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Octombrie 2020 – schimbări la nivelul Comisiei Europene 

Prezentul document reprezintă o sinteză a principalelor subiecte abordate de vicepreședinții și comisarii 
desemnați, precum și a angajamentelor fundamentale asumate de aceștia în cadrul audierii lor în fața 
Parlamentului European. Scopul său este de a oferi cititorului un instrument practic și concis pentru a urmări 
eforturile și acțiunile viitoarei Comisii.  

Pentru o listă exhaustivă a tuturor angajamentelor asumate și a pozițiilor exprimate de candidați, pe site-ul 
Parlamentului European dedicat audierilor din 2019 sunt disponibile stenogramele complete ale fiecărei 
audieri publice, precum și întrebările și răspunsurile scrise.  

Prezentul document include un apendice care conține angajamentele asumate în cadrul audierilor din 
octombrie 2020.  

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbari-la-nivelul-comisiei-2020/introduction
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dlui 

FRANS TIMMERMANS 
Vicepreședinte executiv desemnat 
Pactul ecologic european 

Vicepreședintele executiv desemnat Frans Timmermans s-a prezentat în fața Parlamentului European la 
8 octombrie 2019 pentru a răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI). Pe parcursul audierii, dl Timmermans și-a asumat o serie 
de angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. Aceste angajamente vizează portofoliul său, astfel cum 
este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, 
și includ următoarele: 

 un Pact ecologic european; și 
 politici climatice. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
vicepreședintelui executiv desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20191008-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63850/20191009RES63850.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019/20190910STO60706/frans-timmermans-olanda
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62422/20190927RES62422.pdf
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Pactul ecologic european 

„[...] Pactul ecologic european trebuie să înscrie Europa pe 
direcția corectă către un viitor sustenabil și să asigure faptul că 
fiecare cetățean al Uniunii este implicat și că nimeni nu este 
lăsat în urmă. Ambiția noastră este ca Europa să devină primul 
continent neutru din punct de vedere climatic. Putem realiza 
acest obiectiv până în 2050 dacă avem o planificare bună și 
începem imediat.” 

„Este sarcina noastră să le demonstrăm în mod clar și concret 
cetățenilor noștri că Pactul ecologic poate contribui la 
soluționarea problemelor și le poate îmbunătăți viața chiar 
acum, nu doar peste 20 sau 30 de ani.” 

„Inițiative naționale și locuri de muncă la nivel local, susținute 
prin finanțări publice și private și prin programe europene de 
sprijin, pentru a partaja cunoștințe și capacități. Acesta este, în 
opinia mea, modul în care un Pact ecologic european poate să 
ofere rezultate directe în beneficiul cetățenilor.” 

„[...] cred că una dintre cele mai complicate sarcini ale mele va 
fi să mă asigur că avem o viziune comună, că avem coerență 
[la nivel de politici] [...]. Nu îmi fac iluzii că voi putea rezolva 
totul în aceste prime 100 de zile. Însă identificarea aspectelor 
în care lipsește coerența și, apoi, adoptarea măsurilor și a 
inițiativelor legislative necesare pentru a elimina aceste 
inconsecvențe – aceasta cred că va fi o sarcină foarte 
complicată, dar una dintre cele mai importante din portofoliul 
meu.” 

„[...] reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a creșterilor 
de temperatură, a încălzirii globale și combaterea atacurilor 
împotriva biodiversității merg mână în mână și au devenit 
urgente.” 

„Vom lucra, fără îndoială, la o strategie privind utilizarea 
hidrogenului, deoarece am, de asemenea, convingerea că 
Europa poate fi lider în domeniu. Am putea păstra un avantaj  
față de alte regiuni ale lumii dacă am accelera procesul. Cred 
în această tehnologie și deoarece stocarea energiei cu ajutorul 
hidrogenului nu implică pierderi de energie.” 

Obiectivul de reducere a emisiilor până în 2030 

„De asemenea, voi începe să lucrez imediat la stabilirea unui 
nivel mai ridicat de ambiție pentru 2030. Voi propune cât mai  
curând posibil inițiative legislative care să ne ajute să reducem 
emisiile cu cel puțin 50 % sau, și mai bine, cu 55 %.” 

„Dar cred că poziția mea va fi mai puternică dacă o pot sprijini 
cu rezultatele analizei de care ne ocupăm în prezent. [...] Aș 
dori să fac din nou o precizare. Aș fi extrem de surprins dacă 
rezultatul ar fi diferit de o reducere de cel puțin 55 % până în 
2030.” 

Conducerea negocierilor internaționale 

„Trebuie să depunem eforturi pentru a-i convinge și pe alții să 
își propună obiective mai ambițioase. Sunt pe deplin dedicat 

consolidării diplomației noastre în domeniul climei la nivel 
internațional și punerii în aplicare a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă.” 

Fondul pentru o tranziție echitabilă 

„Avem nevoie de un Fond pentru o tranziție echitabilă care să 
sprijine persoanele și comunitățile cele mai afectate, inclusiv 
pe cele din regiunile industriale, carbonifere și cu consum 
mare de energie.” 

