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În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
vă înaintăm proiectul de opinie asupra Documentului de reflecţie Către o
Europă durabilă până în 2030 – COM (2019) 22 , document transmis
comisiei noastre în temeiul art.170 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru examinarea
fondului.
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PROIECT DE OPINIE
asupra Documentului de reflecţie Către o Europă
durabilă până în 2030 – COM (2019) 22

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit art.173
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, cu Documentul de reflecţie - Către o Europă durabilă până în 2030 –
COM (2019) 22, transmis pentru examinarea fondului.
Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menţionat în şedinţa din
data de 12 martie 2019.
În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia
acestui document. Astfel, s-a precizat că 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.
La 28 noiembrie 2018, Comisia 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.
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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. 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.
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.
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.
Opiniile instituțiilor europene privind realizarea unei Europe durabile până
în 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.
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Atingerea obiectivelor preconizate până la orizontul anilor 2030 este legată
de asumarea responsabilă de către statele membre a colaborării amiabile a
acestora.
Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor Comisiei
pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării documentului supus
dezbaterilor.
Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea
prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri
europene.

PREŞEDINTE,
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