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PRIMA INTERVENTIE IN SEDINTA PLENARA
DIN 29 APRILIE 2001

Doamnelor si Domnilor,

Doresc sa incep prin a va exprima opinia mea ca Summitul pentru

mediu si dezvoltare durabila in regiunea carpato-danubiana si celelalte

reuniuni pe care el le prilejuieste in aceste zile au un caracter emblematic.

Ele sunt emblematice, in primul rand pentru ca aduc in jurul aceleiasi mese

de lucru reprezentantii a 15 tari europene, care insumeaza o suprafata de

2.138.000 km2 si o populatie de 262,4 milioane locuitori, tari aflate intr-un

areal geografic cu un mediu natural de o mare varietate si o bogatie de

invidiat, avand drept axe unificatoare batrana Dunare si fratii ei muntii

Carpati. Noi purtam un dialog pe probleme de interes comun ce nu afecteaza

apartenenta sau neapartenenta tarilor noastre la organismele integrationiste

sau alte dimensiuni ale identitatii lor, dar sunt vitale atat pentru dezvoltarea

lor armonioasa cat si pentru intregul continent.

In al doilea rand, reuniunile sunt emblematice pentru schimbarile ce

au avut si au loc in lume si in Europa, in plan geopolitic, in problematica si

in spiritul relatiilor internationale. Punctele de focalizare ale dialogului

international de la Bucuresti le constituie problemele mediului, ale protectiei

lui la scară regionala si ale dezvoltarii durabile, in sensul larg pe care acest

concept l-a căpătat in ultimul deceniu, adica tocmai problemele care,

impreuna cu cele ale evolutiei umane, constituie temele centrale si fierbinti

ale dezvoltarii.
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In al treilea rand, intalnirile din aceste zile au caracter emblematic,

deoarece ele reunesc sefi de state, reprezentanti ai guvernelor, oameni de

afaceri, organizatii ale societatii civile, oameni din diferite structuri ale

societatilor, interesati si animati de dorinta de a gasi solutii optime pe termen

lung in gestionarea la nivel regional a problemelor majore de mediu si ale

dezvoltarii durabile.

Interesul nostru in dezvoltarea cooperarii regionale izvoraste din

insusi faptul ca Romania este tara unde Dunarea si Muntii Carpati se

intalnesc si isi dau mainile in relatii de fratietate. Dintre tarile dunarene,

Romaniei ii revin 1072 km din intreaga lungime a fluviului, 45% din partea

lui navigabila, inclusiv zona accesibila vaselor maritime, si suprafata cea

mai intinsa din bazinul hidrografic al Dunarii, care isi incheie mersul său

prin Europa cu splendida coroana a Deltei la varsarea in Marea Neagra.

Carpatii sud-estici au cea mai mare extindere pe teritoriul Romaniei,

constituind o adevarata coloana vertebrala a tarii, principala ei zona

forestiera, dotati cu zacaminte de minerale, petrol, carbune, resurse

hidroenergetice, carora li se adauga suita unor nespuse frumuseti turistice.

Suntem constienti ca principala responsabilitate pentru conservarea,

protectia si reconstructia mediului din fiecare tara revine guvernelor si

institutiilor nationale. Totodata, in era globalizarii economiei mondiale, in

conditii in care protectia mediului a devenit o problema globala, in care

deteriorarea sau ameliorarea lui au implicatii asupra dezvoltarii in cele mai

indepartate colturi ale lumii, ar fi gresit sa se creada ca raspunsurile si

solutiile la sfidarile contemporane ale mediului si ale dezvoltarii pot fi gasite

exclusiv pe baze nationale si in cadrul national. Uneori eforturile  facute
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intr-o tara, pentru rezolvarea unor probleme ale mediului, si rezultatele

acestora pot fi diminuate sau anulate de neglijentele sau lipsa unor masuri

adecvate din alte tari.

De aceea, noi ne pronuntam si actionam consecvent pentru

intensificarea si diversificarea cooperarii internationale in domeniul

protectiei mediului si dezvoltarii durabile. Am incheiat si suntem parte la

numeroase conventii internationale in aceste domenii, inclusiv la acorduri

referitoare la bazinul Dunarii, la mentinerea biodiversitatii in regiunea

noastra din continentul European.

Intensificarea cooperarii cu celelate tari din regiune in problemele

mediului si dezvoltarii durabile are o importanta vitala pentru Romania,

constituie o orientare strategica a evolutiei tarii. Programul Guvernului

actual al Romaniei acorda o atentie majora integrarii organice a componentei

mediului in procesul deciziei politice la toate nivelurile, in derularea

dezvoltarii economice si sociale, in gestionarea resurselor naturale si in

asigurarea dezvoltarii umane.

O conditie esentiala pentru a promova dezvoltarea durabila

multidimensionala in actualele circumstante din Romania si a spori

contributia tarii la extinderea cooperarii regionale, o constituie realizarea

unui tip nou de crestere economica – o crestere inovativa, regenerativa si

protectoare atat pentru mediu cat si pentru individ, insotita de dezvoltarea

schimburilor comerciale, a cooperarii economice si a transferului de

tehnologii curate cu tarile din regiunea carpato-danubiana.
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Apreciem pozitiv faptul ca, prin acordurile incheiate pana acum, s-au

pus bazele cooperarii in problemele mediului si dezvoltarii durabile in

regiunea carpato-danubiana, dar, dupa parerea noastra, ritmul ei de realizare

este inca lent si anvergura e redusa comparativ cu posibilitatile existente.

