INFOBRIEF
Noul Consens european pentru Dezvoltare

În marja celebrării anuale a Zilelor Europene ale Dezvoltării (7-8 iunie, Bruxelles), reprezentanții Uniunii
Europene, precum și ai Statelor Membre UE au semnat noul Consens european privind dezvoltarea.
Documentul intitulat “Our World, Our Dignity, Our Future” reprezintă răspunsul UE la Agenda 2030
pentru Dezvoltare Durabilă a Organizației Națiunilor Unite. Adoptată în septembrie 2015 de către
liderii lumii, Agenda 2030 constituie programul universal de acţiune globală în domeniul dezvoltării și
se bazează pe o abordare multilaterală.
În vederea integrării celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) în cadrul politicii europene și în
prioritățile actuale ale Comisiei Europene, noul Consens setează un cadru complementar de acțiune
strategică în ceea ce privește politica europeană de cooperare pentru dezvoltare.











Eradicărea sărăciei, alături de promovarea dezvoltării durabile, în raport cu progresul
înregistrat de cele 17 ODD-uri rămân obiectivele principale ale politicii europene de cooperare
pentru dezvoltare;
UE se angajează să asigure prosperitate și eficiență economică și să promoveze comunități
pașnice, incluziune socială și responsabilitate față de mediu. În acest scop, eforturile vor viza
reducerea vulnerabilităților și abordarea inegalităților, urmărindu-se principiul “no one left
behind”;
Pe lângă Agenda 2030, implementarea noului Consens va fi coordonată cu Acordul de la Paris
privind schimbările climatice, precum și alte angajamente internațioale;
Democrația, statul de drept, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, precum și principiile egalității și
solidarității sunt doar câteva din valorile și principiile de bază care vor ghida acțiunile Uniunii
în domeniul dezvoltării în următorii ani;
O atenție deosebită va fi acordată interconexiunilor dintre diferitele sectoare din cadrul
dezvoltării (pacea și securitatea, ajutorul umanitar, migrația, mediul și schimbările climatice),
dar și altor elemente transversale, cum ar fi: tineretul, egalitatea de gen, mobilitatea și
migrația, energia durabilă și schimbările climatice, comerțul, buna guvernanță individualizate,
democrația, statul de drept și drepturile omului;
Consensul își propune să faciliteze parteneriate mai incluzive și solide cu o varietate mai largă
de actori, inclusiv cu societatea civilă, precum și cu țările partenere.

 Noul Consens european pentru Dezvoltare ‘Our World, Our Dignity,
Our Future’ (variantă completă)
 Consiliul Uniunii Europene – Noul Consens european pentru
Dezvoltare (Video)
 EuropeAid: A new Consensus on Development: the EU will do more,
do it better and do it differently (Video)
 Fii Cetățean Global! (FOND) – Infografic noul Consens european
pentru Dezvoltare (disponibil doar în limba română)

