celor care se confruntă cu marginalizarea și excluziunea. De asemenea,
SUBLINIAZĂ relevanța altor seturi de indicatori ca o completare a datelor publicate de Eurostat
și monitorizarea de către aceasta a progreselor înregistrate în direcția realizării ODD-urilor.
SUBLINIAZĂ, în continuare, importanța îmbunătățirii surselor de date și a promptitudinii
acestora, precum și a selectării indicatorilor pentru asigurarea disponibilității unor date
adecvate, cuantificabile, defalcate și suficiente, precum și a unei abordări bazate pe date
științifice, pentru a evita lacune grave și eventuale interpretări greșite în ceea ce privește
progresele înregistrate.
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23. SALUTĂ lucrările desfășurate de Eurostat în acțiunea de elaborare a raportului său de
monitorizare a ODD-urilor, precum și revizuirea și îmbunătățirea continuă a setului de
indicatori privind ODD-urile la nivelul UE, utilizat pentru monitorizarea progreselor înregistrate
în direcția realizării ODD-urilor în contextul UE, luând în considerare contextul și datele
specifice fiecărei țări, inclusiv defalcarea datelor până la nivelul subnațional, datele altor
instituții și organisme ale UE, indicatorii ODD la nivel mondial conveniți în cadrul ONU,
precum și activitatea desfășurată de alte organizații și instituții internaționale relevante.
SOLICITĂ selectarea indicatorilor pentru a avea în vedere disponibilitatea unor date statistice
adecvate care să permită o evaluare cuprinzătoare a progreselor înregistrate în ceea ce privește
toate obiectivele, atât la nivel național, cât și la nivelul UE. De asemenea, SOLICITĂ să se
intensifice implicarea tematică a statelor membre în selectarea indicatorilor, inclusiv prin
intermediul unor comitete relevante, cum ar fi Grupul pentru indicatori al Comitetului pentru
ocuparea forței de muncă și Subgrupul pentru indicatori al Comitetului pentru protecție socială.
24. RECUNOAȘTE faptul că revizuirea din 2021 urmărește să adapteze setul de indicatori privind
ODD-urile la nivelul UE pentru Pactul verde al Comisiei și alte propuneri recente sau viitoare.
SUBLINIAZĂ faptul că este nevoie ca indicatorii privind efectele de propagare generate de UE
în întreaga lume să fie în continuare îmbunătățiți și utilizați și SALUTĂ faptul că ediția din 2021
a raportului de monitorizare a ODD-urilor la nivelul UE va include o secțiune privind efectele
COVID-19, precum și efectele de propagare cu acoperire extinsă și indicatori de lacune.
ÎNCURAJEAZĂ în continuare Comisia și statele membre să valorifice mai bine raportul de
monitorizare a ODD-urilor al Eurostatului atunci când formulează propuneri de politici sau când
elaborează politici.
25. INVITĂ Comisia și statele membre să încurajeze implicarea în continuare a societății civile în
procesul de consultare privind revizuirea setului de indicatori privind ODD-urile la nivelul UE.