„[...] cu toții trebuie să avem planuri consecvente și coerente 
[...], să finanțăm, de asemenea, proiecte în regiunile în care [...] 
nu există forțe ale pieței care să asigure acest lucru și unde  
este nevoie, prin urmare, să intervenim.” 

„Iată ce dorim să includem în Fondul pentru o tranziție 
echitabilă: fonduri noi, combinate cu cofinanțare la nivel 
național și corelate, totodată, cu diferitele fonduri existente: 
Fondul agricol, fondurile structurale, Fondul de coeziune; cu 
ajutorul BEI, a cărei intervenție s-a dovedit extrem de reușită 
în cadrul programului InvestEU, ne vom asigura, de asemenea, 
că există un acces amplu la fonduri care să sprijine tranziția 
către economia verde.” 

„Este absolut clar că, în vederea acestei tranziții, în special în 
țările care depind încă în mare măsură de cărbune, avem 
nevoie de fonduri mult mai mari decât ceea ce poate să 
mobilizeze chiar și un Fond pentru o tranziție echitabilă. Dar  
mie mi se pare la fel de clar, totuși, că nu există niciun viitor în 
cărbune.” 

Protejarea biodiversității 

„[...] vom prezenta o strategie solidă și ambițioasă pentru 2030 
în domeniul biodiversității, iar [...] UE trebuie să promoveze 
cele mai ambițioase angajamente posibile la următoarea 
Conferință a părților la Convenția ONU privind biodiversitatea, 
care va avea loc în China în octombrie 2020.” 

„Intenția mea este să colaborez cu comunitatea științifică, 
pentru a mă asigura că putem identifica niște criterii de 
referință în raport cu care să elaborăm politicile, și trebuie să 
reușim acest lucru înainte de a merge la Beijing.” 

„Astfel, doresc ca Uniunea Europeană să fie extrem de bine 
pregătită, prin intermediul unui dialog intensiv cu acest 
Parlament, pentru următoarea conferință privind 
biodiversitatea [...], astfel încât să avem pe masă propuneri 
concrete, pentru a convinge restul lumii că trebuie să luăm 
măsuri urgente pentru protejarea biodiversității.” 

„Avem nevoie de o strategie de reîmpădurire care să nu intre 
în conflict cu alte obiective. [...] Prin urmare, trebuie să privim 
problema în mod rezonabil și cred că singurul mod în care 
putem face acest lucru este să pregătim o strategie de 
reîmpădurire la nivel european.” 
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„[...] consumatorii trebuie să fie mai bine informați. [...] I vreau 
să le putem spune, la un moment dat, că «acest [produs] a fost  
obținut fără acțiuni de despădurire». În prezent, nu putem 
spune așa ceva. Prin urmare, trebuie să colaborăm cu 
partenerii noștri internaționali pentru a asigura acest lucru în 
viitor, fiindcă deocamdată 80 % dintre despăduriri sunt o 
consecință a căutării de noi terenuri arabile, în vederea 
obținerii de noi produse alimentare, iar uneori este vorba 
despre alimente pe care le importăm direct. Alteori este vorba 
chiar despre hrana pentru animalele noastre, care este 
produsă în Europa. În consecință, avem multe de făcut pentru 
a informa consumatorii și vor fi necesare reglementări și în 
acest domeniu.” 

Ambiția de a reduce poluarea la zero 

„[...] Europa trebuie să ajungă la un mediu cu zero poluare, 
pentru a aborda degradarea mediului și poluarea, calitatea 
aerului și a apei, substanțele chimice periculoase, emisiile 
industriale, pesticidele, perturbatorii endocrini și 
microplasticele.” 

„Aer curat în orașele noastre și apă curată în râurile și oceanele 
noastre – de asta avem nevoie pentru a duce o viață mai  
sănătoasă pe o planetă care poate să susțină întreaga omenire 
și pe care economia se dezvoltă în beneficiul celor mulți, nu al 
celor puțini, cu locuri de muncă pentru toată lumea.” 

Transporturi 

„[...] transporturile sunt unul dintre sectoarele cele mai  
poluante ale economiei noastre. Trebuie să atacăm problema 
frontal. Peste tot în Europa, oamenii depind de automobile  
pentru calitatea vieții de zi cu zi și, nu în puține cazuri, chiar și 
pentru subzistență. Știu acest lucru și nu îmi doresc o Europă 
fără automobile. Îmi doresc automobile fără emisii în Europa 
și îmi doresc ca cetățenii să utilizeze un transport public  
nepoluant.” 

„Trebuie să reducem emisiile în special în sectorul aviatic și în 
cel maritim dacă dorim să ne îndeplinim obiectivele climatice. 
Acest lucru necesită un set de instrumente atent construit. 
Trebuie să investim, de exemplu, în căile ferate.” 

„Îmi doresc ca Europa să aibă cele mai bune sisteme de 
transport din lume.” 

„[...] ETS [sistemul de comercializare a certificatelor de emisii] 
ar trebui să fie extins și la transportul naval. Dar avem nevoie, 
de asemenea, de un mix de politici mai vast. Aș vrea să avem 
porturi verzi. Aș vrea să putem obliga navele să utilizeze 
energia electrică disponibilă în porturi în loc să ardă cele mai 
oribile materiale atunci când sunt acostate în orașe.” 

