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PROIECT DE OPINIE 
asupra Documentului de reflecţie Către o Europă durabilă până în 2030  

[COM(2019)22] 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice a fost sesizată cu Documentul de reflecţie Către o Europă durabilă până în 

2030 [COM(2019)22], prin adresa nr.16/E din 12 februarie 2019 şi înregistrată sub 

nr.4c-5/46/15.02.2019. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

a fost sesizată cu examinarea pe fond a  Documentului de reflecţie Către o Europă 

durabilă până în 2030.  

Obiectivul Documentului este prezentarea provocărilor ample cu care se 

confruntă Europa şi încurajează dezbaterea privind modul de îndeplinire în Uniunea 

Europeană a obiectivelor de dezvoltare durabilă, prezentând 3 scenarii: o strategie 

globală a Uniunii Europene care să orienteze toate acţiunile Uniunii Europene şi pe ale 

statelor membre, integrarea permanentă a obiectivelor în toate politicile relevante ale 

Uniunii Europene, fără a impune statelor membre măsuri obligatorii şi un accent sporit 

pe acţiunile externe, consolidând, în acelaşi timp, actualul nivel de ambiţie în materie de 

durabilitate la nivelul Uniunii Europene. 
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În cadrul dezvoltării durabile un rol important îl are trecerea de la economia 

liniară la cea circulară, corectarea dezechilibrelor din sistemul alimentar şi garantarea 

faptului că această tranziţie este echilibrată şi nu creează dezechilibre. 

Obiectivele de dezvoltare durabilă au un caracter mondial, sunt universal 

aplicabile şi sunt interconectate, fiind stabilite prin Agenda ONU 2030, adoptată în anul 

2015. 

Atingerea obiectivelor preconizate este legată de asumarea responsabilă de către 

statele membre şi colaborarea dintre acestea.    

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice au dezbătut Documentul sus menţionat în şedinţa din 12 martie 2019. 

La lucrările Comisiei deputaţii acesteia au fost prezenţi conform listei de 

prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei prezenţi la şedinţă au hotărât, în 

unanimitate de voturi, să întocmească un proiect de opinie favorabil promovării 

Documentului de reflecţie Către o Europă durabilă până în 2030.  
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