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Consolidarea dimensiunii sociale a dezvoltării durabile
26. REAFIRMĂ importanța consolidării dimensiunii sociale a dezvoltării durabile pentru a promova
drepturile omului, egalitatea de gen, incluziunea, dezvoltarea umană, coeziunea socială și
egalitatea în toate formele sale, precum și dialogul social, securitatea și sănătatea în muncă și
munca decentă. SALUTĂ angajamentul Comisiei de a pune în aplicare Pilonul european al
drepturilor sociale, ținând seama în mod corespunzător de competențele respective și de
principiile subsidiarității și proporționalității și cu scopul de a garanta o redresare echitabilă,
favorabilă incluziunii și rezilientă și de a consolida echitatea socială, în special în ceea ce
privește tranziția digitală și tranziția verde, pentru a garanta că nimeni nu este lăsat în urmă. IA
ACT de faptul că Comisia a prezentat noi obiective emblematice ale UE pentru continuarea
punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și contribuția acestuia la punerea
în aplicare a ODD-urilor, precum și pentru includerea Pilonului european al drepturilor sociale
în obiectivele generale și specifice ale Mecanismului de redresare și reziliență. SUBLINIAZĂ
faptul că obiectivele emblematice propuse pentru 2030, precum și propunerea de revizuire a
tabloului de bord social sprijină ODD-urile. SALUTĂ, în acest sens, Summitul social de la Porto,
care poate da un impuls politic acțiunii de continuare a punerii în aplicare a Pilonului european
al drepturilor sociale și a planului său de acțiune. De asemenea, EVIDENȚIAZĂ importanța
Agendei pentru competențe în Europa și, în special, a Pactului privind competențele din cadrul
acesteia. În continuare, SALUTĂ planul Comisiei de a publica o comunicare privind munca
decentă la nivel mondial.
27. INVITĂ Comisia să furnizeze în viitor informații suplimentare cu privire la rolul Pilonului
european al drepturilor sociale în cadrul semestrului european, pentru a asigura faptul că cele
trei dimensiuni ale dezvoltării durabile, și anume economică, socială și de mediu, precum și
interconexiunile existente între ODD-uri sunt abordate în mod echilibrat și corespunzător.
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28. REIA angajamentul UE de a răspunde nevoilor și de a proteja drepturile femeilor și fetelor,
precum și de a promova egalitatea de gen. În acest sens, SUBLINIAZĂ angajamentul UE față de
punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea măsurilor de politică pentru realizarea ODD 5 ca
obiectiv de sine stătător și REAFIRMĂ că UE și statele sale membre ar trebui să asigure
elaborarea și punerea în aplicare a unor politici care să țină seama de dimensiunea de gen și care
să fie transformatoare, ca o contribuție esențială la realizarea cu succes a ODD-urilor. În acest
context, în conformitate cu Strategia Comisiei privind egalitatea de gen 2020-2025, inegalitatea
de gen constituie o problemă la nivel mondial. Egalitatea de gen și capacitarea femeilor
reprezintă un obiectiv central al acțiunii externe a UE. În continuare, IA ACT de Comunicarea
comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant cu privire la cel de al treilea Plan de
acțiune pentru egalitatea de gen (GAP).
Contribuția Pactului verde european la realizarea ODD-urilor
29. SUBLINIAZĂ nevoia de a avea o dimensiune de mediu solidă pentru a se ridica la nivelul de
ambiție aferent Agendei 2030 și pentru a asigura punerea în aplicare a Pactului verde european.
În acest sens, SALUTĂ acordul politic provizoriu privind Legea europeană a climei, la care au
ajuns negociatorii Consiliului și ai Parlamentului European la 20 aprilie, și așteaptă cu interes
prezentarea de către Comisia Europeană a pachetului intitulat „Fit for 55” și a altor propuneri
legislative pentru punerea în aplicare a obiectivelor ambițioase ale UE de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră și a altor strategii relevante.
30. SALUTĂ Pactul verde european ca fiind noua strategie de creștere durabilă propusă de Comisie
și ambiția de a contribui în mod direct la 12 dintre cele 17 ODD-uri. Luând act de oportunitățile
oferite de finanțarea durabilă pentru sprijinirea creșterii economice, care contribuie la
obiectivele de mediu și sociale ale UE, evitând totodată daunele, AȘTEAPTĂ CU INTERES
Strategia reînnoită a Comisiei privind finanțarea durabilă, care urmărește să revizuiască actuala
strategie privind finanțarea și să consolideze nivelul de ambiție pentru a corespunde celui din
Pactul verde european în contextul programului UE de redresare după pandemia de COVID-19,
și SUBLINIAZĂ importanța punerii în aplicare corespunzătoare a acesteia. SUBLINIAZĂ rolul
important al sectorului privat în realizarea ODD-urilor, REAMINTEȘTE importanța consolidării
finanțării durabile și verzi pentru IMM-uri și antreprenoriat și AȘTEAPTĂ CU INTERES o
viitoare inițiativă legislativă privind obligația de diligență pentru întreprinderi și contribuția pe
care o poate oferi responsabilitatea socială a întreprinderilor.
