
 

 

  

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα 
περιεχόμενα αυτού του αρχείου απηχούν τις απόψεις των συντακτών του και σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχει αυτή η δημοσίευση. 
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Ρουμανία 
Στο πλαίσιο του έργου KA2 EllE (Empower - Learn - led - Expand: YOUth4SDG changing the rules 
transforming our world), δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο για τον προσδιορισμό των 
αναγκών που έχουν οι νέοι από τη Ρουμανία. Η έρευνα διανεμήθηκε στην Κοινότητα GEYC και 
σε νέους από τη Ρουμανία. 
 
Η έρευνα ολοκληρώθηκε από 17 άτομα ηλικίας από 16 έως 51 ετών, που προέρχονται από 
διαφορετικά περιβάλλοντα. Το 64,7% των συμμετεχόντων μας ήταν γυναίκες και το 35,3% ήταν 
άνδρες. Από το συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων το 76,5% είχε γνώσεις για τους ΣΒΑ, ενώ 
το 23,5 % δεν είχε καμία γνώση για το θέμα και δεν είχε ξανακούσει για τους ΣΒΑ. 
 
Οι κύριες πηγές που ανέφεραν οι συμμετέχοντες μας ήταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 
σχολείο, οι Ευρωπαϊκές εκπαιδεύσεις, οι εκδηλώσεις για τους νέους, το πανεπιστήμιο και η 
τηλεόραση (όπως φαίνεται στην Εικ.1). 
 
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 
Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι συμμετέχοντες θεωρούν τη φτώχεια πολύ σημαντική για αυτούς, 
για τη Ρουμανία και για τους νέους. Όλοι τους πιστεύουν ότι οι οργανισμοί της Ρουμανίας δεν 
κάνουν αρκετά για την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάτι, 
αλλά όχι αρκετά. 
 
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ 
Οι απαντήσεις αποκάλυψαν ότι η πείνα και η βιώσιμη γεωργία είναι σημαντικά ζητήματα στη 
Ρουμανία. Πιστεύουν ότι η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνουν σχεδόν τίποτα για την 
καταπολέμηση της πείνας και την προώθηση της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης. 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοεί καλύτερα 
εκπαιδευτικά μονοπάτια και ότι το επίπεδο ικανοποίησης από τις ευκαιρίες μάθησης είναι 
μέτριο. 
 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ 
Από τις απαντήσεις που δόθηκαν μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η ισότητα των φύλων δεν 
αποτελεί αξία της χώρας μας, αλλά συμφωνούν απόλυτα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ισότητα 
των φύλων είναι μια αξία. 
 
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Θεωρούν ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουν ένα καλύτερο μέλλον στη Ρουμανία και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 



 
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ  
Η ανισότητα είναι ένα από τα ζητήματα που τίθενται στη Ρουμανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αλλά υπάρχουν μεγάλες ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον. 
 
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  
Η Ρουμανία είναι πιο περιεκτική, ασφαλής, ανθεκτική και βιώσιμη από το παρελθόν και οι 
ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η χώρα μας εργάζεται για την αύξηση των προτύπων. Εκτός από 
αυτό, οι νέοι έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στις αλλαγές στην κοινότητά τους. 
 
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ  
Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα σημαντικό ζήτημα στην 
κοινωνία μας και ότι οι νέοι το γνωρίζουν, αλλά δεν λαμβάνουν μέτρα για την επίλυση του 
προβλήματος. Οι απόψεις είναι ότι η κατάσταση δεν θα γίνει καλύτερη ή χειρότερη και ότι η 
κυβέρνησή μας δεν κάνει αρκετά προς αυτήν την κατεύθυνση. 
 
ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ  
Οι συμμετέχοντες πιστεύουν είναι ότι η κοινωνία μας δεν είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς 
και ότι η χώρα μας σίγουρα δεν θα ζούσε καλύτερα χωρίς να είναι μέλος διεθνών θεσμών 
 
Προσωπικές σκέψεις των ερωτηθέντων μας: 
«Νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή θα μας επηρεάσει όλους και ότι αρκετά γρήγορα, η ανάγκη για 
δράση θα γίνει άμεση». «Ειλικρινά, ζούμε σε μια εποχή αλλαγής, ιδιαίτερα σημαντική όταν 
εξετάζουμε την κλιματική αλλαγή και οι ενέργειες που κάνουμε τώρα θα καθορίσουν το μέλλον 
μας. Έχω πίστη στη γενιά μας και στην ικανότητά μας να ενεργούμε τοπικά ενώ σκεφτόμαστε 
παγκόσμια». 
 
