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HRVATSKI PREMIJER ANDREJ PLENKOVI U SLUŽBENOM POSJETU
RUMUNJSKOJ
luni, 02 iulie 2018

U etvrtak, 17. svibnja o.g., u Bukure&scaron;t je doputovao u dvodnevni službeni posjet
Rumunjskoj, g. Andrej Plenkovi, predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Istoga dana, u poslijepodnevnim satima, hrvatski premijer sastao se s predstavnicima hrvatske zajednice u
Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bukure&scaron;tu. U veernji satima sastao se na radnoj veeri s rumunjskom
predsjednicom Vlade, Vioricom Dncil, na kojoj su veeri bili nazoni, izmeu ostalih, zastupnik hrvatske nacional-ne manjine
u Parlamentu Rumunjske, g. Slobodan Ghera, ministar vanjskih poslova, Teodor Melecanu, ministar poljioprivrede Al.
Daea, potpredsjednica Vlade, Ana Birchall i drugi. Važno je naglasiti da je u hrvatskom izaslanstvu bio i hrvatski ministar
obrane, g. Damir Krstievi.

Sutradan, u petak, 18. svibnja, nakon službenog sastanka s rumunjskom predsjednicom Vlade Vasilicom Vioricom Dncil,
potpisana je Izjava izmeu hrvatske i rumunjske vlade o namjeri unapreenja bilateralne sigurnosne i obrambene suradnje,
a potom su dane izjave za javnost. Pritom je hrvatski premijer naglasio da je ovaj posjet Bukure&scaron;tu jo&scaron;
jedna potvrda intenzivnih odnosa izmeu Hrvatske i Rumunjske i zakljuio kako ovakva dinamika dijaloga na
najvi&scaron;oj razini, na sektorskoj razini na&scaron;ih ministara, kao i na unaprjeenju gospodarske suradnje,
jo&scaron; nije zabilježena u proteklih tridesetak godina.

Premijer je istaknuo važnost trgovinske raz-mjene izmeu Hrvatske i Rumunjske koja je pre&scaron;la 310 milijuna eura,
izraziv&scaron;i uvjerenje da e i Izjava o namjeri izmeu dviju vlada koju su danas potpisali ministri Fifor i Krstievi,
pridonijeti unaprjeenju suradnje u obrambenoj politici, ali i u podruju obrambene industrije. Posebno je istaknuo injenicu
da u odnosima dviju država važnu ulogu igra hrvat-ska manjina u Rumunjskoj te rumunjska manjina u Hrvatskoj,
naglasiv&scaron;i da je &ldquo;Hrvatska manjina u Rumunjskoj, jedna je od najstarijih manjina uope, i ovdje živi i gaji
svoju kulturu, ba&scaron;tinu, jezik i identitet ve skoro &scaron;est stoljea.&rdquo;

Izrazio je zahvalnost predsjednici rumunjske Vlade &scaron;to Hrvati imaju svog politikog predstavnika u parlamentu,
kao i obrazovni sustav na hrvatskom jeziku, &scaron;to im omoguuje da njeguju svoja prava i kulturu.

Kljune su politike teme bile Trio predsjedni&scaron;tva od 1. sijenja 2019. pa do 30. lipnja 2020, odnosno injenica da e
Rumunjska, Finska i Hrvatska voditi Europsko vijee u trenutku brojnih izazova na dnevnom redu, od izlaska Ujedinjene
Kraljevine iz Europske unije, preko izbora za Europski parlament, do pregovora o vi&scaron;egodi&scaron;njem
financijskom okviru.

Spomenuo je i održani summit u Sofiji izmeu Europske unije i država Zapadnog Balkana, te je ponovio da e Hrvatska
organizirati idui takav summit za vrijeme hrvatskog predsjedanja, dvadeset godina nakon Zagrebakog sastanka 2000.
godine.
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Dvoje je predsjednika Vlade naglasilo zajedniku pripadnost Dunavskom bazenu te naveo da e u sljedeem razdoblju
nastojati ojaati strategiju Europske unije za dunavsku regiju kako bi se povezale sve zemlje od Schwarzwalda do Crnoga
mora, s ciljem jaanja gospodarske, prometne, ekolo&scaron;ke i turistike suradnje.

Vezano za Inicijativu Tri mora u kojoj sudje-luju Rumunjska i Hrvatska, predsjednik Vlade je ocijenio da e kombinacija
Rumunjske na Crnom moru, Finske na Baltiku i Hrvatske na Jadranu biti dobra prigoda za bolje povezivanje zemalja
srednje i istone Europe.

Predsjednik Vlade informirao je svoju rumunjsku kolegicu i o Strategiji za uvoenje eura te je pozvao da posjeti Hrvatsku
u skoro vrijeme kako bi nastavili kvalitetne politike, gospodarske i sektorske odnose i dali doprinos zajednikim
aktivnostima jaanju i izgradnji europskoga projekata.

Predsjednica rumunjske Vlade, Viorica Dncil istaknula je važnost suradnje u podruju turizma, imajui u vidu sve vei broj
rumunjskih turista koji posjeuju Hrvatsku i hrvatskih turista koji posjeuju Rumunjsku i otvaranje poasnog konzulata u
Splitu.

Zajedno je ocijenjeno da politika kohezije i zajednika poljoprivredna politika ostaju glavni prioriteti u buduem europskom
proraunu. Naglasila je i da Rumunjska pridaje posebnu važnost odnosu s Moldavijom i da podržava reforme koje se ondje
provode, nudei pritom snažnu potporu na diplomatskoj, financijskoj i tehnikoj razini. Spomenula je da je u razgovoru
dotaknuto i pitanje Zapadnog Balkana te da obje države imaju velik interes &scaron;to se tie stabilnosti i sigurnosti ove
regije.

Tijekom boravka u glavnom gradu Rumunj-ske, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenkovi sastao se i s
predsjednikom Rumunjske Klausom Iohannisom i predsjednikom Zastupnikog doma Rumunjske Liviuem Nicolaem
Dragneaom. Nakon tih sastanaka hrvatski je premijer posjetio Meunarodni sajam obrane, aeronautike i sigurnosti
&ldquo;Black Sea Defense and Aerospace 2018&rdquo; na kojem su svoje proizvode izložile devet tvrtke iz Republike
Hrvatske. Rije je o tvrtkama Agencija Alan, ateks, Galeb, Galko, HS Produkt, Kap-Ko, Odjea, KROKO i &Scaron;estanBusch.

Maria Lacchici
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