„Avem nevoie de biocombustibili de a treia generație. Aceștia 
pot forma o parte constructivă a mixului nostru energetic, 
deoarece, în unele sectoare – aviația, de exemplu – vom avea 
probabil nevoie de mai mulți biocombustibili. Poate că nu am 
eu destulă imaginație, dar nu cred că zborul electric va fi 
posibil pe scară largă în viitorul apropiat.” 

Economia circulară 

„Trebuie să ducem munca noastră în domeniul economiei 
circulare la un nou nivel, punând accentul pe produse  
durabile și pe prevenirea generării de deșeuri. Trebuie să 
reducem, să reutilizăm și să reciclăm deșeurile, pentru a 
valorifica integral potențialul acestora în vederea realizării 
unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Vom 
propune un nou Plan de acțiune în domeniul economiei 
circulare, axat pe utilizarea durabilă a produselor și a 
resurselor, în special în sectoarele cu consum ridicat de 
resurse, cum sunt industria textilă și construcțiile.” 

Strategia „de la fermă la consumator” pentru alimente 
durabile 

„[...] Aș vrea să subliniez un lucru: nu vom putea atinge 
obiectivele în materie de durabilitate fără fermierii noștri, și 
trebuie să avem o politică agricolă comună care sprijină 
fermierii și le asigură condiții de concurență echitabilă, 
inclusiv la nivel internațional. Cred că reformele inițiate de Phil 
Hogan ne-au apropiat mult de acest obiectiv și propun să 
vedem cum am putea îmbunătăți procesul cu ajutorul 
principiului «de la fermă la consumator».” 

„[...] trebuie să privim politica agricolă comună în contextul 
[finanțării agriculturii intensive], pentru a descoperi cum 
putem să garantăm viitorul fermierilor europeni și să 
producem alimente care nu mai poluează. [...] acest obiectiv a 
fost vizat deja de reformele din perioada Juncker, dar va fi 
plasat acum în centrul politicii «de la fermă la consumator».” 

„Trebuie să ne asigurăm că pe mesele noastre se află alimente 
durabile. Trebuie să ne asigurăm că situația fermierilor noștri 
le permite să conserve zonele rurale și că putem avea, în 
Uniunea Europeană, o relație constructivă între zonele rurale 
și cele metropolitane. Nu putem reuși acest lucru fără 
participarea fermierilor.” 

„Vreau să mă asigur că politica este încadrată [...] și că 
zootehnia se poate realiza și chiar se realizează după principii 
mai ecologice. Sunt pregătit să depun eforturi substanțiale  
pentru a mă asigura că bunăstarea animalelor se bucură de o 
atenție sporită și că reușim să îmbunătățim acest aspect atât 
în modul de creștere a animalelor, cât și în ceea ce privește 
transportul sau sacrificarea acestora. Sunt măsuri pe care [...]  
autoritățile din UE ar trebui într-adevăr să le adopte.” 

Politici fiscale care să susțină obiectivele climatice 

„Aș dori să le comunicăm partenerilor noștri internaționali că 
suntem în curs de a realiza tranziția la un continent neutru din 
punct de vedere climatic până în 2050. Pentru a reuși acest 
lucru, vom lua anumite măsuri. Aceste măsuri vor avea, în mod 
evident, un impact asupra economiei noastre. Dacă vor lua și 
ei aceleași măsuri – sau măsuri comparabile, dar care merg în 
aceeași direcție –, vom putea face această călătorie împreună. 
Dacă nu, atunci, desigur, nu avem altă opțiune decât să ne 
protejăm societatea și economia cu ajutorul unei taxe pe 
carbon la frontiere.” 
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„Cred că este inevitabilă necesitatea de a reduce și de a 
elimina progresiv subvențiile care sunt încă direcționate către 
combustibilii fosili. Sunt conștient de faptul că avem nevoie de 
un calendar foarte pragmatic, cu etape și repere intermediare, 
care să fie discutat cu statele membre. Dar problema acestor 
subvenții este una dintre contradicțiile cele mai evidente și 
mai flagrante, care trebuie evitată în viitor.” 

„Directiva noastră privind energia este departe de ceea ce ar 
trebui să fie și, prin urmare, este necesară revizuirea ei. Și mi-
aș dori să avem posibilitatea – cel puțin posibilitatea – de a 
avea în vedere impozitarea kerosenului, fiindcă nu înțeleg 
logica potrivit căreia această sursă de energie ar trebui să fie 
scutită de taxe.” 

Punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației 

„Normele [prevăzute de Directiva privind calitatea aerului 
înconjurător și de reglementări similare] sunt foarte clare și 
cred că ar trebui să depunem mai multe eforturi pentru 
asigurarea respectării acestor norme în statele noastre  
membre. [...] Este vorba despre o legislație de care avem 
nevoie urgent, dar care nu este aplicată în multe state 
membre. Cred că Comisia va trebui să fie mai fermă în privința 
inițierii procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
și consider că este responsabilitatea mea personală să mă 
asigur că se va întâmpla așa.” 

