
"Schimb de informații privind participarea cetățenilor la guvernanța locală și

metropolitană: Proiectul CAMELOT

În zilele de 1 și 2 decembrie 2022, partenerii proiectului CAMELOT s-au reunit la Stuttgart pentru

ultimul eveniment din cadrul programului. Evenimentul de 2 zile a inclus prezentări ale Regiunii

Stuttgart și ale departamentului de relații internaționale al municipalității din Stuttgart, o vizită în

teren a uneia dintre inițiativele emblematice ale Regiunii Stuttgart și o conferință privind

participarea cetățenilor la guvernanța locală și metropolitană.

După un proces de schimburi foarte fructuoase, partenerii au avut șansa de a trece în revistă și de

a discuta despre experiența lor respectivă în timpul implementării proiectului și de a explora

posibilitățile de consolidare în continuare a participării cetățenilor în zonele metropolitane.

Exemplul oferit de proiectul Stuttgart 21 a fost deosebit de inspirat. Acest proiect, care a fost inițiat

în 1994, a permis partenerilor de proiect să învețe cum un proiect major de mobilitate ar trebui să
țină cont de cetățeni.

Stuttgart 21 este un proiect de dezvoltare feroviară și urbană în Stuttgart, Germania. Acesta face

parte din proiectul de cale ferată nouă și modernizată Stuttgart-Augsburg și din Linia Principală
pentru Europa (Paris-Viena) în cadrul Rețelelor Transeuropene. Elementul central al proiectului

este o gară Stuttgart reînnoită. Proiectul a fost anunțat oficial în aprilie 1994, iar lucrările de

construcție au început în februarie 2010 și se preconizează că va fi finalizat în 2025. Cu un cost

total estimat oficial la 9,15 miliarde de euro, proiectul a generat dezbateri intense și opoziția
cetățenilor cu privire la o gamă largă de aspecte, inclusiv costurile și beneficiile relative,

problemele geologice și de mediu, precum și cele legate de performanță.

Vizita în teren i-a purtat pe partenerii proiectului CAMELOT prin 30 de ani de istorie a dezvoltării

urbane și a vieții politice din Stuttgart.

Pe lângă descoperirea unei arhitecturi impresionante, această vizită efectuată în cadrul

proiectului CAMELOT a prilejuit un schimb sincer de opinii cu privire la provocările și

https://www.alda-europe.eu/progetto/camelot/
https://en.stuttgart.de/
https://en.stuttgart.de/


oportunitățile legate de proiectele structurale care se află în centrul responsabilităților zonelor

metropolitane.

Conferința care a avut loc pe 2 decembrie i-a reunit pe Fabienne Keller, chestor și membră a

Parlamentului European, vicepreședinte al Intergrupului Urban, Dr. Alexandra Zoller, șefă de

departament pentru politici europene, Reprezentanța Statului la Bruxelles și cooperare

transfrontalieră, Ministerul Landului Baden-Württemberg, Dr. Bernd Vöhringer, primar al orașului

Sindelfingen, președinte al Camerei Locale a Congresului Consiliului Europei și Xavi Tiana, șef al

Departamentului pentru Relații Internaționale, Zona Metropolitană Barcelona.

Aceștia au discutat despre importanța rolului orașelor în conectarea cetățenilor europeni cu

instituțiile Uniunii Europene. Fabienne Keller a reamintit că UE a început cu un proiect economic și

a evoluat pentru a aborda cele mai presante provocări. Ea a menționat Strategia pentru Sănătate

dezvoltată după criza COVID, dar și politica de Coeziune (FEDR), care a fost concepută pentru a

sprijini atât proiectele de infrastructură, cât și schimbul de bune practici în cadrul rețelelor de

orașe.

Reamintind că în secolul XXI nu putem dezvolta politici fără implicarea cetățenilor, deoarece

aceștia joacă un rol important în succesul acestor politici, dna Keller și-a exprimat admirația
pentru proiectul CAMELOT (finanțat de Europa pentru Cetățeni), care a fost esențial în dezvoltarea

utilizării proceselor participative în planificarea strategică.

Pentru Vicepreședintele grupului interurban, nivelul local este esențial; acesta este nivelul la care

cetățenii se pot simți ascultați. Dar este complicat, deoarece politica UE trece prin nivelul central al

statului. De asemenea, trebuie să explicăm mai bine cum să profităm de finanțările UE.

Un reprezentant din Baden Württemberg a fost de acord și a subliniat că nivelurile regional și local

sunt locul unde se poate colabora cu societatea civilă pentru a obține o mai mare reziliență.

Bernd Vörhinger a subliniat că nivelul local se află întotdeauna în prima linie. Pentru a-și ilustra

spusele, acesta s-a referit la COVID și la impactul războiului din Ucraina. De asemenea, a subliniat

importanța guvernelor locale pentru pace și stabilitate.

După acest schimb de idei inspiratoare, partenerii CAMELOT și-au prezentat bunele practici în

ceea ce privește implicarea cetățenilor și dezvoltarea urbană.
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