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Consolidarea abordării la nivelul întregii societăți în ceea ce privește punerea în aplicare
31. REAMINTEȘTE faptul că punerea în aplicare a Agendei 2030 este o responsabilitate comună
care necesită o abordare la nivelul întregii societăți, printr-o implicare continuă și puternică a
tuturor părților interesate, inclusiv a tuturor autorităților naționale, subnaționale, regionale și
locale și a orașelor, a parlamentelor naționale, a sectorului privat, a partenerilor sociali, a
mediului academic și a comunităților epistemice, precum și a societății civile. De asemenea, este
nevoie de supraveghere și coordonare politică la toate nivelurile, de la nivelul mondial la cel
local, ținând seama de interconexiunile dintre ODD-uri. RECUNOAȘTE importanța dimensiunii
reprezentate de tineret din Agenda 2030 și rolul copiilor și al tinerilor ca agenți ai schimbării și
interlocutori semnificativi în procesele decizionale și pe platformele de guvernanță, în
concordanță cu ODD-urile, Strategia UE pentru tineret 2019-2027 și cele 11 obiective europene
pentru tineret 2019-2027. De asemenea, RECUNOAȘTE contribuția culturii și a sectorului
cultural la ODD-uri, care poate fi consolidată în mod semnificativ prin noile tehnologii digitale.
32. REAMINTEȘTE rolul important pe care îl are platforma multipartită în îmbogățirea dezbaterii
privind modalitățile de înregistrare de progrese în direcția realizării ODD-urilor și
compromisurile și sinergiile existente în materie de politici, precum și posibilele soluții care ar
putea fi avute în vedere la nivel local, subnațional, național și european. ÎNDEAMNĂ Comisia
să creeze o platformă care să implice o gamă largă de părți interesate în lucrările UE privind
ODD-urile, atât la nivelul UE, cât și la nivel mondial, cu participare incluzivă și reprezentativă,
în vederea facilitării abordării la nivelul întregii societăți pentru sporirea acțiunilor legate de
ODD-uri și a gradului de realizare a acestora și să urmărească o bună cooperare prin inițiative
precum Pactul climatic european și Conferința privind viitorul Europei. PROPUNE ca o
platformă nouă, îmbunătățită, să se implice, printre altele, în monitorizarea procesului de punere
în aplicare a obiectivelor, să cuprindă discuții privind Raportul anual de monitorizare a ODDurilor elaborat de Eurostat și să fie consultată în evaluările impactului durabilității aferente
inițiativelor noi.
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33. SPRIJINĂ includerea acțiunii de punere în aplicare a ODD-urilor în lucrările Conferinței privind
viitorul Europei. SUBLINIAZĂ nevoia de a colabora cu părțile interesate în ceea ce privește
consultarea, punerea în aplicare și monitorizarea, astfel încât să se reflecte în mod adecvat
interdependența dimensiunilor dezvoltării durabile și să se permită stabilirea unui dialog
consolidat, structurat și orientat spre rezultate, care să poată fundamenta și monitoriza politicile
UE și contribuția acestora la punerea în aplicare a ODD-urilor printr-o abordare transsectorială.
SALUTĂ obiectivul Pactului climatic european de a reuni diferite părți interesate și societatea
civilă pentru a se angaja la combaterea schimbărilor climatice și la comportamente mai durabile
și sprijină integrarea punerii în aplicare a ODD-urilor în activitățile sale.