„[...] vom asigura respectarea legislației în materie de emisii 
prin toate instrumentele de care dispunem. Cred că industria 
autovehiculelor nu mai poate să rămână în aceeași poziție 
confortabilă. Trebuie să obțină rezultate. Nu a obținut 
rezultate în trecut și acest lucru trebuie să se schimbe, iar 
Comisia va stabili despre ce rezultate este vorba.” 

„[...] [Cu privire la] ce anume voi promova pentru a elimina 
contradicțiile la nivelul politicilor noastre actuale. În opinia 
mea, am făcut deja un pas în direcția corectă în ceea ce 
privește uleiul de palmier, prin decizia adoptată de actuala 
Comisie, dar va trebui să studiem mai multe astfel de produse  
pentru a ne asigura că eliminăm practicile care agraveaz ă 
despăduririle. Trebuie să obținem mai multă transparență, 
pentru a ști exact cum stau lucrurile, dar pentru asta vom avea 
nevoie, de asemenea, să stabilim un dialog cu țările de origine. 
Aceste țări au, desigur, propriile cerințe în ceea ce privește 
comerțul echitabil și relația cu Uniunea Europeană.” 

Politicile climatice 
Legislația UE în domeniul climei 

„Voi propune o inițiativă legislativă în primele 100 de zile ale 
mandatului meu, pentru a consacra în legislație obiectivul de 

neutralitate climatică a Uniunii până în 2050. Această lege va 
stabili direcția pe termen lung pentru toate politicile noastre.” 

„[...] Doresc să prezint în fața Parlamentului un proiect de lege 
privind clima care să fie cât mai ambițios posibil în ceea ce 
privește stabilirea nu doar a obiectivelor pentru 2050, ci și a 
etapelor intermediare necesare pentru atingerea acestor 
obiective.” 

„Am convingerea că această lege privind clima ne va oferi 
cadrul de care avem nevoie urgentă pentru a disciplina statele 
membre și a le convinge să adopte planuri suficient de 
concrete pentru a stabili etapele pe care trebuie să le 
parcurgem pentru a ajunge unde ne-am propus până în 2050. 
Unele state membre au înregistrat deja progrese în acest sens, 
dar multe altele mai trebuie să lucreze la acest aspect. În acest 
sens, cred că este cadrul optim pe care îl putem avea pentru 
viitorul nostru comun.” 

Punerea în aplicare a instrumentelor legislative 

„Vom revizui și vom actualiza legislația existentă în domeniul 
climatic și energetic. Este clar, de asemenea, că trebuie să 
avem în vedere măsuri suplimentare pentru a ne îndeplini 
obiectivele în ceea ce privește un transport mai puțin poluant, 
clădiri cu un consum mai redus de energie și un sistem 
alimentar mai durabil. Nu ne putem permite luxul 
automulțumirii.” 

„Consider că trebuie să extindem sistemul de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS) și la alte sectoare, cum ar fi cel 
aviatic și cel maritim, dar cred totodată că legislația existentă 
ne oferă posibilitatea de a adopta norme mai stricte privind 
emisiile, dacă este necesar, sau de a reglementa și alte 
sectoare. Va trebui, de asemenea, să revizuim directivele în 
domeniul energiei și alte directive.” 

„În concluzie, da, consider că putem îmbunătăți  
reglementările. Da, consider că putem adopta reglementări 
mai specifice. Consider, de asemenea, că putem ajunge la o 
mai bună reglementare dacă realizăm evaluări ale impactului 
corecte și dacă instituim un Comitet de analiză a reglementării 
care să studieze aceste aspecte. Consider și că trebuie să 
evaluăm multe reglementări existente, din multe domenii, 
pentru a vedea dacă sunt adecvate scopului urmărit.” 

Pactul climatic european 

„Pactul climatic va reuni inițiative și angajamente din partea 
comunităților, întreprinderilor și cartierelor, care vor partaja 
cunoștințe și informații, ajutându-se și inspirându-se reciproc 
prin prezentarea bunelor practici și a rezultatelor concrete.
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dnei 

MARGRETHE VESTAGER 
Vicepreședintă executivă desemnată  
O Europă pregătită pentru era digitală 

Vicepreședinta executivă desemnată Margrethe Vestager s-a prezentat în fața Parlamentului European la 
8 octombrie 2019 pentru a răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei 
pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) și al 
Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON). Pe parcursul audierii, dna Vestager și-a asumat o serie de 
angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. Aceste angajamente vizează portofoliul său, astfel cum 
este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, 
și includ următoarele: 

 o Europă pregătită pentru era digitală; și 
 concurența. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
vicepreședintei executive desemnate i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
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O Europă pregătită pentru era digitală 

Strategia pe termen lung pentru viitorul industriei 
Europei 

 „Avem nevoie de o strategie pentru viitorul industriei Europei 
care să se bazeze pe atuurile Europei: deschiderea și 
diversitatea noastră. Astfel, strategia industrială trebuie să fie 
în beneficiul tuturor: trebuie să fie verde și să se bazeze pe 
concurența loială.” 

„Nu putem promova o strategie industrială care nu ține seama 
de obiectivul înverzirii economiei noastre și de tranziția la un 
continent neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon. 
Cele două elemente trebuie să fie fețele aceleiași monede.” 

