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La Bucureşti începe luni Summitul celor Trei Mări - Marea Baltică, Marea Neagră şi Marea
Adriatică - un proiect care reuneşte 12 ţări (Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria,
Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia), transmite Romanian Global News.

Preşedintele Klaus Iohannis va găzdui, în perioada 17-18 septembrie, la Palatul Cotroceni, cel
de-al treilea Summit al Iniţiativei celor Trei Mări, la care vor participa preşedintele CE,
Jean-Claude Juncker, nouă preşedinţi de stat, dar şi Secretarul Energiei din SUA, Rick Perry,
scrie www.mediafax.ro .

Proiectul a fost prezentat la finele lunii septembrie 2015, la Adunarea Generală a ONU de la
New York, ca o iniţiativă a preşedintelui Croaţiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, şi a preşedintelui
polonez Andrzej Duda.

În august 2016, în cadrul unui forum desfăşurat la Dubrovnik, a fost adoptată o declaraţie
comună a celor 12 state, iar în vara anului 2017 a avut loc al doilea forum al iniţiativei, la care a
participat şi preşedintele american Donald Trump, manifestare dedicată relaţiei transatlantice.

Spaţiul celor 12 state care au aderat la demers apare ca o cale ce uneşte Nordul cu Sudul
Europei. Iniţiativa urmăşeşte cooperare în domeniul energetic, precum şi în cel al infrastructurii
de transport şi de comunicaţii între statele membre.

Potrivit sursei citate, în marja Summitului, va avea loc, la Romexpo, sub Înaltul Patronaj al
Preşedintelui României, prima ediţie a Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări,
co-organizat de Administraţia Prezidenţială a României şi Camera de Comerţ şi Industrie a
României, în cooperare cu Consiliul Atlantic al Statelor Unite şi Şcoala Naţională de Studii
Politice şi Administrative.
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La Forumul de Afaceri vor participa companii şi oficiali guvernamentali din statele partenere în
cadrul Iniţiativei, din celelalte state membre UE, din Statele Unite ale Americii, din Balcanii de
Vest, Republica Moldova, Ucraina şi Georgia, reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai
instituţiilor financiare europene şi internaţionale, precum şi reprezentanţi ai think-tank-urilor şi
mediului academic.

2/2