«Ελπίζω ότι αυτοί οι στόχοι θα προωθηθούν με τρόπο που θα ευαισθητοποιήσει και θα δώσει 
την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην εφαρμογή και τη διατήρηση 
αυτών των πρωτοβουλιών. Για να αλλάξουμε και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο και βιώσιμο 
μέλλον για τον κόσμο, όλες οι χώρες πρέπει να ενωθούν και να αναλάβουν δράση προς αυτή 
την κατεύθυνση. Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι η ατομική τους συμπεριφορά έχει 
παγκόσμιο αντίκτυπο και τα βήματα που κάνουν τώρα σε αυτό το μακρύ ταξίδι θα δώσουν την 
ευκαιρία στις επόμενες γενιές να εδραιώσουν αυτό το θεμέλιο και να χτίσουν έναν φωτεινότερο 
κόσμο.  Η αλλαγή ξεκινά με την πρωτοβουλία του καθενός από εμάς και κάθε άτομο μπορεί να 
δώσει το παράδειγμα και να εμπνεύσει αναλαμβάνοντας δράση όταν κανείς άλλος δεν 
αναλαμβάνει τους κινδύνους και την προσπάθεια». 
 
Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Ρουμανία προσχώρησε στους ηγέτες των 193 μελών των Ηνωμένων 
Εθνών, στη Σύνοδο Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 για 
Βιώσιμη Ανάπτυξη, ένα καθολικό πρόγραμμα παγκόσμιας δράσης για την ανάπτυξη που 



προωθεί την ισορροπία μεταξύ των τριών διαστάσεων βιώσιμης ανάπτυξης - οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική. Για πρώτη φορά, οι δράσεις απευθύνονται τόσο στις 
ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
 
Στο επίκεντρο της Ατζέντας του 2030 βρίσκονται οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), γνωστοί 
και ως Παγκόσμιοι Στόχοι. Οι Παγκόσμιοι Στόχοι έθεσαν μια φιλόδοξη ατζέντα δράσης για τα 
επόμενα 15 χρόνια για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας 
και της αδικίας και την προστασία του πλανήτη έως το 2030. 
 
Η Ρουμανία αποδίδει μεγάλη σημασία στα Ηνωμένα Έθνη, έναν οργανισμό με καθολική κλήση, 
που αποτελεί το μεγαλύτερο πολυμερές πλαίσιο για την αντιμετώπιση σημαντικών παγκόσμιων 
ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών στόχων. 
 
Για τη Ρουμανία, οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας αντιπροσώπευαν ένα συμπληρωματικό 
εργαλείο για την κινητοποίηση της εσωτερικής δράσης για την υποστήριξη της οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης. Η Ατζέντα του 2030 υπερβαίνει τους αναπτυξιακούς στόχους της 
χιλιετίας, διατηρώντας θέματα στην ατζέντα όπως η εξάλειψη της φτώχειας, η εκπαίδευση και 
η υγεία και η αντιμετώπιση νέων, όπως οι ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες. Όλες οι 
χώρες πρέπει να διασφαλίσουν ότι είναι προετοιμασμένες οι κατάλληλες πολιτικές για την 
εφαρμογή αυτής της Ατζέντας. Οι χώρες πρέπει να προωθήσουν αποτελεσματικούς και χωρίς 
αποκλεισμούς θεσμούς και να αναπτύξουν πολιτικές βασισμένες στο κράτος δικαίου, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων και την αυξημένη 
συμμετοχή των γυναικών. 
 
