Dezvoltarea durabila, importanta protecției
mediului si a dezvoltării durabile
Teoria dezvoltării durabile este relativ nouă și se află în curs de formare.
Conceptul de dezvoltare durabilă s-a conturat într-un moment în care subiectul mediului se afla în prim planul dezbaterilor politice.
Comunitatea internațională a decis să trateze problemele mediului prin
măsuri colective la nivel global, pe care a căutat să le definească și să le
aplice prin intermediul unui cadru internațional adecvat.
Dezvoltarea durabilă a fost gândită ca o soluție la criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor și degradarea continuă
a mediului și caută în primul rând prezervarea calității mediului înconjurător.
Dezvoltarea durabilă promovează conceptul de conciliere între progresul
economic și social fără a pune în pericol echilibrul natural al planetei. În
prezent, conceptul s-a extins asupra calității vieții prin repartizarea bogăției între țările dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate, asigurarea unui trai
decent milioanelor de bărbați, femei și copii aflați în pericol, acolo unde planeta pare deja asfixiată de exploatarea excesivă a resurselor naturale, dar
mai ales cum să facem să transmitem o planetă sănătoasă generațiilor viitoare.
De asemenea, în dreptul internațional al mediului s-a cristalizat un număr
de principii fundamentale pentru protecția mediului.
Fiind un domeniu relativ nou și în formare, dreptul și politica internațională
în domeniul protecției mediului evoluează și pe baza rezoluțiilor și declarațiilor unor organizații internaționale, cum sunt UNEP (Programul Națiunilor
Unite pentru Mediu), Organizația Mondială a Sănătății sau Agenția Internațională a Energiei Atomice, care au jucat un rol important în cristalizarea
principiilor internaționale pentru protecția mediului, deși de multe ori
aceste principii nu sunt obligatorii.
Prin repetare și practică statală, care vizează încorporarea acestor principii
în sistemele legale naționale, acestea pot deveni obligatorii.
Deși în prezent statele lumii au abordări diferite față de aceste principii, respectiv le consideră a fi principii de drept internațional în formare sau le recunosc ca fiind principii de drept internațional, ele stau la baza dezbaterilor
actuale pentru luarea deciziilor politice privind protecția mediului la nivel
internațional, și capătă o importanță din ce în ce mai mare pentru problemele legate de comerț și mediu.
Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) sau Obiectivele Globale, asumate de țara noastră alături de cele 193 de state membre ONU în septembrie
2015, acoperă o gamă largă de tematici care promovează acțiunea globală
în trei arii de dezvoltare durabilă principale: economie, societate și mediu.
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Cele 17 ODD-uri se adresează în egală măsură atât statelor și regiunilor subdezvoltate, cât și celor dezvoltate. Astfel, până în 2030, statele lumii s-au
angajat să elimine sărăcia și foametea, să combată inegalitățile și injustiția
și să adopte măsuri active privind protecția mediului înconjurător.
Dezvoltarea durabilă răspunde necesitaților generațiilor actuale fără a
compromite abilitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor necesitați" (Comisia Mondială pentru Mediu si Dezvoltare). Astfel, dezvoltarea
poate genera prosperitate, dacă se regenerează resursele și se protejează
mediul. Dezvoltarea durabilă abordează conceptul calității vieții în complexitate, sub aspect economic, social și de mediu, promovând ideea echilibrului intre dezvoltarea economica, echitatea sociala, utilizareaeficienta si
conservarea mediului înconjurător. Elementul cheie al dezvoltării durabile îl
reprezintă reconcilierea intre procesul de dezvoltare si calitatea mediului,
promovarea procesului integrat de elaborare si luare a deciziilor, atât la
nivel global, cât și regional, național sau local. De asemenea, dezvoltarea
durabilă depinde de distribuirea corectă a costurilor și beneficiilor dezvoltării între generații și națiuni.
Principiile majore ce îl caracterizează sunt următoarele:
 Preocuparea pentru echitate si corectitudine intre tari si intre generații
 Viziunea de lunga durata asupra dezvoltării
 Gândirea sistemica - interconexiunea intre mediu, economie si societate
Termenul "durabilitate" provine din domeniul silviculturii, desemnând proceduri conform căroracapacitatea de producție a pădurilor și lemnul recoltat se află în echilibru, astfel încât, pe termenlung, să poată fi recoltat cât
mai mult material lemnos, dar, în același timp, pădurile să nu aibă de suferit
de pe urma defrișărilor. Astfel, nu trebuie să tăiem mai mulți copaci decât
pot fi cultivați prin replantare. Putem astfel formula următoarea maximă:
,,Să trăim din producție, nu din substanță,,
Ce este dezvoltarea durabilă?
Dezvoltarea durabilă îmbunătățește calitatea vieții oamenilor, în limitele
funcționarii sistemelor de menținere a vieții de pe planetă; este mai mult un
proces de schimbare decât un scop în sine; introduce noi viziuni asupra
orașelor și satelor noastre, dar trebuie să pornească de la interesele comunității locale. opoziția între nevoile în creștere ale populației și limitele
impuse de resursele planetei precum și degradarea continua a mediului.
