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Comisia mul(ume$fe Camerei Deputa(ilor pentru opinia sa referitoare !a Comunicarea 
Comisiei adoptata fn luna februarie a acestui an privind , Un parteneriat mondial pentru 
eradicarea saraciei $i dezvoltare durabila fn perioada ulterioara anului 2015" 

[COM(2015) 44 final]. 

Pornind de !a aceasta comunicare, Consiliul Afaceri Externe a! UE a adoptat !a 26 mai 2015 
concluzii cu privire !a , Un nou parteneriat mondial pentru eradicarea saraciei $i dezvoltare 
durabila fn perioada ulterioara anului 2015 ". Multe dintre temele abordate fn respectivele 

concluzii concorda pe deplin cu opinia Camerei Deputa(ilor. 

De exemplu, concluziile Consiliului sunt foarte clare cu privire !a provocarile interconectate 
pe care le reprezinta eradicarea saraciei $i dezvoltarea durabila fn toate cele trei dimensiuni 
ale acesteia. Concluziile subliniaza anumite principii care ar trebui sa stea la baza 
parteneriatului mondial $i care sunt necesare pentru punerea fn aplicare a noii agende. 
Printre aceste principii se numara: drepturile omului, buna guvernan(a, democra(ia $i statu! 

de drept. Concluziile subliniaza universalitatea noii agende, legaturile cu negocierile fn curs 
referitoare !a Conven(ia-cadru a Organiza(iei Na(iunilor Unite asupra schimbarilor 
climatice, care preced Conferin(a par(ilor de la Paris din decembrie 2015, $i nevoia unei 
abordari multipartite. Concluziile iau act de progresele semnificative fnregistrate pdna fn 

prezent fn cadrul discu(iilor interguvernamentale, cum ar fi propunerea Grupului de lucru 
deschis privind obiectivele de dezvoltare durabila ($i multiplele sale trimiteri !a durabilitatea 
mediului, !a consumul $i producfia durabile, pre cum $i !a cadrul de programe pe I 0 ani). 

Cu ocazia Celei de a treia conferinfe interna(ionale a Na(iunilor Unite privind finan(area 
pentru dezvoltare, desfli$urata recent, comunitatea interna(ionala a adoptat Agenda de 
ac(iune de la Addis Abeba. Aceasta agenda de referin(a ne ofera mijloacele de a ob(ine 
rezultate fn direc(ia atingerii obiectivelor de dezvoltare durabila. Aceasta stabile$te o viziune 
ambi(ioasa care abordeaza toata gama de mijloace de pun ere fn aplicare $i recunom;te faptul 
ca toate partite vor trebui sa ia masuri pentru realizarea agendei post-2015. 
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Prin reunirea resurselor interne, a investi(iilor, afinan(arii publice interna{ionale- inclusiv 

a asisten{ei oficiale pentru dezvoltare (AOD)'- ~i a politicilor de calitate, Agenda de ac{iune 

de la Addis Abeba arata ca vor fi necesare masuri pe toate .ft'onturile pentru a reu.yi fn lupta 

noastra comuna fmpotriva saraciei, a inegalita(ii ~i a excluderii. Prin integrarea fntr-un mod 

echilibrat a celor trei dimensiuni ale dezvoltarii durabile, se deschide calea cafre adoptarea 

unui cadru unic universal ~i a unui set de obiective. Agenda cuprinde. de asemenea. tennent 

fermi privind pacea ~i securitatea, egalitatea de ~anse intre femei ~i barba{i. drepturile 

omului, statu! de drept ~i guvernanta democratica. 

Rezultatul pozitiv ob{inut in urma Conferintei de la Addis Abeba reprezinta un pas important 

fn direc(ia schimbarii modului fn care lumea gdnde~·te ~i ac{ioneaza fn privin{a eradicarii 

saraciei ~i a dezvoltarii durabile ~i reprezinta o contribu{ie utila ~i semn(ficativa Ia viitoarea 

reuniune la nivel fnalt post-2015 ~i la Conferinta ONU asupra schimbarilor climatice. 

Comisia saluta angajamentul Camerei Deputa{ilor fn aceasta dezbatere politica importanta. 

Parteneriatul mondial necesar pentru punerea in aplicare a obiectivelor de dezvoltare 

durabila va necesita ac{iuni de spr(jin din partea tuturor par{ilor interesate - inclusiv din 

partea parlamentelor din.fiecare tara, ceea ce este de o importan{a deosebita. 

Comisia i~i men(ine angajamentulfata de adoptarea ~i punerea in aplicare a unei agende de 

dezvoltare pentru perioada de dupa 2015 ambi{ioase. transformatoare .~·i favorabile 

incluziunii ~i a~teapta cu interes continuarea dialogului politic fn viitor. 

Cu deosebita consideratie, 

~ 
immermans 

Prim-vicepre~edinte Membru al Comisiei 
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