34. INVITĂ Comisia și statele membre să desfășoare activități de comunicare și de sensibilizare cu
privire la Agenda 2030, în vederea implicării cetățenilor, a partajării responsabilității cu aceștia
și a creșterii gradului de responsabilitate comună între cetățeni, sectorul privat și alte părți
interesate relevante, asigurând totodată procese deschise și transparente pentru conceperea
politicilor și permițând o mai mare legitimitate pentru procesul decizional.
Îmbunătățirea acțiunilor externe în vederea accelerării punerii în aplicare a ODD-urilor la nivel
mondial
35. REAMINTEȘTE faptul că este în interesul UE să joace un rol de lider în punerea în aplicare a
Agendei 2030, inclusiv la nivel mondial prin intermediul acțiunii sale externe și REAFIRMĂ
faptul că politica de dezvoltare și parteneriatele internaționale reprezintă o parte importantă a
răspunsului global al UE și al statelor sale membre la Agenda 2030, în concordanță cu noul
Consens european privind dezvoltarea și cu Strategia globală pentru politica externă și de
securitate a Uniunii Europene și EVIDENȚIAZĂ faptul că este necesară o abordare integrată.
36. SUBLINIAZĂ faptul că UE și statele membre depun în continuare eforturi pentru a îmbunătăți
mai mult eficacitatea cooperării pentru dezvoltare, în toate formele sale, în vederea accelerării
punerii în aplicare a ODD-urilor.
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37. În calitate de principal furnizor de asistență oficială pentru dezvoltare la nivel mondial, UE și
statele sale membre EXPRIMĂ un angajament comun ferm de a sprijini țările partenere și
populațiile aflate în situații de vulnerabilitate, acolo unde există cele mai mari nevoi, inclusiv
țările cel mai puțin dezvoltate și fragile, Africa, vecinătatea și alte regiuni geografice, în
procesul de punere în aplicare a Agendei 2030, inclusiv a Agendei de acțiune de la Addis Abeba
privind finanțarea pentru dezvoltare.
38. SUBLINIAZĂ rolul instrumentelor și inițiativelor de acțiune externă ale UE care sprijină punerea
în aplicare a Agendei 2030 în țările partenere, inclusiv al Instrumentului de vecinătate,
cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – Europa în lume (IVCDCI) și al
Fondului european pentru dezvoltare durabilă Plus (FEDD+), și INVITĂ Comisia să se asigure,
prin punerea în aplicare a acestora, că acestea contribuie în mod activ la înregistrarea de
progrese în direcția realizării ODD-urilor, în concordanță cu cadrul de politici al UE, și că UE
sprijină OSC-urile care lucrează la Agenda 2030 în ansamblu și să informeze Consiliul cu
privire la progresele înregistrate.
39. ÎNCURAJEAZĂ statele membre și Comisia să își intensifice eforturile pentru a conlucra mai
bine, inclusiv prin programare în comun. ÎȘI MENȚINE ANGAJAMENTUL față de abordarea
Echipei Europa, elaborată inițial ca parte a răspunsului UE pe plan mondial la COVID-19, de a
formula un răspuns colectiv la nivel european care să includă instituțiile UE, statele membre ale
UE, rețeaua diplomatică a acestora, instituțiile financiare, inclusiv băncile de dezvoltare
naționale și agențiile de implementare, precum și Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), pentru a sprijini țările partenere în
vederea asigurării unei redresări durabile care să fie aliniată la procesul de punere în aplicare a
ODD-urilor.
40. SALUTĂ contribuția semnificativă a membrilor Echipei Europa la acceleratorul accesului la
instrumentele de combatere a COVID-19 (ACT-A), inclusiv la pilonul său privind vaccinul
COVAX, și la Mecanismul UE pentru partajarea vaccinurilor propus, ca etape importante către
o redresare favorabilă incluziunii, recunoscând totodată contribuția importantă a acestuia din
urmă la consolidarea sistemului sanitar în multe țări partenere.