„Digitizarea oferă un potențial uriaș de îmbunătățire a vieții, 
dar, pentru a valorifica acest potențial, avem nevoie de norme 
adecvate, astfel încât să le inspirăm cetățenilor încredere în 
transformarea digitală. Digitizarea ar trebui să servească 
cetățenii. De asemenea, ar trebui să respecte valorile noastre 
fundamentale.” 

„Dacă promovăm inovarea, inclusiv în modul în care ne 
organizăm, am putea valorifica mai bine tehnologia de care 
dispunem deja, iar aceasta ne-ar ajuta să accelerăm 
combaterea schimbărilor climatice. O parte din munca 
necesară în acest sens poate fi realizată prin mijloace digitale, 
deoarece acestea ne permit să urmărim resursele la niveluri 
mai ridicate decât era posibil până acum.” 

„Vom reuni în acest sens întregi lanțuri valorice – universități, 
furnizori, producători – până la cei care asigură reciclarea 
materiilor prime utilizate în producție.” 

„Această strategie [...] trebuie să meargă dincolo de piața 
unică.” 

„O bună strategie industrială pregătește, de asemenea, 
Europa pentru era digitală.” 

O nouă strategie pentru IMM-uri 

„Această activitate [legată de strategia industrială] va include 
elaborarea unei noi strategii pentru sprijinirea nucleului 
economiei europene – întreprinderile mici și mijlocii.” 

„Primul punct important, desigur, este să ne asigurăm că o 
astfel de strategie nu va aduce beneficii doar marilor 
întreprinderi, căci Europa nu înseamnă doar întreprinderi 
mari, ci și multe întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv în 
sectorul industrial. Numeroase întreprinderi lucrează cu mai  
mulți subcontractanți, iar acest aspect este important pentru 
peisajul industriei europene: dat fiind acest specific, strategia 
noastră trebuie să se adreseze tuturor actorilor din sectorul 
industrial.” 

„Ar trebui să ne asigurăm, de asemenea, că dispunem de 
instrumentele de finanțare necesare. Planul de investiții 
Juncker a prevăzut finanțarea a 900 000 de întreprinderi mici 

și mijlocii și cred că putem continua în această direcție, pentru 
a ne asigura că putem mobiliza, într-adevăr, fonduri și putem 
contribui la dezvoltarea cetățenilor.” 

Inteligența artificială (IA) 

„[...] avem nevoie de norme pentru a ne asigura că inteligența 
artificială este utilizată în mod etic, astfel încât să sprijine 
procesul de luare a deciziilor de către om, nu să îl submineze. 
Voi prezenta propuneri pentru elaborarea abordării UE în 
domeniul inteligenței artificiale în primele 100 de zile ale 
mandatului meu.” 

„Avem într-adevăr posibilitatea de a dezvolta ceea ce avem 
deja – nu doar de a recupera, ci și de a dezvolta – în domeniul 
inteligenței artificiale și al informaticii cuantice. Acolo unde 
avem deja programe europene, acestea vor trebui, desigur, 
finanțate. Prin urmare, fac un apel la dvs. să ne sprijiniți prin 
adoptarea bugetului, astfel încât să nu pierdem timp până la 
realizarea acestor investiții cruciale.” 

„[...] singurul mod în care putem avea succes este să construim 
o inteligență artificială în care putem avea încredere. Să 
construim o inteligență artificială bazată pe valorile 
fundamentale.” 

 „[...] problema evitării prejudecăților este una dintre 
principalele preocupări care trebuie discutate în contextul 
instituirii unui cadru care să facă posibilă încrederea în 
tehnologie.” 

„Și vom avea rezultatele [evaluării orientărilor de etică privind 
utilizarea în condiții fiabile a inteligenței artificiale] până în 
decembrie. Acestea ne vor îndruma, desigur, activitatea [...].” 

„Deoarece sunt necesare, în mod evident, mai multe investiții. 
Dacă nu mă înșel, Europa este în urmă cu un factor de trei sau 
patru în ceea ce privește investițiile în IA [...].” 

Actul legislativ privind serviciile digitale 

„[...] trebuie să ținem seama de preocupările cetățenilor în 
ceea ce privește tehnologia și, în acest context, să clădim 
încredere. Voi lucra la un Act legislativ privind serviciile 
digitale care să includă actualizarea normelor noastre în 
materie de răspundere și de siguranță pentru platforme, 
servicii și produse digitale. S-ar putea să fie necesare 
reglementări și în ceea ce privește modul în care 
întreprinderile colectează, utilizează și partajează date – astfel 
încât aceste procese să aducă beneficii întregii societăți.” 

 „[...] este important să valorificăm la maximum ceea ce avem, 
pentru că nu dispunem de mult timp. Este important să 
reflectăm la ceea ce eu aș numi „drepturile digitale ale 
cetățenilor” – RGPD – astfel încât autoritățile naționale să 
asigure respectarea deplină a acestora; în plus, ar fi de dorit să 
avem și un răspuns al pieței în acest sens, pentru a putea 
asigura protejarea vieții private din faza de proiectare [...].” 
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Impozitarea digitalului, CCTB (bază fiscală comună a 
societăților) raportare pentru fiecare țară în parte 

„Prima noastră încercare de a impune o taxă pe serviciile 
digitale nu a avut succes. Ulterior, unele state membre și-au 
asumat în mod individual acest proiect. Admir acest lucru, 
fiindcă, evident, statele respective fac ceva extraordinar. Sper 
că acest lucru va crea presiunea necesară și că vom reuși în 
cele din urmă să găsim o soluție la nivel mondial, să ajungem 
la un acord privind calea de urmat. Dacă nu se va întâmpla așa, 
ar trebui să trecem la acțiune singuri. Evident, ne angajăm să 
prezentăm o propunere dacă nu se obține un acord 
internațional până la sfârșitul anului 2020.” 

