Priorităţile Preşedinţiei-în-Exerciţiu a României
la Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre
(iulie - decembrie 2015)

România acordă o importanţă majoră cooperării regionale şi a atribuit de-a lungul
timpului o atenţie specială şi constantă Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre. În
acest semestru, România deţine, pentru a cincea oară, mandatul Preşedinţiei-în-Exerciţiu (PiE)
a OCEMN. Obiectivul principal urmărit de către Preşedinţie este aceea de a se asigura că
nivelul cooperării economice interguvernamentale contribuie la dezvoltarea sustenabilă şi
stabilitatea regională.
Sub motto-ul “Building Stability, Enhancing Connectivity”, PiE va încuraja un
dialog constant şi constructiv, o premisă esenţială pentru stabilitatea din regiunea noastră
complexă. Pentru a consolida cooperarea şi dezvoltarea economică, PiE RO va promova o
mai bună interconectivitate regională, având în vedere că îmbunătăţirea şi conectarea
infrastructurii regionale reprezintă cea mai bună abordare pentru atragerea de investiţii şi
pentru dezvoltarea economiilor statelor membre. PiE se va concentra asupra conectivităţii din
domeniul transporturilor - principala prioritate sectorială, dar şi asupra domeniilor soft de
conectivitate, precum combaterea crimei organizate şi a evaziunii fiscale, protecţia mediului
şi energie - deopotrivă priorităţi sectoriale ale actualului mandat.
Tema dominantă a implicării României în OCEMN a fost în mod tradiţional şi va
continua să fie participarea în proiectele economice cu efect de multiplicare şi care produc
valoare adăugată certă pe toate dimensiunile activităţilor OCEMN şi pentru toate statele
membre. Prin urmare, acţiunile Preşedinţiei României se vor axa asupra revitalizării
cooperării economice şi a obţinerii de rezultate concrete. Pentru a îndeplini acest obiectiv,
păstrând „Agenda Economică 2012” drept linie directoare, Preşedinţia va urmări o abordare
bazată pe următorii piloni-cheie: sustenabilitate, complementaritate, ingeniozitate, progres
cuantificabil, în concordanţă cu obiectivele naţionale de dezvoltare economică ale statelor
membre.
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PiE RO se va concentra asupra următoarelor obiective şi priorităţi:
promovarea unui dialog constant şi constructiv în cadrul OCEMN, ce reprezintă o premisă
pentru stabilitate in regiunea noastră complexă;
înregistrarea de progrese în implementarea “Agendei Economice a OCEMN. Pentru un
Parteneriat Consolidat în OCEMN”, cadrul strategic al cooperării noastre;
contribuţia la dezvoltarea economică a zonei OCEMN prin promovarea interconectivităţii
regionale;
creşterea conectivităţii infrastructurii, precum şi a conectivităţii în domeniile soft din
regiune, precum transporturile, combaterea crimei organizate şi a evaziunii fiscale, mediu
şi energie;
obţinerea de beneficii din politicile UE pentru regiune şi proiectarea complementarităţilor
în domeniile de interes comun pentru toate statele membre OCEMN.

