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18 Septembrie 2018

Președinții și reprezentanții acestora la nivel înalt din cele 12 state
participante la Inițiativa celor Trei Mări (I3M) – Republica Austria,
Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Cehă, Republica
Estonia, Ungaria, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica
Polonia, România, Republica Slovacă, Republica Slovenia - reunindu-
se la București, pe 17-18 septembrie 2018, cu ocazia celui de-a treilea
Summit al I3M, găzduit de România:

Fiind de acord că I3M răspunde interesului comun al țărilor din
regiunea I3M de a acționa într-o manieră coordonată, pentru a pune în
valoare potențialul economic al acestora și pentru a facilita o
dezvoltare mai rapidă, cu scopul de a crește convergența economică în
Uniunea Europeană;

Confirmând că pilonii fundamentali și obiectivele Inițiativei sunt
tripartite – creșterea puternică a dezvoltării economice, întărirea
coeziunii Uniunii Europene și îmbogățirea legăturilor transatlantice;

În conformitate cu scopul inițial al I3M, de platformă prezidențială
informală care să susțină cooperarea pragmatică între statele
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participante, bazată pe apartenența acestora la Uniunea Europeană;

Evidențiind că Inițiativa urmărește să contribuie la dezvoltarea
economică a statelor acesteia și a regiunii, prin intermediul unei
conectivități îmbunătățite în domeniile transportului, energiei și
digital, în special pe axa Nord-Sud, dar nu numai, impulsionând,
astfel, relațiile economice, securitatea energetică, fluxurile comerciale
și investiționale în regiune, precum și cu alți parteneri din comunitatea
euro-atlantică;

Subliniind faptul că o conectivitate regională și o convergență
economică crescute vor întări coeziunea și coerența UE și vor
contribui la integrarea mai deplină a UE, susținând, astfel, eforturile
de a construi o Uniune Europeană mai prosperă, unită și sigură; 

Încrezători că prezența economică a Statelor Unite în regiunea I3M
poate contribui la întărirea legăturii transatlantice și poate constitui un
catalizator suplimentar pentru un parteneriat transatlantic consolidat;

Conștienți de potențialul Inițiativei de a contribui la substanțierea
politicilor UE destinate țărilor din Balcanii de Vest și Parteneriatul
Estic și la complementarea eforturilor de a aduce aceste două regiuni
mai aproape de Uniunea Europeană, inclusiv prin intermediul unei
interconectivități crescute;

Recunoscând importanța angajamentului politic la nivel înalt pentru
implementarea cu succes a obiectivelor principale ale Inițiativei, în
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deplină coerență cu instrumentele UE existente;

Recunoscând rolul Guvernelor naționale în avansarea obiectivelor
I3M, în cooperare cu administrațiile locale și regionale, precum și cu
alți actori interesați din sectorul public;

Recunoscând rolul critic al sectorului privat și al instituțiilor financiare
în asigurarea succesului obiectivelor I3M;

Construind pe rezultatele Summit-urilor anterioare de la Dubrovnik,
din 2016, și Varșovia, din 2017;

Prin prezenta:

1. Salută lista scurtă de proiecte prioritare de interconectare a I3M în
cele trei domenii cheie – transport, energie, digital, al cărei obiectiv
este de a canaliza susținerea politică pentru aceste proiecte,
și încurajează Guvernele, companiile și instituțiile financiare
interesate să lucreze împreună pentru implementarea rapidă și
eficientă a acestora. Invită toți actorii interesați să coopereze pentru a
atrage mijloacele financiare necesare pentru proiectele I3M, inclusiv
identificarea tuturor fondurilor UE, precum și a altor fonduri posibile,
pentru implementarea acestora;

2. Salută organizarea, cu ocazia Summit-ului București, a primei ediții
a Forumului de Afaceri al I3M, așa cum s-a decis prin Declarația
Comună de la Varșovia din 2017, care a adunat peste 600 de oficiali și
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de reprezentanți de afaceri din statele participante, din alte state
membre UE, din SUA, din state non-UE din regiunea extinsă a
Europei de Sud-Est, și încurajează ca Forumul de Afaceri al I3M să
devină un eveniment regulat, preferabil anual;

3.  Salută crearea Rețelei I3M de Camere de Comerț cu ocazia primei
ediții a Forumului de Afaceri al I3M, prin intermediul Declarației
Comune pentru crearea Rețelei de Camere de Comerț I3M, semnată
de Camerele de Comerț care intenționează să participe în cadrul
rețelei, cu obiectivul de a susține activitățile viitoare ale Forumului de
Afaceri al I3M și de a facilita contactele dintre comunitățile de afaceri
în regiune;

4. Recunosc semnarea, cu ocazia Forumului de Afaceri I3M,
a Scrisorii de Intenție cu privire la înființarea Fondului de Investiții al
celor Trei Mări de către instituțiile financiare relevante care
intenționează să participe la Fond. Odată creat, el va avea ca scop
facilitarea, susținerea și finanțarea proiectelor prioritare de
interconectare salutate de către Summit, precum și a altor proiecte
viitoare ale I3M;

5. Au căzut de acord asupra nevoii de a monitoriza, stimula și susține
implementarea proiectelor prioritare de interconectare și, pentru
îndeplinirea acestui scop, încurajează o implicare mai activă a
sectorului privat;
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6. Salută lansarea unui website dedicat I3M (www.three-seas.eu),
administrarea domeniului urmând a fi preluată de gazdele fiecăruia
dintre Summit-urile viitoare;

7. Iau notă de faptul că Primul Forum al Regiunilor I3M de la
Rzeszów, Republica Polonia, din 3 iulie 2018, reprezintă o contribuție
practică, la nivel regional, pentru promovarea obiectivelor I3M.
Încurajăm și alte regiuni ale I3M să urmeze acest exemplu;

8. Salută implicarea, susținerea și interesul din partea statelor și
instituțiilor partenere, mai exact ale Guvernelor Statelor Unite și
Germaniei, ale Comisiei Europene, Băncii Europene de Investiții,
Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, precum și Grupului
Băncii Mondiale, inclusiv exprimate prin participarea acestora la nivel
înalt la cel de-al treilea Summit al I3M, și sunt de acord să continue să
îi invite pe aceștia și pe alți actori interesați, în funcție de decizia
consensuală a statelor participante, la Summit-urile viitoare ale I3M,
precum și la edițiile viitoare ale Forumului de Afaceri al I3M;

9. Salută participarea oficialilor guvernamentali și a companiilor din
statele non-UE din regiunea extinsă a Europei de Sud-Est la prima
ediție a Forumului de Afaceri al I3M și sunt de acord să continue să-i
invite pe oficialii și companiile acestora la edițiile viitoare ale
Forumului de Afaceri al I3M.

http://www.three-seas.eu/