Se cer acum, in primul rand, eforturi sporite din partea tuturor tarilor

carpatice si dunarene, in spiritul solidaritatii regionale si al responsabilitatii

comune pentru intensificarea aplicarii tuturor prevederilor din acordurile de

mediu multilaterale si bilaterale incheiate, pentru prevenirea si reducerea

poluarii, conservarea diversitatii biologice, evitarea si micsorarea urgenţelor

de mediu, precum si accelerarea realizarii activitatilor comune din

Programul Regional de Reconstructie a Mediului (Rerep) in Europa de sud-

est, in cadrul Pactului de Stabilitate.

In al doilea rand, este necesar sa concretizam cooperarea noastra

regionala in noi proiecte cu participare multinationala, inclusiv din afara

regiunii, in care sa se colecteze, spre binele comun, fondurile, experienta

valoroasa, rezultatele cele mai bune si spiritul inovativ din fiecare tara

participanta. In acest sens, noi ne pronuntam consecvent pentru participarea

corporatiilor transnationale si atragerea de investitii directe straine in

proiecte de anvergura regionala in domeniul protectiei mediului si

dezvoltarii durabile in zona carpato-danubiana.

Totodata, consideram ca, pe langa fondurile alocate fiecarei tari in

perioada pregatitoare inainte de aderare, Uniunea Europeana ar putea acorda

asistenţa si fonduri cu destinatie speciala pentru proiecte semnificative de

mediu si dezvoltare durabila in regiunea carpato-danubiana. Ar fi util ca
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astfel de prevederi si fonduri sa fie incluse in cel de al VI-lea Program de

actiune pentru mediu al UE, pentru perioada 2001-2010, la realizarea caruia

suntem hotarati sa aducem o contributie pe masura importantei sale. Pe

langa efectele lor benefice pentru mediu, asemenea proiecte sau programe

sunt de natură sa stimuleze imbunatatirea climatului economic in tarile din

zona, sa contribuie la crearea unor noi locuri de munca, sa amplifice

colaborarea si solidaritatea interstatala, sa incurajeze capitalul national din

fiecare tara si sa faciliteze parteneriatul cu investitorii straini si institutiile

financiare internationale europene si cele cu vocatie mondiala.

In consens cu aceste deziderate, apreciem ca ar fi utila adoptarea unui

program multinational privind dezvoltarea economiei montane in regiunea

carpatica, la care Romania ar putea aduce contributia cercetatorilor si

experimentelor efectuate de mai multi ani cu bune rezultate.

Dezvoltarea cooperarii regionale in domeniul mediului este un proces

care se invata, nu are modele prestabilite. La fel ca in tranzitia pe care o

parcurgem catre o economie de piata moderna si spre o noua societate, in

procesul edificarii cooperarii regionale in probleme de mediu si dezvoltare

durabila mergem pe căi nebatatorite. Pentru a accelera acest proces avem

nevoie sa invatam de la vecinii nostri, de la alte tari din Europa si din alte

regiuni ale lumii care au rezultate notabile, precum si sa valorificam mai

bine practicile, traditiile si realizarile cercetarii stiintifice proprii care ajuta la

dezvoltarea durabila a resurselor naturale. Suntem siguri că etapele

procesului de integrare vor fi mult scurtate in conditiile in care ne vom

bucura in continuare de sprijinul de inalta calificare si generos al Fondului

Mondial pentru Natura (WWF).
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O conditie principala pentru realizarea dezvoltarii durabile in regiunea

carpato-dunareana, ca si in intreaga lume, este asigurarea pacii, eliminarea

conflictelor internationale sau interne din aceasta regiune care, din pacate,

dupa ce au mocnit timp de mai multi ani au reizbucnit cu virulenta,

transformandu-se in ciocniri armate si atragand chiar interventii militare.

Promovarea cooperarii in problemele mediului si dezvoltarii durabile poate

constitui un factor de stabilitate, o contributie la instaurarea unui climat de

pace si intelegere internationala in zona noastra si, reciproc, normalizarea

situatiei faciliteaza avansarea cooperarii regionale.

Pentru ca dialogul nostru din aceste zile sa nu se limiteze la un schimb

util de pareri este necesar ca punctele de vedere comune, propunerile

avansate sa se transforme in parteneriate pentru realizarea lor, angajand in

această operă toti actorii sociali responsabili si interesati, reprezentati la

reuniune. Suntem pe deplin constienti de raspunderile ce revin Ministerului

Apelor si Protectiei Mediului din Romania in construirea unor parteneriate

solide atat in cadrul national cat si cu actori din alte tari apartinand sectorului

public, comunitatilor de afaceri, de cercetari stiintifice, societatii civile.

In incheiere, doresc sa exprim increderea că reuniunea noastra

ministeriala va aduce, prin rezultatele ei, o contributie valoroasa la a face din

Carpati si Dunare piloni ai bunei vecinatati si ai bunei conlucrari intre statele

si popoarele noastre, la mai buna gestionare a partii din mediul planetei in

care traiesc popoarele celor 15 tari in perspectiva Conferintei mondiale Rio

+10 de anul viitor, de la Johanesburg.

Va multumesc pentru atentie.
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