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- Bucureşti, 29 aprilie 2001 -

Domnului Adrian NASTASE,

Prim-ministru al României,

în deschiderea Conferinţei Miniştrilor Mediului

,,Summit-ul pentru mediu şi dezvoltare durabilă în

regiunea carpato-danubiană”



INTERVENŢIA

- Bucureşti, 29 aprilie 2001 -

Doamnelor şi domnilor miniştri şi înalţi reprezentanţi participanţi la
reuniunea ministerială,

Doamnelor şi domnilor reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale,

Stimaţi invitaţi,

Îmi face o deosebită plăcere să vă adresez un mesaj cordial de salut din
partea Guvernului României şi al meu personal, cu ocazia inaugurării
lucrărilor reuniunii miniştrilor mediului, prilejuite de Summit-ul pentru
mediu si dezvoltare durabilă în regiunea carpato-danubiană, ce are loc în
aceste zile la Bucureşti.

Organizarea acestei manifestări demonstrează, în opinia noastră,
responsabilitatea pe care o avem în comun — şefi de state, membri ai
guvernelor, dar şi reprezentanţi ai sectorului privat şi ai ONG faţă de
problemele dezvoltării durabile, şi nu în ultimul rând, faţă de spaţiul
geografic căruia îi aparţinem -  regiunea carpato-dunăreană.

Doamnelor şi domnilor,

Summit-ul care se desfăşoară în aceste zile, din care face parte şi
conferinţa de astăzi a miniştrilor mediului, îşi propune să examineze dintr-
o perspectivă interdependentă o tematică deosebit de complexă. Pe de o
parte, trebuie să evaluăm problematica legată de dezvoltarea durabilă, aşa
cum a fost ea fixată în documentul Agenda 21, să vedem care au fost
dezvoltările semnificative pentru regiune în ultimul deceniu, să
identificăm care sunt noile provocări şi răspunsurile pe care noi,
guvernele, le putem oferi.
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Pe de altă parte, trebuie să examinăm şi să convenim împreună o serie de
politici şi proiecte concrete, capabile să transforme Dunărea şi Munţii
Carpaţi într-un vector de dezvoltare economică a zonei, într-un vector de
integrare europeană. Geografia şi apartenenţa comună la un spaţiu poate
juca un rol pozitiv, reunind eforturile noastre în direcţia dezvoltării,
cooperării şi eficienţei economice, a elaborării şi susţinerii unor strategii
care să abordeze integrat dimensiunile economice ale dezvoltării cu cele
privind apărarea împotriva agresiunii asupra mediului, cu exploatarea şi
valorificarea raţională a capitalului uman, cu solidaritatea între generaţii.

1. O abordare regională responsabilă asupra dezvoltării durabile.

Distinşi invitaţi,

Mă bucur să constat că Summit-ul şi întâlnirea noastră de astăzi se înscriu
într-un proces mai amplu, care se întinde pe durata a câteva decenii.
Semnalele de alarmă lansate de Conferinţa de la Stockholm -  acum 30 de
ani - asupra pericolelor cu care se confruntă planeta nu s-au stins. Ele au
rămas de o stringentă actualitate.

Acum 10 ani a fost adoptată Agenda 21, când un număr impresionant de
reprezentanţi ai statelor au agreat asupra unor puncte de acţiune comună.

A fost lansat conceptul de dezvoltare durabilă. Cum să proiectăm
dezvoltarea pentru generaţiile de astăzi, astfel încât viitorul
generaţiilor de mâine să nu fie periclitat ?
Aceasta este întrebarea cheie, iar răspunsurile îşi găsesc în fiecare zi noi
dezvoltări.

Dimensiunii strict ecologice a conceptului de dezvoltare durabilă i s-au
adăugat faţete noi, legate de domeniul economic, social şi politic.
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Agenda 21 a fost urmată de măsuri şi structuri instituţionale, de programe
elaborate de fiecare ţară în parte. Şi noi, România, am adoptat Strategia
naţională de dezvoltare durabilă, document ce a fost agreat de întreaga
clasă politică românească şi de societatea civilă.

În ciuda progreselor care s-au înregistrat pe acest drum, a unui efort
susţinut de reglementare, în ciuda acţiunilor naţionale coordonate,
analizele arată că guvernele nu au întreprins suficiente acţiuni pentru
a răspunde crizei: a continuat distrugerea ecosistemelor, a continuat
degradarea solului, pierderea pădurilor, degradarea diversităţii biologice,
poluarea apei şi a aerului. Au continuat să se manifeste fenomene grave,
precum creşterea sărăciei, adâncirea inegalităţilor sociale, inrăutăţirea
stării de sănătate a populaţiei.