Η Ρουμανία υποστηρίζει πλήρως την ιδέα ότι η Ατζέντα του 2030 πρέπει να εφαρμοστεί από 
τοπικά ιδρύματα, ανταποκρινόμενη άμεσα στις ανάγκες των πολιτών. Οι ανάγκες, τα 
ενδιαφέροντα και οι ανησυχίες τους πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη διαμόρφωση τοπικών και 
εθνικών στρατηγικών ανάπτυξης. 
 
Η Ρουμανία δεσμεύεται να εφαρμόσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο και 
θα αναθεωρήσει την Εθνική Στρατηγική για Βιώσιμη Ανάπτυξη για την ενσωμάτωση των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο κοινωνικός αποκλεισμός προσδιορίζεται ως μια σημαντική πρόκληση 
για την εφαρμογή των Στόχων. Η ρουμανική αναθεωρημένη στρατηγική θα επικεντρωθεί στην 
υποστήριξη της συμπερίληψης στις αναπτυξιακές πολιτικές των ατόμων με σωματικές και 
νοητικές ιδιαιτερότητες, των νέων και των γυναικών. Η εξάλειψη της φτώχειας απαιτεί 
αξιοπρεπείς ευκαιρίες απασχόλησης και η πρόληψη και εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού 
απαιτεί πολιτικές κοινωνικής συνοχής. 
 
Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρουμανία συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο μέσω της υποστήριξης που 
παρέχει στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Η πείρα που 



αποκτήθηκε από τη Ρουμανία στη διαδικασία μετάβασης θα μπορούσε να μοιραστεί με τις 
χώρες που ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από αυτή την υποστήριξη. 
 
Η Ρουμανία ανέπτυξε την τρέχουσα Εθελοντική Εθνική Επιθεώρηση με αφορμή τον εορτασμό 
των 100 χρόνων από τη Μεγάλη Ένωση, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
εφαρμογής της Ατζέντας 2030 και τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (δίνοντας έμφαση 
στους υπό εξέταση στόχους φέτος). Η ανασκόπηση παρουσιάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
έως τώρα και τους στόχους για το 2030, που προέκυψαν από την ανάλυση των δεικτών των ΣΒΑ 
από πολλούς τομείς και από εδώ και πέρα θα αντιπροσωπεύουν μια γραμμή αναφοράς για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της Ρουμανίας, στο πνεύμα της ατζέντας 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη. 
 
Το τρέχον Πρόγραμμα Διακυβέρνησης δήλωσε από το όραμά του την αρχή «Μην αφήνετε 
κανέναν πίσω», αντιμετωπίζοντας όλες τις πολιτικές και τις δράσεις προτεραιότητας σε μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση.  Η πρώτη Εθνική Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ρουμανίας 
(ΕΣΒΑ) αναπτύχθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2008 (ένα χρόνο μετά την ένταξη στην ΕΕ) και 
τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία αναθεώρησης της Στρατηγικής προκειμένου να 
χρησιμοποιήσει την Ατζέντα 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 ΣΒΑ. Η διαδικασία 
εντοπισμού των ΣΒΑ ξεκίνησε το 2016, τροφοδοτώντας και τα δύο - VNR και την αναθεώρηση 
των ΕΣΒΑ. 
 
Η θεσμική αρχιτεκτονική για τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Ρουμανία περιλαμβάνει τη Διυπουργική 
Επιτροπή με αρμοδιότητες συντονισμού της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης με επικεφαλής τον 
Αναπληρωτή Υπουργό, τον Υπουργό Περιβάλλοντος (με μέλη που είναι υφυπουργοί από όλα τα 
κυβερνητικά ιδρύματα), την Υποεπιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου της 
Ρουμανίας και του Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Γραφείο Πρωθυπουργού. 
 
Μπορούμε να περιγράψουμε τη βιοποικιλότητα της Ρουμανίας ως μοναδική και γενναιόδωρη, 
περνώντας από όλα τα επίπεδα των οικολογικών συστημάτων και, ως εκ τούτου, είναι ο κύριος 
λόγος για τον οποίο πρέπει να έχουμε μια περιφερειακή εταιρική σχέση για να σταματήσουμε 
την παρακμή της βιοποικιλότητας, την αντιμετώπιση της εξαφάνισης των ειδών και της 
υποβάθμισης των οικοσυστημάτων λόγω της ανθρώπινης επίδρασης. Το Πρόγραμμα για την 
Προστασία του Περιβάλλοντος μέσω της Διατήρησης της Βιοποικιλότητας (μέρος του 
Προγράμματος της Κυβέρνησης 2018-2020) αντιμετωπίζει τον θεμελιώδη ρόλο των οικοτόπων 
που διαδραματίζουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, με τον κύριο βιότοπο να 
εκπροσωπείται από τα δασικά οικοσυστήματα. 
 