„[...] avem două acte legislative foarte importante, care nu au 
fost adoptate încă. Unul se referă la baza fiscală consolidată 
comună a societăților, care este importantă deoarece, chiar 
dacă începem să discutăm despre un impozit minim pentru 
societăți, dacă se poate jongla cu baza fiscală, atunci nivelul 
minim al impozitului poate să nu însemne nimic; prin urmare, 
avem nevoie de ambele pentru a progresa în această privință. 
Al doilea aspect care încă ne lipsește este raportarea publică 
pentru fiecare țară în parte. Aceasta se aplică sectorului 
financiar. Din câte știu, încă avem un sector financiar, așa că 
raportarea nu pare să fie o mare problemă. Cred că orice 
director general ar fi mândru să declare numărul de angajați, 
activitățile, cifra de afaceri, profitul și impozitele plătite. 
Raportarea ne-ar permite, de asemenea, să avem o 
perspectivă complet diferită asupra fiscalității, inclusiv ca 
indivizi.” 

„Da, consider că posibilitățile de utilizare a articolului 116 sunt 
de actualitate. Avem un proces la care este invitat să participe, 
desigur, fiecare stat membru, dar articolul 116 prevede astfel: 
dacă un stat membru sau unele state membre adopt ă 
reglementări care afectează concurența, se pot iniția negocieri 
cu acel stat membru pentru a-l determina să modifice 
respectivele reglementări. Dacă această inițiativă nu are 
succes, se pot prezenta propuneri, iar respectivele propuneri 
pot fi decise în cadrul procesului decizional legislativ normal  
sau ordinar și cred cu tărie că ar trebui să începem să explorăm 
ce ar presupune asta. Nu spun că o astfel de măsură ar avea un 
succes garantat, dar cred că este important să utilizăm, la 
nevoie, diferitele instrumente puse la dispoziție de Tratat.” 

Concurența 

Consolidarea asigurării respectării normelor în materie 
de concurență 

„Piețele se mișcă repede, iar legislația se mișcă în ritmul ei. 
Evident, într-o anumită măsură, există o asimetrie inerentă din 
acest punct de vedere. Viteza cu care pot intra în vigoare noile 
reglementări este limitată, căci nu vom face niciodată 
compromisuri în ceea ce privește respectarea garanțiilor 
procedurale. Pe de altă parte, ar trebui să reușim să acționăm 
cu cea mai mare rapiditate posibilă. De fapt, avem chiar acum 

în desfășurare un caz în care încercăm să utilizăm așa-
numitele măsuri provizorii, adică spunem unei întreprinderi: 
trebuie să renunțați la această practică, deoarece considerăm 
că afectează concurența; după ce veți renunța la ea, vom 
realiza, desigur, o evaluare completă, pentru a demonstra 
prejudiciul adus. Desigur, este primul caz în 20 de ani, dar cred 
că ilustrează bine faptul că tratăm ca pe o prioritate 
accelerarea eforturilor noastre.” 

„În ceea ce privește divizarea societăților, este un instrument 
disponibil: se poate realiza. Avem însă obligația de a utiliza cel 
mai puțin invaziv instrument de restaurare a concurenței 
loiale și, întrucât divizarea unei societăți este o măsur ă 
problematică, avem obligația, desigur, de a căuta mai întâi 
instrumente alternative pentru a rezolva situația.” 

Revizuirea normelor în materie de concurență ale UE 

„Trăim vremuri pline de provocări, inclusiv în ceea ce privește 
respectarea normelor de concurență, fiindcă piețele se 
schimbă cu repeziciune – și ne așteaptă schimbări și mai mari. 
Natura umană, însă, animată de motivații elementare precum 
lăcomia și teama, nu se schimbă. Prin urmare, principiile care 
ghidează normele noastre în materie de concurență sunt la fel 
de relevante în prezent cum au fost acum 60 de ani, când s-a 
semnat Tratatul de la Roma. Dar trebuie să ne asigurăm că 
modul în care aplicăm aceste principii este adecvat unei lumi 
care se schimbă rapid. Astfel, voi lucra la continuarea revizuirii 
normelor noastre în materie de antitrust, fuziuni și ajutoare de 
stat. Ne vor ghida și ajuta în acest proces concluziile pe care 
le-am desprins prin studierea modului în care digitizarea 
afectează concurența – inclusiv raportul independent 
întocmit de trei consultanți speciali, pe care aceștia l-au 
furnizat în prima parte a anului curent.” 