Dezvoltarea economică are cele mai multe dintre trăsăturile de fond care
pot intra în contradicție cu dezideratele dezvoltării durabile (utilizare la maximum a resurselor, cu posibilitatea distrugerii lor, riscuri de mediu). Conceptul de dezvoltare durabila globală Scopul general al dezvoltării globale

consta în îmbunătățirea vieții omenești și în asigurarea condițiilor necesare pentru ca oamenii să se poată realiza la întregul lor potențial. Exista în
prezent un consens general asupra faptului ca atingerea acestui scop
global necesita realizarea următoarelor patru obiective:
 dezvoltare economica sănătoasa, bazata pe transformări structurale;
 distribuirea la nivelul întregii populații a beneficiilor dezvoltării economice;
 realizarea unei guvernări eficiente, adică dezvoltarea unui sistem politic
care să asigure
 respectarea drepturilor si libertăților oamenilor;
 implementarea unei politici economice consistenta cu apărarea mediului
înconjurător.
Transformarea structurală este procesul de deplasare a alocării resurselor
către sistemele cu productivitate ridicata astfel încât economia sa poată
susține un standard de viața mai ridicat pentru întreaga populație. Guvernarea eficientă constă în activitate administrativa competentă, în garantarea respectării legilor și în asigurarea accesului cetățenilor la informațiile
de interes public.
Iată care sunt și ce cuprind pe scurt cele 17 Obiective Globale:
1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context,
dat fiind faptul că, la nivel global, 1 miliard de persoane continuă să trăiască la limita subzistenței, cu mai puțin de 1.25 dolari/zi.
2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare,
îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile. În prezent, 795 milioane de oameni suferă din pricina foametei iar specialiștii
în politicile de dezvoltare susțin că, dacă nu vor fi luate măsuri urgente,
până în 2050 numărul acestora va ajung la 2 miliarde.
3. Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea
bunăstării tuturor la orice vârstă. Acest obiectiv se concentrează pe
creșterea speranței de viață, reducerea mortalității infantile și a maladiilor grave (precum HIV/SIDA, malarie, TBC, poliomielită etc.), în special în
statele în curs de dezvoltare.
4. Educație de calitate – Garantarea unei educații de calitate și promovarea
oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți. În prezent, 103
milioane de tineri din lumea întreagă nu au acces la educație primară
sau sunt analfabeți. Dintre aceștia, procentul cel mai semnificativ (60%)
îl reprezintă tinerele femei sau fetele.
5. Egalitate de gen– Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor. La nivel global, doar în 46 de state femeile dețin mai
mult de 30% din mandatele parlamentelor naționale.
6. Apă curată și sanitație– Asigurarea disponibilității și managementului
durabil al apei și sanitație pentru toți. 40% din populația lumii suferă din
pricina lipsei apei iar aproximativ 1 miliard de oameni nu au acces la toalete proprii.
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7. Energie curată și la prețuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la
energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern. 3 milioane de oameni la nivel global utilizează încă sursele tradiționale de
energie, bazate în principal pe cărbune și gaze naturale.
8. Muncă decentă și creștere economică – Promovarea unei creșteri economice susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a unei munci decente pentru toți. Industrie,
inovație și infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente,
promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației. De exemplu,
1.5 miliarde de oameni la nivel global nu au acces la servicii de telefonie
sigure.
9. Inegalități reduse – Reducerea inegalităților în interiorul țârilor și de la o
țară la alta. În țările în curs de dezvoltare, între 1990 și 2010, inegalitățile
salariale au crescut cu 11%.
10. Orașe și comunități durabile – Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane
pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile. Până în
2050, peste 66% din populația globului va locui în centre urbane, în special în regiuni din Africa și Asia.
11. Consum și producție responsabile – Asigurarea unor tipare de consum
și producție durabile. Anual, 120 de miliarde de dolari ar putea fi economisite doar dacă populația globului ar utiliza doar becuri economice.
12. Acțiune climatică– Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor. Începând cu 1990, emisiile de CO2 au
crescut cu aproximativ 50%.
13. Viața acvatică – Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și
a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. Oceanele lumii reprezintă 97% din apele lumii și absorb cca. 30% din emisiile de CO2, preîntâmpinând astfel efectele dezastruoase ale încălzirii globale.
14. Viața terestră – Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile
a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea
deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate. Din cele 8.300 de specii de animale cunoscute,
8% au dispărut în totalitate iar 22% sunt pe cale de dispariție
15. Pace, justiție și instituții eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și
incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți
și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. 1.26 bilioane de dolari reprezintă pierderile statelor subdezvoltate
cauzate de corupției, mită, furturi sau evaziune fiscală.
17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de
implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare
durabilă. Doar în anul 2014, asistența pentru dezvoltare, la nivel global a
ajuns la suma record de 135.2 miliarde de dolari.
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