Declaraţia de la Bucureşti a Summit-ului Dunării
(Bucureşti, 8 noiembrie 2010)
Noi, reprezentanţii Guvernelor Austriei, Bulgariei, Republicii Cehe, Germaniei,
Ungariei, României, Slovaciei şi Sloveniei
Salutând decizia Consiliului European, adoptată în cadrul sesiunii sale din 17-18
iunie 2009, de a invita Comisia să pregătească o Strategie a UE pentru regiunea
Dunării până la sfârşitul anului 2010;
Având în vedere rezoluţia Parlamentulu European din 21 ianuarie 2010 cu privire la
o Strategie europeană pentru regiunea Dunării şi Avizul Comitetului Regiunilor din
octombrie 2009— “O strategie a UE pentru zona Dunării”;
Subliniind eforturile pentru asigurarea recunoaşterii rolului din ce în ce mai mare al
regiunii Dunării de sprijinire a acţiunilor şi obiectivelor de relevanţă transfrontalieră;
Reafirmând faptul că Strategia UE pentru regiunea Dunării se bazează şi va trebui
să se bazeze şi în următoarea perioadă de programare pe o abordare coordonată şi
urmăreşte utilizarea mai eficientă a instrumentelor şi fondurilor UE existente, precum
şi a altor resurse şi instrumente financiare existente;
Subliniind faptul că Strategia UE pentru regiunea Dunării va servi scopul de a spori
prosperitatea, securitatea şi pacea pentru popoarele din regiunea Dunării;
Ţinând seama de importanţa întreprinderii unor acţiuni realiste şi vizibile în temeiul
Strategiei UE pentru regiunea Dunării;
Reconfirmând importanţa întăririi cooperării între toate Statele Membre din regiunea
Dunării şi statele terţe interesate;
Recunoscând rolul Comisiei Europene, împreună cu rolul Statelor Membre în ceea
ce priveşte monitorizarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării şi asigurarea punerii
în aplicare transparente şi coordonate a Strategiei;
Recunoscând relevanţa consensului la care s-a ajuns în “Declaraţia finală a
Summit-ului Dunării din 6 mai 2009 de la Ulm” şi în “Declaraţia de la Budapesta cu
privire la Summit-ul Dunării din 25 februarie 2010”;
Reafirmăm:
• angajamentul nostru ferm cu privire la finalizarea, adoptarea şi punerea în
aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării;
•

importanţa Strategiei UE pentru regiunea Dunării în ceea ce priveşte
îmbunătăţirea transportului durabil şi conectivităţii în domeniul energiei,
protecţia mediului, prezervarea resurselor de apa si gestionarea riscurilor,
consolidarea dezvoltării socio-economice şi umane şi întărirea capacităţii
instituţionale în regiune;

•

angajamentul nostru de a face în aşa fel încât programele iniţiate şi adoptate
de către ţările participante în vederea susţinerii iniţiativelor regionale să fie
interconectate şi să asigure o evaluare coerentă a implementării proiectului,
precum şi să urmărească stabilirea unui cadru adecvat pentru asistenţa
tehnică necesară;

•

necesitatea de a transforma programele subsumate obiectivelor strategiei în
instrumente suplimentare pentru realizarea scopurilor Strategiei Europa 2020;
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•

sprijinul pentru consolidarea cooperării cu statele terţe din regiune în vederea
realizării şi punerii în aplicare, în mod cuprinzător şi coerent, a principiilor şi
valorilor europene;

•

angajamentul de a transforma Strategia într-un instrument eficient care va
contribui la implementarea cu succes a Strategiei Europa 2020 şi la
redresarea economică şi financiară europeană, precum şi la menţinerea
potenţialului de creştere al UE pe termen lung;

•

invitaţia adresată instituţiilor financiare internaţionale de a contribui la
implementarea proiectelor Planului de acţiune al Strategiei prin instrumente
financiare specifice şi asistenţă tehnică;

•

necesitatea de a facilita întărirea cooperării teritoriale, valorificând deplin
experienţa Cooperării Teritoriale Europene existente;

•

mai buna aliniere a fondurilor structurale şi de coeziune rămase disponibile în
regiunea Dunării, precum şi a Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi
a Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat – Fonduri de cooperare
transfrontalieră disponibile pentru programele derulate în state terţe;

•

importanţa instituirii unei cooperări adecvate între Coordonatorii domeniilor
prioritare şi Comisia Europeană, precum şi cu autorităţile naţionale, regionale
şi locale, Statele Membre din regiunea Dunării şi statele terţe interesate;

•

hotărârea noastră de a identifica împreună cele mai potrivite mijloace de
cooperare şi coordonare în contextul evenimentelor politice la nivel înalt cu
privire la SUERD;

•

facilitarea rolului Comisiei Europene de a asigura coordonarea strategică,
sprijin şi consiliere pentru implementarea Strategiei;

•

invitaţia adresată tuturor Statelor Membre ale UE de a lua parte la punerea în
aplicare a Strategiei.

Prezenta declaraţie este deschisă pentru aprobare de către Statele terţe riverane
participante la Strategia pentru Regiunea Dunării şi anume Bosnia şi Heţegovina,
Croaţia, Muntenegru, Republica Moldova, Serbia şi Ucraina. Lista ţărilor care se
alătură Declaraţiei va fi ataşată în Anexa care va fi parte integrantă a prezentei
declaraţii.
Bucureşti, 8 noiembrie 2010
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ANEXA

Lista ţărilor care se alătură Declaraţiei

1. Bosnia şi Herţegovina
2. Croaţia
3. Muntenegru
4. Republica Moldova
5. Serbia
6. Ucraina
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