„[...] am început o primă verificare completă a adecvării și vom 
realiza, în cele din urmă, revizuirea unui număr foarte mare de 
orientări. Unul dintre domenii este mai avansat decât restul, și 
anume orientările privind sistemul de comercializare a 
certificatelor de emisii, ETS. Motivul este faptul că vrem să fim 
pregătiți pentru începutul noii perioade de comercializare. 
Iată, așadar, un aspect de care trebuie să ținem seama: vom 
lansa, în timp relativ scurt, o consultare publică pe această 
temă.” 

„[...] vom continua procesul. Avem încă o serie de cazuri 
deschise și am solicitat de curând fiecărui stat membru să ne 
prezinte modul în care utilizează deciziile fiscale, pentru a 
actualiza toate materialele colectate ultima dată când am 
făcut asta, acum doi ani.” 

Strategia industrială 

„[...] ne confruntăm cu o dublă provocare: pe de o parte, 
trebuie să asigurăm concurența loială în interiorul pieței 
noastre unice, astfel încât clienții și consumatorii să fie bine 
deserviți; în același timp, trebuie să ne protejăm 
întreprinderile atunci când se confruntă cu condiții de 
concurență neloială în afara Europei.”
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„Piața achizițiilor publice din UE reprezintă 14-15 % din PIB-ul 
Uniunii. Cu alte cuvinte, se ridică la 2 mii de miliarde EUR. Asta 
înseamnă un 2 urmat de 12 zerouri. E o sumă foarte mare de 
bani. Noi invităm lumea să facă afaceri în UE, dar nu suntem 
invitați la rândul nostru. Din experiența mea, dacă nu ți se 
întoarce invitația, atunci nu-i mai inviți nici tu pe alții.” 

Întreprinderi deținute sau subvenționate de stat în afara 
UE 

„Investitorii sunt bine-veniți, dar ar trebui să vină cu scopul de 
a face afaceri. Una dintre problemele deschise este nevoia de 
a ne asigura că, în cazul în care o societate deținută de stat din 
afara UE achiziționează o întreprindere europeană, nu 
pătrunde în Uniune niciun ajutor de stat străin care să 
submineze condițiile de concurență echitabile de aici. În 
această privință, colaborăm cu colegi din domeniul 
comerțului și al pieței unice, pentru a găsi un instrument 
funcțional, fiindcă, din păcate, nu îl avem încă, dar este o 
chestiune de prioritate ridicată.” 

Gestionarea unui portofoliu dublu 
„[...] independența în aplicarea legii nu este negociabilă; 
aceasta se bazează pe probele și faptele cauzei, pe 
jurisprudență, nu pe țara în care te afli, nu pe dimensiunea 
acesteia sau pe alte asemenea lucruri.” 

„[...] dispunem de consilierea independentă a economistului 
nostru șef și a serviciului nostru juridic.” 

„Răspund în continuare în fața colegilor mei. Când avem de 
luat o decizie importantă, aceasta îi revine Colegiului. 
Deocamdată, nu am purtat o dezbatere aprofundată în cadrul  
Colegiului despre deciziile în materie de concurență, dar  
respectăm, desigur, toate procedurile. Parcurgem diversele 
etape ale reuniunilor săptămânale ale șefilor de cabinete 
înainte să ajungem acolo, pentru a avea cu adevărat decizii ale 
Colegiului, pentru că așa este normal.” 

„[...] cred că portofoliul meu este impresionant. Dar  
propunerile legislative vor fi pregătite împreună cu colegii 
mei. Vor participa colegii de la piața unică și de la afaceri 
interne. Nu le voi elabora singură. Voi lucra cu ei, într-adevăr, 
dar în ceea ce privește propunerile individuale, colegii mei 
sunt cei care le vor elabora.” 

 „Sper, totodată, să aveți deschidere față de mine, pentru că 
voi reveni în fața dvs. și vă voi cere părerea. Căci la unele dintre 
aceste întrebări nu vom avea un răspuns gata pregătit. Ne 
vom consulta cu dvs., cu ONG-urile, cu societatea civilă, cu 
industria.” 

„[...] voi continua acest mod deschis și cooperant de a lucra cu 
[Parlamentul European] în toate etapele procesului legislativ.” 
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dlui 

VALDIS DOMBROVSKIS 
Vicepreședinte executiv desemnat 
O economie în serviciul cetățenilor 

Vicepreședintele executiv desemnat Valdis Dombrovskis s-a prezentat în fața Parlamentului European la 
8 octombrie 2019 pentru a răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei 
pentru afaceri economice și monetare (ECON) și al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL). 
Pe parcursul audierii, dl Dombrovskis și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. 
Aceste angajamente vizează portofoliul său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula 
von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, și includ următoarele: 

 o economie în serviciul cetățenilor; 
 guvernanța economică; și 
 serviciile financiare, stabilitatea financiară și uniunea piețelor de capital. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
vicepreședintelui executiv desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
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O economie în serviciul cetățenilor 

Obiectivele 

„[...] vrem să punem foarte mult accentul pe dezvoltarea 
durabilă și favorabilă incluziunii. Dorim să vedem o legătură 
puternică între dezvoltarea economică, preocupările sociale și 
durabilitate. Este adevărat că nu avem nevoie de dezvoltare 
economică de dragul dezvoltării economice, ci în beneficiul 
bunăstării cetățenilor.” 

