Proiectele-fanion în context dunărean ale României
au șansa să fie susținute prin lobby-ul oferit de Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunării
Reuniune de Lucru CoDCR-CLDR, București - 22 octombrie 2019
~ Comunicat de presă ~
În ajunul organiză rii de că tre MAE al Forumului Național al Strategiei Dună rii (SUERD) și al
preluă rii oficiale a Președinției SUERD de că tre Croația (28 octombrie 2019), cu ocazia prezenței
în țara noastră a Comisarului Ș ef European al Regiunii Dună rii din partea Consiliului Orașelor și
Regiunilor Dunării (CoDCR), Dl Peter LANGER, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) și Asociația ”Comunitățile
Locale Riverane Dunării” (CLDR) au organizat Reuniunea de Lucru CoDCR-CLDR, gă zduită de
că tre Secretariatul Executiv al Consiliului Consultativ SUERD, în data de 22 octombrie 2019.
Evenimentul a fost organizat în parteneriat și cu sprijinul Fundației Hanns Seidel și al
Asociației ”Ține de Noi”.
Printre invitații și speakerii la eveniment s-au numă rat reprezentanți ai Coordonatorului
Național SUERD - Ministerul Afacerilor Externe, Ministerului Fondurilor Europene, Ambasadei
Germaniei, Academiei Româ ne, Academiei Oamenilor de Ș tiință , Primă riei Sector 6, Federației
Naționale a GAL-urilor, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, Agenției pentru
Eficiență Energetică și Protecția Mediului, Uniunii Profesiilor Liberale din Româ nia, Universită ții
Maritime din Constanța, ce deține Președinția CLDR. Moderatorul dezbaterii: Sever AVRAM,
Comisar Regional Dună rean din partea CLDR.
În prezentarea sa, Peter LANGER a evidențiat faptul că procesul de aplicare a Strategiei Dunării este
marcat de o aparentă liniște, nu doar în România, ci și la Bruxelles. Din punctul de vedere al
vorbitorului, acesta a menționat faptul că i s-a părut într-o anumită măsură surprinzător că, sub
mandatul de Comisar European al Corinei Crețu, nu s-a reușit acea presupusă activare a unor proiecte
majore, de tip flagship, pe care România le-ar fi sperat să fie mai mult susținute.
Referitor la perioada imediat următoare, în care se poartă încă negocieri privind viitorul exercițiu
bugetar UE 2021-2027, Comisarul European Șef pentru Regiunea Dunării a îndemnat la o
racordare mai strânsă a obiectivelor proiectelor din România la documentele strategice devenite
oficiale, în special Agenda Digitală. În continuare, invitatul a susținut că pentru a face un lobby mai
intens pe lângă europarlamentarii germani și români ar mai fi timp, întrucât și Parlamentul European
de-abia s-a format recent, iar Comisia Europeană are încă anumite probleme în a-și intra în funcție.
Totuși, ar fi de datoria celor care coordonează SUERD în România, precum și trei axe prioritare, să fie
cât mai preocupate să impună pe agenda discuțiilor și în cadrul meniului finanțărilor acele proiecte
majore fără de care recuperarea decalajelor între bazinul superior și cel inferior al Dunării nu poate fi
realizată.
Reprezentantul CoDCR a informat totodată, în premieră, că militează pentru fondarea unei Alianțe
Climatice a Dunării în scopul unei concertări a eforturilor statelor din zonă privind combaterea
efectelor nocive ale schimbărilor climatice și a altor forme de crize colaterale. O conferință în acest
sens este programată să aibă loc în luna martie 2020 la București cu participarea inclusiv a
Președintelui CoDCR, actualul Primar General al Orașului Ulm (Baden Wurttemberg).

Și reprezentantul Secretariatului Executiv al Consiliului Consultativ SUERD, Costin LIANU, a
consonat cu observațiile și recomandările liderului CoDCR, pledând în luarea sa de cuvânt în favoarea
solicitării noului Guvern ce se va forma de susținere pro-activă a cel puțin trei mari proiecte flagship de
interes substanțial pentru România, în special în domeniul educațional și al promovării inovării în
mediul de afaceri, îmbunătățirii inter-comunicării la nivel macro-regional prin valorificarea
oportunităților oferite de Rețeaua Europeană a Comisarilor și Ofițerilor Dunăreni, precum și în
domeniul sprijinirii unei viziuni coerente și integrate referitoare la coridoarele de transport care să
implice mult mai consistent partea română, inclusiv atuurile deținute prin canalul Dunăre-Marea
Neagră și portul Constanța.
În același context a fost adoptată, prin consens, Declarația Apel în sprijinul creșterii rolului CoDCR pe
plan european. Acest rol poate deveni mult mai marcant în situația în care însăși organizația, care
grupează peste 70 de regiuni și municipalități importante din cadrul macro-regiunii, se va consolida
instituțional și formaliza pe baza afilierii și implicării financiare a membrilor săi instituționali. În acest
sens, România are o șansă aparte, întrucât Secretariatul General CoDCR a fost stabilit la București și,
în acest mod, interacțiunea dintre CoDCR, Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR)
și Consiliul Consultativ SUERD ar spori ca intensitate. În partea concluzivă a Declarației, se stipulează
faptul că multe din actualele sfidări cu care se confruntă UE în ansamblul său ar putea fi convertite în
reale oportunități pentru statele din macro-regiune, îndeosebi prin trecerea la noua economie circulară
și la digitalizarea transformativă. Astfel, cetățenii dunăreni ar putea să fie mai lesne convinși de
oportunitățile pe care le au și să poată participa constructiv la întărirea a ceea ce Comisia Europeană
numește ”stilul specific de viață european”. Demn de amintit este aici că această Declarație va fi
remisă și principalelor ministere implicate în transpunerea Strategiei Dunării, cât și Punctului de
Contact SUERD găzduit, prin MDRAP, la București.
Varianta completă a documentului, cât și proiectele flagship propuse de CLDR vor putea fi consultate
pe site-urile www.houseofeurope.ro și www.cldr.ro.
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