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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

 

Proiect de opinie  

asupra comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor  

Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei şi dezvoltare 

durabilă în perioada ulterioară anului 2015 - COM (2015) 44  

 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul 

art.2 lit.a), art.17 şi art.32 din HCD nr.11/2011, în vederea examinării 

fondului, cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 

Regiunilor - Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei şi 

dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015 – COM 

(2015) 44. 

Termenul pentru exprimarea opiniei este 30.04.2015. 

Guvernul nu are obiecţii faţă de comunicarea Comisiei. 

Membrii comisiei au examinat documentul mai sus menţionat în 

şedinţa comisiei din data de 9 aprilie 2015. 

În cadrul discuţiilor s-a spus că anul 2015 este decisiv pentru 

dezvoltarea durabilă la nivel mondial şi pentru eradicarea sărăciei. Prin 

adoptarea agendei de dezvoltare pentru perioada de după 2015, se face 

apel la comunitatea internaţională să răspundă de aşa manieră încât să 

conducă la transformări în ceea ce priveşte provocările esenţiale cu care 
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ne confruntăm în ziua de azi: eradicarea sărăciei, realizarea unei 

dezvoltări durabile şi incluzive pentru generaţiile prezente şi viitoare şi 

asigurarea promovării şi protecţiei tuturor drepturilor omului şi valorilor 

fundamentale ca bază a unor societăţi prospere, care trăiesc în pace. 

Anul acesta vor avea loc două reuniuni internaţionale la nivel înalt 

care vor oferi ocazia de a conveni asupra unei noi agende, inclusiv asupra 

unui set de obiective de dezvoltare durabilă, ca şi asupra noului 

parteneriat mondial care să stea la baza acestora. 

Prezenta comunicare are la bază concluziile Consiliului din decembrie 

2014 şi prezintă punctele de vedere ale Comisiei Europene privind 

principiile fundamentale şi componentele principale de care are nevoie 

parteneriatul mondial pentru a sprijini în mod eficace agenda de 

dezvoltare pentru perioada de după 2015. Această comunicare prezintă 

propuneri privind modul în care UE şi statele sale membre ar putea 

contribui la parteneriat. 

Noul parteneriat global va trebui să insufle un nou spirit 

transformator de solidaritate şi de cooperare. 

În fiecare ţară, este necesară o combinaţie coerentă de politici, 

practici, instituţii şi resurse eficace pentru a crea un mediu naţional 

favorabil implementării agendei pentru perioada de după 2015. Buna 

guvernanţă la toate nivelurile este un mijloc esenţial de punere în aplicare 

a agendei şi un obiectiv important în sine. 

Agenda pentru perioada de după 2015 nu va putea fi viabilă decât 

dacă toţi partenerii au instituţii eficace şi competenţele umane şi 

capacităţile necesare pentru eradicarea sărăciei şi realizarea unei 

dezvoltări durabile. 

Guvernele naţionale au responsabilitatea principală în ceea ce 

priveşte punerea în aplicare de politici economice durabile. Aceasta include 

responsabilitatea de a mobiliza şi de a utiliza în mod efficient resursele 

publice, inclusiv resursele naturale. 

Pe baza concluziile anterioare ale Consiliului privind o Agendă 

favorabilă transformării pentru perioada de după 2015, prezenta 

comunicare va contribui la stabilirea poziţiilor pe care la va adopta UE în 
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pregătirea Celei de a treia conferinţe privind finanţarea pentru dezvoltare, 

care va avea loc la Addis Abeba, în iulie 2015, şi a Reuniunii la nivel înalt a 

ONU privind perioada de după 2015 de la New York, din septembrie 2015. 

Prezenta comunicare va contribui, de asemenea, la pregătirea Celei de a 

douăzeci şi una conferinţe a părţilor la Convenţia-cadru a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite asupraschimbărilor climatice, care va avea loc la Paris, în 

decembrie 2015. UE şi statele sale membre vor continua să elaboreze 

poziţii comune mai detaliate în cursul negocierilor, astfel încât UE să 

exprime un punct de vedere unitar. 

UE este hotărâtă să joace un rol constructiv în cadrul negocierilor 

interguvernamentale pe tot parcursul anului 2015 şi să contribuie la 

adoptarea unei agende care să fie cu adevărat transformatoare. Comisia 

Europeană este pregătită să îşi joace rolul care îi revine în implementarea 

deplină a acestei agende, atât în cadrul UE, cât şi prin acţiunile sale 

externe, beneficiind de asistenţa Serviciului European de Acţiune Externă, 

atunci când este cazul, şi în cooperare cu toţi partenerii săi. 

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, în temeiul art.38 din HCD nr.11/2011, întocmirea 

prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene. 

 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

  Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 

             
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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