În procesul de evaluare care are loc acum, în pregătirea întâlnirii
RIO+10, trebuie să examinăm în ce măsură am reuşit să răspundem
provocărilor acestei perioade şi cum ne vom raporta în viitor la ele.

Există un anumit subiect pe care eu doresc să insist, din perspectiva
experienţei noastre.

Pentru noi, pentru ţările în tranziţie, este interesantă tema asigurării unui
echilibru benefic şi sănătos pentru starea mediului, între intervenţia
statului şi forţele pieţii. Experienţa ţărilor dezvoltate arată că în
realizarea protecţiei mediului, intervenţia statului cu ajutorul pârghiilor
financiare, fiscale, legislative etc. are rolul de a corecta eşecurile pieţei în
acest domeniu. Considerăm că în condiţiile tranziţiei, statul trebuie să nu
abandoneze acest rol, ţinând cont că mediul ambient este în slujba tuturor,
dar, în acelaşi timp trebuie ca, prin intervenţiile sale, să nu inhibe
manifestarea şi afirmarea pieţei şi a forţelor ei sănătoase.

Pentru a trăi într-un mediu sănătos şi a beneficia de o piaţă prosperă,
durabilă, este necesar ca statul să creeze cadrul adecvat pentru a se realiza
nu numai eficienţa economică, ci şi cea ecologică şi socială a diverselor
activităţi, în consens cu dezvoltarea durabilă.



INTERVENŢIA

4

2. Protecţia mediului înconjurător: probleme comune, soluţii
comune

Doamnelor şi domnilor,

Ţările care participă la acest summit au desigur, cu anumite nuanţe,
caracteristici comune ale problematicii de mediu.

Majoritatea ţări1or noastre au trăit experienţa industrializării comuniste,
proces care nu avea nici un fel de reper de mediu. Am moştenit împreună
industrii poluante şi energo-intensive, care necesită cheltuieli enorme
pentru restabilirea echilibrelor naturale.

Pe de altă parte, harta ecologică a Europei Centrale şi de Sud-Est arată
unele puncte de contencios -între statele din zonă care pot afecta, direct
sau indirect, relaţiile dintre ţările noastre. O enumerare a acestor puncte de
contencios este superfluă. Ele sunt bine cunoscute de toţi participanţii la
această reuniune.

Conflictele din zonă, şi, în special cele din fosta Federaţie Iugoslavă, au
creat noi riscuri şi ameninţări pentru mediul inconjurător, ameninţări
cărora trebuie să le găsim în comun un răspuns. După cum aceleaşi
conflicte au diminuat în mod semnificativ, la numai o treime, transportul
fluvial pe Dunăre. Astfel, analizele arată că astăzi se transportă pe Dunăre
doar 30 de milioane de tone de mărfuri anual, faţă de 100 de milioane de
tone în 1987.

Agenda problemelor noastre de mediu este comună: de la cele legate de
poluarea pe care o produc industriile noastre, de poluarea transfrontalieră,
la modul în care ne administrăm pădurile, lacurile, apa potabilă, fondul
animal. Ele s-au structurat, dacă vreţi, într-un anumit areal al
problematicii de mediu în Europa Centrală şi de Sud-Est.

Soluţia lor nu poate fi decât comună, prin efortul concertat al statelor
din zonă.
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Iată de ce apelul meu este pentru o cooperare interguvernamental
reală, care să aducă rezolvări în domeniul mediului în această zonă a
Europei.

De asemenea, marea majoritate a statelor din regiune sunt angajate în
procesul integrării europene. Colaborarea în domeniul armonizării
legislative în materie de mediu este un imperativ al procesului de
integrare.

Avem totodată responsabilitatea de a stimula cooperarea la nivel local în
acest domeniu, de a concepe şi pune în aplicare politici concordante care
să favorizeze implicarea comunităţilor, cercurilor de afaceri şi a societăţii
civile în proiecte care să-şi propună rezolvarea problemelor de mediu.

Nu în ultimul rând, cred că trebuie să facem cu toţii un efort de
transparenţă şi să menţinem un dialog permanent cu cetăţenii în ideea de a
crea o nouă cultură a mediului în statele noastre. Nici o politică
guvernamentală nu poate fi cu adevărat eficientă în absenţa unei asemenea
culturi, în absenţa unei preocupări cetăţeneşti pentru un mediu sănătos,
curat şi prietenos.

3. Bazinul Carpato-Dunărean - un vector al dezvoltării durabile

Doamnelor şi domnilor,

Summit-ul din aceste zile a legat două elemente geografice
complementare - Dunărea şi Munţii Carpaţi  în ideea de a valorifica
această complementaritate în interesul dezvoltării durabile a zonei.