Obiectivul principal al PiE RO OCEMN îl constituie consolidarea profilului şi
relevanţei Organizaţiei pentru membrii săi, prin întreprinderea de demersuri de revizuire şi
adaptare a activităţilor sale la nevoile curente ale cooperării regionale. Obiectivele centrale
urmărite vor fi întărirea continuă a randamentului si creşterea eficienţei Organizaţiei.
Deşi conştientă de caracterul economic al BSEC, ce trebuie păstrat şi îmbunătăţit, PiE
RO consideră că toate statele membre trebuie să respecte angajamentele făcute în
conformitate cu Carta OCEMN. Aceste angajamente includ respectarea şi aderarea la
principiile de drept internaţional, precum şi acţiunea comună în vederea asigurării păcii,
stabilităţii şi dezvoltării pentru toate statele membre şi cetăţenii lor.
Interacţiunea OCEMN - UE
Politica de parteneriate a OCEMN reprezintă unul dintre pilonii centrali ai
Organizaţiei, datorită localizării geografice a Mării Negre: o mare la răscruce de drumuri. În
acest scop, PiE România va promova intensificarea dialogul dintre OCEMN şi comunitatea
internaţională, conform cadrului oferit de Cartă. Sprijinind o cooperare reciproc avantajoasă,
echilibrată şi mai apropiată între OCEMN şi Uniunea Europeană, inter alia, cu susţinerea
creşterii angajamentelor pentru resurse financiare şi tehnice ce urmează a fi alocate regiunii
OCEMN, prin intermediul legăturilor comerciale mai apropiate şi fluxurilor crescute de
investiţii străine, reprezintă o condiţie esenţială ce va întări mai departe Organizaţia noastră.
Preşedinţia va acţiona în vederea realizării unui parteneriat autentic cu Uniunea
Europeană, bazat pe cooperarea pragmatică şi flexibilă, derivată din prioritatea pe termen
lung a UE de a impulsiona dezvoltarea şi de a crea locuri noi de muncă, sustenabilitate
economică, Politica Maritimă Integrată, Reţelele Trans-Europene sau Politica de Vecinătate,
Parteneriatul Estic, toate reprezentând stimuli puternici pentru creşterea eficienţei cooperării
OCEMN-UE.
De asemenea, Preşedinţia acţionează şi pentru a concretiza interacţiunea OCEMN cu
Observatorii, Partenerii de Dialog Sectorial şi Organismele Similare, spre a spori importanţa
OCEMN şi pentru a aduce această interacţiune în beneficiul statelor membre. În urmărirea
acestor obiective, Preşedinţia se va angaja în consultări amănunţite cu statele membre,
inclusiv de tip informal, cu scopul de a găsi un numitor comun cu privire la acţiunea noastră
comună. Abordarea Preşedinţiei va fi deplină, deschisă, transparentă şi constructivă.
Orientarea pe proiecte a OCEMN
PiE RO consideră că OCEMN ar trebui să îşi păstreze şi consolideze principala sa
misiune economică, mai degrabă decât să evolueze într-o instituţie separată, orientată pe
proiecte. Întărirea dimensiunii orientate spre proiecte ar trebui să fie complementară funcţiei
principale a OCEMN, drept cadru de promovare a cooperării economice a statelor membre.
Bazele instituţionale şi legale existente pentru elaborarea şi implementarea proiectelor,
inclusiv înfiinţarea Unităţii pentru Managementul Proiectelor şi a liniilor directive adoptate
pentru funcţionarea ei, reprezintă cadre utile în această privinţă. OCEMN are nevoie de
voinţa politică sporită pentru a folosi acest potenţial existent.
Cea de-a 25-a aniversare a OCEMN
Preşedinţia va începe procesul de reflecţie cu privire la “OCEMN@25”, respectiv
rapida apropiere a celei de-a 25-a aniversări a înfiinţării Organizaţiei în 2017. Acest moment
important ar trebui să ofere tuturor statelor membre oportunitatea de a reflecta asupra viziunii
lor politice şi asupra disponibilităţii de a-şi exprima voinţa politică de a avansa această
Organizaţie şi de a o transforma cu adevărat în cea mai relevantă şi reprezentativă voce din

regiune, conform nevoilor şi aşteptărilor popoarelor din jurul Mării Negre. Drept urmare, PiE
România va acţiona pentru implicarea tuturor statelor membre, în special Preşedinţiile
următoare, pentru a colabora în vederea înaintării către şefii de Stat şi de Guvern a unui plan
concret pentru a face ca OCEMN să funcţioneze mai eficient în viitor.
Priorităţile sectoriale stabilite pentru cel de-al doilea semestru din 2015 sunt:
Transport
Preşedinţia va continua dezvoltarea cooperării în domeniul transporturilor dintre
statele membre OCEMN. În calitate de Ţară-Coordonatoare, România va organiza o reuniune
a Grupului de Lucru pe Transport şi va continua cu implementarea proiectelor prevăzute în
Memorandum-urile pe transporturi şi în alte documente relevante.
PiE va continua dezvoltarea transportului intermodal din cadrul regiunii Mării Negre,
o zonă de importanţă majoră pentru dezvoltarea unor alternative competitive la transportul
rutier. Preşedinţia susţine înfiinţarea unei reţele viabile de terminale intermodale drept
platforme logistice, esenţiale în dezvoltarea intermodalităţii, după cum se menţionează în
Declaraţia Comună de la Salonic din 25 noiembrie 2014. În această privinţă, vom organiza
cea de-a doua reuniune a Grupului de Lucru pentru studierea posibilităţilor de cooperare din
domeniul transportului intermodal din regiunea Mării Negre.
Având în vedere progresul făcut de Grupul de Lucru ad hoc pentru Autostrăzile
Maritime (MoS), PiE va urmări îndeaproape implementarea cu succes a obiectivelor şi a
proiectelor aflate în desfăşurare conform Memorandumului de Înţelegere asupra MoS, ţinând
cont că succesul acestui proiect major depinde de cooperarea directă cu UE.
Preşedinţia va organiza o reuniune a Miniştrilor de Transport din statele membre
OCEMN pentru a discuta despre stadiul şi perspectivele transporturilor din regiunea Mării
Negre, precedată de o reuniune a experţilor pentru pregătirea Declaraţiei finale a Reuniunii
Ministeriale.
Combaterea crimei organizate
În calitate de Ţară-Coordonatoare a Grupului de Lucru pentru Combaterea
Criminalităţii, în special în forme organizate, PiE va continua să direcţioneze activitatea din
acest domeniu spre chestiuni ce prezintă interes pentru regiune, precum combaterea crimei
transfrontaliere, cu accent pe traficul de fiinţe umane, traficul de droguri, migraţia ilegală,
pornografia infantilă, criminalitatea cibernetică şi corupţia.
Preşedinţia se va concentra asupra Evaluării anuale a Tendinţelor de Criminalitate
Transnaţională din Regiunea OCEMN şi asupra acţiunilor de follow-up la Planul Regional de
Acţiune pentru întărirea răspunsului justiţiei penale la traficul de persoane în regiunea Mării
Negre, cu sprijinul şi participarea statelor membre.
Preşedinţia va lua în considerare organizarea unei reuniuni a miniştrilor de interne ai
statelor membre OCEMN, cu scopul de a discuta chestiuni legate de combaterea corupţiei,
precedată de o întâlnire pregătitoare a Grupului de Lucru.
Energie
Preşedinţia va continua demersurile întreprinde PiE anterioare şi va identifica noi arii
de acţiune pentru atingerea obiectivelor stabilite in „Agenda Economică 2012”: energie
durabilă şi dezvoltarea pieţei de energie în regiunea Mării Negre. Preşedinţia va încuraja
organizaţiile internaţionale specializate, precum şi Observatorii şi Partenerii de Dialog