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41. SUBLINIAZĂ faptul că o redresare verde și favorabilă incluziunii, în concordanță cu ODD-urile
și cu Acordul de la Paris, necesită utilizarea optimă a tuturor resurselor financiare disponibile.
CONSIDERĂ, în acest sens, propunerea Comisiei privind o inițiativă privind redresarea la nivel
mondial care să coreleze investițiile și reducerea datoriilor cu ODD-urile, ca fiind o modalitate
de a stabili o redresare durabilă și favorabilă incluziunii în urma crizei provocate de pandemia
de COVID-19, pe o cale cu adevărat transformatoare, în vederea realizării ODD-urilor până în
2030. SALUTĂ lucrările în curs privind acțiuni multilaterale legate de datorii și finanțarea
durabilă, cum ar fi Inițiativa privind suspendarea serviciului datoriei (ISSD) și noul Cadru
comun pentru tratamentul datoriilor, care au fost adoptate de G20/Clubul de la Paris.
RECUNOAȘTE necesitatea unei guvernanțe globale puternice și favorabile incluziunii și
importanța înregistrării de progrese în ceea ce privește dezvoltarea în continuare a unui sistem
financiar global care să mențină mai bine stabilitatea financiară și să stea la baza dezvoltării
durabile în cele trei dimensiuni ale acesteia. ÎNCURAJEAZĂ băncile multilaterale de dezvoltare,
care sunt parteneri ai UE, să prezinte și să raporteze cu privire la modul în care activitățile lor
contribuie la realizarea ODD-urilor, în cadrul operațiunilor lor atât în interiorul, cât și în afara
UE, și să îmbunătățească în continuare acest proces, astfel încât să se asigure vizibilitatea
legăturii dintre finanțarea MDB, transferul de cunoștințe și consolidarea capacităților, precum și
sprijinul acordat ODD-urilor.
42. SUBLINIAZĂ faptul că comerțul reprezintă un instrument central în punerea în aplicare a
Agendei 2030. Evidențiază contribuția pozitivă a comerțului deschis și bazat pe norme la
realizarea ODD-urilor. Își MENȚINE angajamentul față de un sistem comercial multilateral
deschis, transparent și bazat pe norme, care să aibă un rol central pentru OMC și față de
acorduri comerciale care să conducă la o dezvoltare socială și durabilă din punctul de vedere al
mediului și la promovarea unui comerț durabil și favorabil incluziunii.
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43. SUBLINIAZĂ că este important ca UE, ca aliat natural al ONU și al agențiilor sale, să continue
să joace un rol de lider în sprijinirea și promovarea multilateralismului eficace și a ordinii
internaționale bazate pe norme, având în centrul său ONU, precum și în accelerarea punerii în
aplicare a Agendei 2030 ca agendă comună și universală. INVITĂ Comisia, în acest sens, să
reafirme angajamentul și rolul de lider al UE, prin prezentarea unei abordări integrate,
strategice, ambițioase și cuprinzătoare în favoarea punerii în aplicare a Agendei 2030 și a ODDurilor acesteia în cadrul Forumului politic la nivel înalt din 2021 și să pregătească, în cooperare
cu SEAE, până cel târziu în 2023, o revizuire voluntară cuprinzătoare a punerii în aplicare
interne și externe a ODD-urilor la nivelul UE, în vederea examinării în cadrul Forumului politic
la nivel înalt. SUBLINIAZĂ, ÎN CONTINUARE, importanța asigurării faptului că UE și statele
sale membre sunt reprezentate la cel mai înalt nivel și cu o largă participare a părților interesate,
inclusiv a tinerilor. SUBLINIAZĂ FAPTUL CĂ UE ar trebui să identifice în continuare orice alte
mijloace de cooperare cu alte organizații internaționale pentru a sprijini punerea în aplicare a
ODD-urilor.
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