DECLARAȚIE APEL
în sprijinul creșterii rolului CoDCR pe plan european
Prezentată la București - Secretariatul Executiv al Consiliului Consultativ SUERD - 22 octombrie 2019
În ajunul încheierii mandatului Româ niei la Președinția Strategiei UE pentru Regiunea Dună rii
(SUERD), precum și al predă rii ștafetei că tre Croația, cu ocazia Forumului Național al Dună rii (28
octombrie 2019), la aproape un deceniu de la finalizarea și ulterior adoptarea SUERD printr-un tratat
special privind cooperarea în macro-regiunea Dună rii, Asociația ”Comunitățile Locale Riverane
Dunării” (CLDR), ca parte integrantă a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR), salută și
își exprimă aprecierea pentru eforturile deosebite întreprinse de Primarul General al Ulmului, ce
deține Președinția CoDCR, precum și Coordonatorului General, totodată Comisar European Șef pentru
Regiunea Dună rii, Dl Peter LANGER, de a propune și transpune în practică o formalizare pe baze
juridice ca organizație europeană avâ nd în componența sa peste 80 de regiuni și municipalită ți
dună rene în scopul principal de a îmbună tă ți funcționarea și de a maximiza oportunită țile de finanțare
pentru marile proiecte vitale din zonă .
Întrucâ t demarează în curâ nd un nou mandat a Comisiei Europene și Parlamentului European, am
considerat drept extrem de important să fie aplicate în practică angajamentele și propunerile
Comisarului European pentru Dezvoltare Regională și SUERD de la recentele forumuri (Sofia și
București) în scopul orientă rii viitoarelor investiții majore / proiecte transnaționale că tre nevoile
identificate anterior câ t mai precis și ținâ nd cont de exigența reducerii decalajelor încă importante de
dezvoltare între subregiunile din amonte și din aval de fluviul Dună rea.
În pofida eforturilor pe care le-a făcut, în noua configurație, echipa care coordonează Axa Prioritară
10 SUERD, în special pentru informarea și entuziasmarea spre o mai strâ nsă cooperare a statelor
membre și zonelor dună rene, există încă un potențial insuficient explorat și valorizat de a pune pe baze
noi îndeosebi procesul de dezvoltare și inovare al macro-regiunii, oferind mai multe șanse concrete cu
predilecție proiectelor de investiții prin cooperare din bazinul inferior al Dună rii, ținâ nd cont de
derularea sau finalizarea cu succes a proiectelor de tip soft deja finanțate prin INTERREG – DTP.
În acest scop, solicită m noii conduceri a Guvernului Româ niei, îndeosebi a principalelor ministere
responsabile pentru SUERD (MDRAP ș MFE), să militeze mult mai energic pentru agrearea a treipatru proiecte flagship în care este vital co-interesată și Româ nia și să acționeze pâ nă la punerea
acestora pe agenda de priorită ți și de susținere ca atare din partea Comisiei Europene, Bă ncii Europene
de Investiții și Parlamentului European.
Solicităm aceasta cu atâ t mai mult cu câ t contextul politic și economico-financiar rămâ n relativ
complicate, în special dacă UE va intra treptat într-o nouă perioadă de recesiune. Numai astfel,
consideră m că actualele sfidă ri cu care se confruntă noua Europă de după alegerile pentru Parlamentul
European ar putea fi transformate în reale oportunită ți nu doar de depă șire a blocajelor actuale, ci și
privind trecerea la noua economie circulară și la digitalizare transformativă care să nu mai
mențină în continuare Româ nia într-o zonă de penumbră sau de abordă ri excesiv birocratice
referitoare la relansarea întregii zone printr-o viziune curajoasă și constructivă , eliminâ nd relativa
fractură dintre zona funcțional-birocratică a Comisiei și a unor State Membre, pe de-o parte, iar pe de
altă parte, aspirațiile legitime ale majorită ții cetă țenilor care au tras concluziile în urma „accidentului
Brexit” și au demonstrat că își doresc să trăiască într-o Europă unită și să continue un ”stil specific de
viață european”, potrivit atâ t tradițiilor și valorilor morale și spirituale consacrate în timp, câ t și în
contextul necesarei rezistențe la provocă rile și uneori consecințele periculoase ale globaliză rii.
Pentru conformitate,
CIO-SUERD ”Jean Bart”

