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 1. Numele şi numărul documentului:  
 În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 privind procedura 
de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 
proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona 
privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost 
sesizată cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Următorii pași către un viitor 
european durabil. Acțiunea europeană pentru durabilitate. COM (2016) 739. 
 2. Data sesizării: 28.02.2017 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 23.03.2017 
 4. Dezbateri în data: 14.03.2017 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 - dezvoltarea durabilă se află de multă vreme în centrul proiectului european, esența ei 
presupunând o viață demnă pentru generațiile viitoare. 
  - în prezent, societățile europene au de înfruntat multe provocări legate de 
sustenabilitate, de la șomajul în rândul tinerilor la îmbătrânirea populației, schimbările 
climatice, poluare, energie durabilă și migrație. 
 - din 2010, dezvoltarea durabilă a fost integrată în Strategia Europa 2020, confirmată 
de actuala Comisie și fondată pe educație și inovare („inteligentă”), pe emisii reduse de dioxid 
de carbon, pe rezistența la schimbările climatice și pe impactul asupra mediului („durabilă”), 
precum și pe crearea de locuri de muncă și pe reducerea sărăciei („favorabilă incluziunii”).  
 - Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă integrează într-un mod echilibrat cele trei 
dimensiuni ale dezvoltării durabile - economică, socială și de mediu. Cele 17 obiective de 
dezvoltare durabilă și 169 de ținte aferente acestora sunt de natură globală, general aplicabile 
și interconectate. Pentru fiecare dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) sunt 
sintetizate cele mai relevante acțiuni pe care Uniunea Europeană le desfășoară.  
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 - printre principalele acțiuni, ce vizează educația și cercetarea, care contribuie la 
obiectivele de dezvoltare durabilă în cadrul UE se numără:  

- asigurarea unui învățământ de calitate, favorabil incluziunii și echitabil și 
promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți (ODD 4). UE a 
stabilit obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020 referitoare la numărul de tineri care 
părăsesc timpuriu școala și la rata de absolvire a învățământului terțiar. Prin intermediul 
Agendei pentru competențe, al Cadrului strategic pentru educație și formare 2020 de învățare 
reciprocă și schimb de bune practici și al programului Erasmus+, UE își direcționează 
eforturile de susținere activă a statelor membre pentru îmbunătățirea calității educației și a 
formării profesionale în scopul asigurării de oportunități pentru tineri.  
  - construirea unei infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile 
și favorabile incluziunii și încurajarea inovării (ODD 9). Planul de investiții pentru Europa 
vizează investiții strategice în domenii-cheie, precum infrastructura, cercetarea și inovarea, 
precum și finanțarea de risc pentru întreprinderile mici. Fondurile structurale și de investiții 
europene au în vizor investiții în infrastructură, cercetare și inovare. Cercetarea și inovarea, pe 
care se bazează punerea în aplicare a aproape tuturor ODD, este finanțată prin Programul-
cadru pentru cercetare și inovare (Orizont 2020).  
 - în urma discuțiilor Comisiei cu Parlamentul European și cu Consiliul european, 
agenda politică a Comisiei actuale, prevăzută în 10 priorități, se axează pe crearea de locuri de 
muncă, creștere economică, echitate și schimbări democratice. 
 - într-un mediu mondial competitiv, investițiile în educație și formare de calitate (ODD 
4), precum și investițiile în tineri sunt cruciale pentru a garanta creșterea durabilă și favorabilă 
incluziunii. 
 - între 2010 și 2014, investițiile în educație și formare la nivelul UE au scăzut cu 2,5 %. 
Investițiile inteligente care îmbunătățesc calitatea competențelor și consolidează performanța 
sistemelor de educație și formare profesională sunt esențiale. Comisia va aborda, în anul 2017, 
modernizarea educației, calitatea stagiilor, precum și o mai bună monitorizare a absolvenților. 
Garanția pentru tineret va fi consolidată ca instrument pentru a investi în tineri, în 
competențele lor, precum și în primii lor pași în carieră.  
 - dezvoltarea durabilă nu se va materializa doar prin politici publice, ci este o agendă 
comună a cetățenilor, a societății civile, a organizațiilor și a întreprinderilor. Societatea în 
ansamblu trebuie să integreze durabilitatea ca principiu director în numeroasele decizii pe care 
fiecare cetățean, întreprindere și membru al societății civile le face în fiecare zi.  
 

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării. Se consideră că 
preluarea recomandărilor din Comunicare este de interes pentru România deoarece aceasta 
oferă un cadru pentru UE și statele membre pentru punerea în aplicare a Agendei 2030.  
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