Η χαμηλή εξάρτηση της Ρουμανίας από τους εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους, σε 
συνδυασμό με τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, οδηγεί στη συρρίκνωση και τη σχετική 
παρακμή των βιομηχανιών έντασης ενέργειας, βοηθώντας τη χώρα να αποφύγει μεγάλες 
διαταραχές κατά την επαναλαμβανόμενη ενεργειακή κρίση της Ευρώπης. Η γεωγραφική θέση 
της Ρουμανίας ευνοεί την αιολική, την ηλιακή και την υδατική ενέργεια, καθώς και τους 



ορυκτούς πόρους με σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό που προκαλείται από εξοικονόμηση 
εφαρμοζόμενης βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας. Ο ενεργειακός τομέας έχει 
ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της Ρουμανίας με ισχυρή επιρροή στην οικονομική 
ανάπτυξη, την ευημερία και το περιβάλλον. Για να ανταποκριθεί μακροπρόθεσμα στις 
προσδοκίες των καταναλωτών, ο ενεργειακός τομέας της Ρουμανίας πρέπει να γίνει πιο 
καθαρός, πιο οικονομικά ισχυρός και τεχνολογικά προηγμένος. 
 
Αναγνωρίζουμε τις δυνατότητες ενός άλματος σε μια επαρκή οικολογική-οικονομική διεπαφή 
με το φυσικό μας κεφάλαιο να αντιπροσωπεύεται από την κατανάλωση ενέργειας.  Μόλις 
χρησιμοποιηθεί αυτό το δυναμικό, θα οδηγήσει σε απρόβλεπτη οικονομική αύξηση και 
περιβαλλοντικές ανθρώπινες επιπτώσεις, απελευθερώνοντας μια βιώσιμη ανάπτυξη 
τεχνολογίας και οικονομίας που θα μας επιτρέψει να εξάγουμε ενέργεια και καλές πρακτικές 
για μια περιφερειακή πράσινη εταιρική σχέση. Ένα τέτοιο παράδειγμα μείωσης της 
κατανάλωσης ενέργειας για βιώσιμους σκοπούς αντιπροσωπεύεται από το πρόγραμμα Green 
House που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της χρήσης της ενέργειας που είναι απαραίτητη για 
τη θέρμανση των νοικοκυριών, μέσω της θερμομόνωσης και των ηλιακών συλλεκτών. Τα 
τελευταία 15 χρόνια καταφέραμε να επιτύχουμε ένα 24% (και λίγο περισσότερο) μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας, στόχος που έχει καθοριστεί για το 
έτος 2020, κυρίως με τη βοήθεια ηλιακών συλλεκτών και αιολικής ενέργειας, βοηθητικού με τη 
χρήση συμπαραγωγής. 
 
Η Ρουμανία έχει μακρά παράδοση ως βιώσιμη και ανθεκτική κοινωνία, καθώς είναι ένας από 
τους παλαιότερους βιώσιμους αγροτικούς πολιτισμούς στην Ευρώπη, πλούσιος σε φυσικούς 
πόρους και ανθρώπινες γνώσεις για το πώς να ζει κανείς αρμονικά με τη φύση. Το επαναστατικό 
έργο «Ο νόμος της εντροπίας και η οικονομική διαδικασία» που δημοσιεύτηκε το 1971 από τον 
Nicolae Georgescu-Roegen αντιπροσωπεύει ένα ορόσημο στην ανάπτυξη της ιδέας της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Για τη Ρουμανία, καθώς και για όλες τις χώρες, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μία 
από τις πολλές πιθανές επιλογές, αλλά η μόνη ορθολογική προοπτική προόδου ως έθνος. 

 