Sectorial ai OCEMN, să participe la întâlnirile Grupului de Lucru şi va invita experţi de
marcă din domeniu pentru a sprijini activitatea Grupului de Lucru.
PiE îşi va concentra eforturile pe obţinerea de progrese în proiectele aflate în curs de
desfăşurare, precum Reţeaua OCEMN de Energie Verde, dezvoltarea unei strategii pentru
Energia Verde pentru statele membre OCEMN, modalităţi şi mijloace pentru a se pune bazele
unei Pieţe Energetice Integrate a Mării Negre, cooperarea între statele membre OCEMN
pentru o mai bună dezvoltare a conectorilor electrici dintre acestea şi pentru lansarea unei
Campanii OCEMN de Conservare a Energiei.
Mediul
PiE RO, în calitate şi de Ţară-Coordonatoare a Grupului de Lucru pe Protecţia
Mediului, va continua implementarea Planului de Acţiune pentru Cooperare în Domeniul
Protecţiei Mediului. Efortul depus de Grupul de Lucru va continua să se axeze pe stabilirea
unui mecanism pentru schimbul de informaţii pentru protecţia mediului, dar şi pe cooperarea
cu UNDP şi ICBSS pentru elaborarea şi finalizarea textului Strategiei de Adaptare la
Schimbările Climatice în Regiunea Mării Negre.
Un obiectiv principal este încurajarea unui dialog constructiv şi acţiunea
complementară între toţi factorii responsabili cu protecţia mediului din statele membre instituţii guvernamentale, autorităţi locale, institute de cercetare şi dezvoltare, ONG-uri - , dar
şi între OCEMN şi alte organizaţii internaţionale active în acest domeniu, pentru a asigura
dezvoltarea sustenabilă în regiunea OCEMN.
În acest context, va fi conferită o atenţie sporită întăririi cooperării cu Comisia pentru
Protecţia Mării Negre împotriva Poluării.
Comerţ şi Dezvoltare Economică
PiE va sprijini eforturile Grupului de Lucru pentru Comerţ şi Dezvoltare Economică
în vederea promovării facilitării comerţului şi simplificării procedurilor vamale, eliminării
barierelor netarifare asupra comerţului şi îmbunătăţirii transparenţei şi cooperării regionale în
politicile de investiţii.
PiE va acţiona pentru implementarea Declaraţiei Comune “Facilitarea Comerţului şi
Investiţiilor Interregionale”, adoptată de către miniştrii economiei statelor membre OCEMN
la Chişinău, la 29 mai 2015. Va continua practica reuniunilor comune ale Grupurilor de
Lucru pe Comerţ şi Dezvoltare Economică şi pentru Probleme Vamale.
Pe această bază, precum şi într-un context economic mai larg, România va continua să
promoveze implementarea unui mecanism regional de reducere a evaziunii fiscale din cadrul
tranzacţiilor comerciale între statele membre OCEMN.
Cooperarea în domeniul turismului
PiE va facilita implementarea dispoziţiilor din Declaraţia miniştrilor turismului din
statele membre OCEMN, adoptată la Atena în octombrie 2014, cu un accent special asupra
promovării regiunii OCEMN drept destinaţie turistică, precum şi ca o zonă atractivă pentru
investiţiile în sectorul turismului.
Va continua colaborarea dintre OCEMN şi Organizaţia Mondială de Turism
(UNWTO), pe baza Memorandumului de Înţelegere semnat în Atena la 23 octombrie 2014.
Având în vedere că sectorul de turism oferă multiple oportunităţi de dezvoltare în
regiunea OCEMN, PiE va încuraja cooperarea dintre acţionari publici şi privaţi din turism şi
promovarea pachetelor cu destinaţii multiple, inclusiv atracţiile turistice din mai multe state

membre OCEMN. Un accent special va fi pus pe schimbul de informaţii referitor la
proiectele comune de turism implementate în regiunea OCEMN.
Sănătate şi Farmaceutice
Preşedinţia Română îşi va concentra eforturile asupra operaţionalizării Reţelei de
răspuns în caz de urgenţe în cadrul OCEMN (NET-EPR) şi asupra finalizării Proiectului de
MoU privind Schimbul şi Cooperarea în domeniul asigurării calităţii medicamentelor. În
acelaşi timp, va fi pus accentul şi pe cooperarea cu alte organizaţii internaţionale de sănătate,
precum ECDC şi WHO.
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