Recunoaştem cu toţii potenţialul deosebit al Muntilor Carpaţi. Aceşti
munţi reprezintă o veritabilă comoară naturală, cu o valoare ecologică
deosebită, un rezervor de biodiversitate.

Recunoaştem cu toţii rolul important pe care îl joacă Dunărea, o cale
fluvială majoră în Europa, dar în acelaşi timp o cale
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naturală de dezvoltare a industriei, infrastructurii, turismului,
comunicaţiilor şi culturii.

Politicile regionale ale Comunităţii Europene evidenţiază faptul că este
momentul angajării în acţiuni concrete şi diversificate de cooperare a
tuturor celor ce poartă responsabilitatea protejării bazinului dunărean,
state, regiuni, colectivităţi locale, organisme integuvernamentale şi
neguvernamentale, care numai prin eforturi conjugate pot asigura
protecţia şi dezvoltarea durabilă a acestui areal.

In acelaşi timp, recunoaştem cu toţi că gradul de valorificare în sprijinul
dezvoltării durabile a zonei carpato-dunărene este sub posibilităţile reale.

Pentru ţările din regiunea carpato-dunăreană, care parcurg o etapă dificilă
de transformări şi reforme în toate domeniile, în scopul reducerii
decalajelor ce le separă de ţările dezvoltate şi integrării în structurile
specifice ale ţărilor democratice şi civilizate, colaborarea între ele şi în
acelaşi timp cu Uniunea Europeană, folosirea eficientă a experienţei şi
sprijinului acesteia, pot contribui la accelerarea proceselor dezvoltării
durabile, la reducerea sărăciei şi creşterea calităţii vieţii, care reprezintă o
premisă esenţială a stabilităţii în această zonă a Europei, atât de
frământată de tensiuni sociale şi de conflicte.

In opinia noastră, summit-ul din aceste zile ar trebui să-şi fixeze ca
obiectiv transformarea regiunii carpato-dunărene într-un factor
economic major în Europa Unită. Dunărea poate fi o coloană
vertebrală de transport al sistemului pan-european şi un factor de
apropiere economică a uriaşului potenţial occidental cu uriaşa piaţă
de sute de milioane de oameni din Răsărit.

Desigur, o condiţie indispensabilă pentru atingerea acestui obiectiv este
continuarea proceselor de stabilizare politică a ţărilor din zonă şi
accelerarea dezvoltării economice.

Rolul nostru, al guvernelor, trebuie să fie acela de a imagina şi pune în
aplicare politici coerente pentru atingerea acestui obiectiv.
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Este necesar să concepem politici în domeniul transportului în general, şi
aici am în vedere exploatarea potenţialului porturilor dunărene în calitate
de centre de transport multi-modal, dezvoltarea unui sistem integrat de
informaţii, iniţiative de realizare a unor terminale combinate fluvial-
feroviare.

Avem nevoie de politici care să pună în valoare potenţialul turistic al
spaţiului carpato-dunărean, determinând crearea de ,,atracţii regionale”,
creşterea standardelor de calitate a serviciilor turistice, facilităţi pentru
navigaţia de agrement.

Avem nevoie de politici care să favorizeze investiţiile în zonă şi
expansiunea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

Trebuie să spun aici că propunerile consistente pe care le-am primit din
partea oamenilor de afaceri români în legatură cu dezvoltarea regiunii
carpato-dunărene arată că există un interes  al comunităţii de afaceri, şi
sunt convins că acest interes nu se manifestă numai în ţara noastră.

Pentru a realiza toate aceste lucruri va trebui să întărim cooperarea
noastră, atât la nivel bilateral, cât şi în cadrul organismelor regionale şi
europene. România susţine activităţile Comisiei internaţionale pentru
protecţia fluviului Dunărea precum şi cele pentru elaborarea planului
pentru gospodărirea bazinului fluviului.

De asemenea, susţinem iniţiativa Hombach din cadrul Pactului de
Stabilitate, privind convocarea unei Conferinţe a Dunării care să
elaboreze o viziune cuprinzătoare şi integrată de amenajare şi ecologizare
a fluviului, care să pună în valoare Dunărea ca o arteră vitală de
comunicare în Europa şi ca un vector al dezvoltării durabile.

Distinşi participanţi,

Sunt convins că reuniunea noastră de astăzi, alături de cea a şefilor de
state şi de forumul oamenilor de afaceri, va reprezenta un moment de
referinţă în efortul nostru comun de a deschide un drum nou pentru
bazinul carpato-dunărean, în interesul dezvoltării durabile a tuturor
statelor noastre.


