APEL DESCHIS
în favoarea valorizării expertizei românești privind aplicarea eficientă și de success a
Pactului Ecologic European în România
București, 7 februarie 2020
În atenția:
Raportorului Parlamentului European privind finanțarea Pactului Ecologic European Dl Deputat Siegfried MUREȘAN
Conducerii Comisiilor pentru Mediu și Echilibru Ecologic – Parlamentul României
Ministrului Mediului - Dl Costel ALEXE
Ministrului Economiei - Dl Virgil-Daniel POPESCU
Ministrului Afacerilor Externe / Președintele Forumului Național SUERD Dl Bogdan AURESCU

Stimate Dle Deputat Mureșan,
Stimați Domni,
ne adresă m Dumneavoastră în urma declarațiilor oficiale și a încurajă rii stakeholderilor din
Româ nia de a se implica în transpunerea Pactului Ecologic European inclusiv a planului de
investiții pentru Europa durabilă . Întrucâ t Româ nia se numă ră printre principalii beneficiari ai
Mecanismului pentru o Tranziție Justă, cu o estimare a finanță rii de peste 10 miliarde euro,
consideră m că există o oportunitate deosebită de sprijinire a reformă rii economiei româ nești în
acest context, mai ales prin orientarea mult mai consistentă și fermă că tre transpunerea
Strategiei Dezvoltării Durabile, câ t și privind o tranziție accelerată că tre economia circulară,
îndeosebi în zone considerate pâ nă în prezent drept defavorizate sau cu un potențial economic
scă zut.
Ț inâ nd cont că , în trecut, cu ocazia procesului de pregă tire a aderă rii la UE, precum și în cursul
procesului de integrare europeană și de absorbție a fondurilor puse la dispoziție de că tre Comisia
Europeană și BEI, expertiza autohtonă din sectorul public și din mediul privat a fost cu totul
insuficient valorificată , consideră m că acum ritmul extrem de presant al implementă rii impus de
UE necesită o abordare mult mai înțelept focalizată , mai îndră zneață , implicit prin preluarea din
mers a bunelor practici existente din belșug, în special în statele nordice din Europa.
Cu prilejul Reuniunii Speciale de lansare a proiectului major flagship în domeniul economiei
circulare (Academia Româ nă , 7 februarie 2020), în cadrul generic oferit de Strategia UE pentru
Regiunea Dunării, dar nu numai, vă solicită m în mod public să țineți cont de propunerile
mediului academic și în genere ale societă ții civile, preluâ nd în mod constructiv și în ritm adecvat
componentele valoroase din cadrul inițiativelor și ofertei de expertiză ale nucleului format
îndeosebi cu sprijinul Academiei Româ ne, prin institutele naționale și centrele sale de cercetare,
dar și al altor parteneri cu un portofoliu viabil atestat referitor la absorbția fondurilor UE cu

rezultate palpabile, inclusiv în cadrul parteneriatelor dezvoltate cu organizații din statele
membre Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană .
În acest sens, menționă m că , îndeosebi prin intermediul Departamentului de Planuri
Strategice, Politici, Proiecte și Afaceri Dunărene înființat sub coordonarea Catedrei
Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD) și cu sprijinul Universității Maritime
Constanța (care deține Președinția CLDR Româ nia), precum și prin conlucrarea cu alte entită ți
membre din cadrul Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, ne exprimă m
disponibilitatea de implicare concretă în Grupurile de Lucru (Task Force) pe care ne permite a vă
sugera să le activă m, precum și prin cuplarea efectivă la diversele direcții de acțiune pe care le
consideră m profitabile în implementarea judicioasă și rapidă a Pactului Ecologic European, în
special în zonele problematice evocate oficial, precum Valea Jiului, dar nu numai.
Din cadrul Comitetului de Inițiativă fac deja parte instituții precum: Academia Româ nă prin
Institutul de Cercetă ri Juridice, Centrul de Biodiversitate – INCE și altele; Asociația
Administratorilor Publici din Româ nia; Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului;
Fundația EUROLINK – Casa Europei prin Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIOSUERD).
Pe această cale, suntem încredințați că o coagulare mult mai bună decâ t în trecut prin consultă ri
permanente și interacțiune între Parlamentul European și autorită țile centrale de decizie în
domeniu din Româ nia, câ t și în baza ofertei argumentate de sprijin din partea autorilor acestui
Apel, ar putea conduce pe viitor la o cuplare autentică a dezvoltă rii Româ niei la ritmurile impuse
de noua viziune UE în domeniul schimbă rilor climatice, cu predilecție prin activarea lobby-ului
inter-instituțional necesar și printr-o trecere decisivă de la declarațiile de bune intenții la
transpunerea în practică a obiectivelor Pactului, care includ cu generozitate și obiectivele utile
intereselor economiei și societă ții româ nești în ansamblu.
Pentru conformitate,
Din partea Comitetului de Inițiativă
Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o Fundația EUROLINK – Casa Europei