Pilonul european al drepturilor sociale – plan de acțiune 

„Vom prezenta un plan de acțiune pentru punerea în aplicare 
în mod eficace a pilonului european al drepturilor sociale în 
întreaga UE.” 

„Dați-mi voie să menționez câteva propuneri concrete care 
sunt în curs de pregătire. [...] o inițiativă legislativă privind 
salariul minim echitabil, programată pentru primele 100 zile 
de mandat; o garanție europeană pentru copii; o garanție 
pentru tineret consolidată; un regim european de [re]asigurări 
de șomaj [...]; o agendă pentru competențe actualizată; 
condiții de muncă mai bune pentru lucrătorii prin platforme  
online [...] și, de asemenea, o nouă strategie europeană privind 
egalitatea de gen, inclusiv măsuri pentru obligativitatea 
transparenței remunerării.” 

Rolul dialogului social 

„[...] intenționăm să dezvoltăm în continuare dialogul social.” 

„Desigur, suntem deschiși la discutarea unor posibile 
amendamente legislative în această privință, dar [...] partenerii 
sociali sunt deja implicați în semestrul european [...].” 

„[...] implicarea partenerilor sociali în semestrul european la 
nivelul Uniunii și la nivel național, consultări cu privire la 
principalele propuneri de politici [...], sprijinirea consolidării 
capacităților – și vom continua pe aceste direcții.” 

„[...] am subliniat întotdeauna cu fermitate că dorim să 
respectăm modelele de negociere colectivă din diferite state 
membre, în special atunci când modelele respective 
funcționează foarte bine, de exemplu în țările nordice. [...]  
acesta este principiul nostru director și va rămâne valabil în 
viitor.” 

„De asemenea, trebuie să consolidăm eficacitatea și 
funcționarea dialogului transsectorial și sectorial-social [...].” 

„[...] intenționăm să colaborăm îndeaproape cu Comitetul 
european de dialog social pentru sectorul construcțiilor.” 

Sistemele de asigurări sociale 

„[...] trebuie să ne asigurăm că [...] cetățenii, inclusiv în cadrul  
economiei digitale și al platformelor online, [...] contribuie la 
sistemele de asigurări sociale și beneficiază de aceste 
sisteme.” 

„[În ceea ce privește] [...] portabilitatea pensiilor în contextele 
transfrontaliere [...], acesta este un drept care ar trebui să fie 

disponibil pentru lucrătorii mobili. Suntem pregătiți să lucrăm 
la îmbunătățirea situației concrete, de pe teren.” 

Combaterea discriminării și egalitatea de șanse 

„[...] vom continua să promovăm venitul echitabil și sprijinul 
pentru venit [...] pentru persoanele care au nevoie de ajutor. 
[...] principiul egalității de șanse este prezent și Comisia va 
continua să îl aplice în mod riguros.” 

„În ceea ce privește perspectiva de gen, vom avea o strategie 
dedicată în acest domeniu, ocupându-ne, de exemplu, de 
accesul femeilor pe piețele muncii și de eliminarea diferenței 
de remunerare între femei și bărbați.” 

„[...] sprijinirea mai eficace a persoanelor cu dizabilități este un 
alt element care va fi inclus pe agenda de lucru a Comisiei.” 

Justiția fiscală 

„[...] nu putem avea echitate socială fără justiție fiscală.” 

„Voi acorda un loc prioritar pe agenda mea combaterii evitării 
obligațiilor fiscale [...]. Multinaționalele trebuie să fie 
impozitate în mod eficace, astfel încât cetățenii și IMM-urile 
noastre să nu fie nevoiți să suporte o sarcină fiscală 
inechitabilă.” 

Sprijinirea transformării verzi și digitale 

„Obiectivul [...] meu va fi utilizarea politicilor fiscale, 
economice și financiare pentru a sprijini transformarea verde 
și digitală.” 

„Transformarea verde și digitală poate reuși doar dacă este 
percepută ca fiind echitabilă din punct de vedere social. [...]  
Prin urmare, obiectivul [...] meu este de a mă asigura că 
politicile noastre sociale evoluează în sensul însoțirii acestor 
transformări.” 

„Acest [decalaj digital] reprezintă o parte importantă a 
agendei noastre pentru competențe, deoarece pregătirea 
cetățenilor pentru era digitală necesită, în mod evident, 
competențe digitale și există un deficit în acest sens.” 

„[...] vom contribui la sprijinirea persoanelor și a regiunilor 
celor mai afectate de transformarea verde prin intermediul 
unui Fond pentru o tranziție echitabilă.” 

„[...] vom colabora îndeaproape cu Parlamentul European [...]  
pentru a identifica elementele suplimentare de care este 
nevoie și modul în care acestea pot fi integrate în CFM – de 
exemplu, Fondul pentru o tranziție echitabilă.” 

Planul de investiții pentru o Europă durabilă 

„[...] vor exista mai multe linii de acțiune. O primă linie de 
acțiune este cea financiară: sprijin de la bugetul UE și de la BEI  
pentru atragerea de investiții și, de asemenea, sprijin 
consultativ pentru crearea unei colecții de proiecte eligibile. 
Fiindcă este nevoie nu doar să mobilizăm fonduri, ci și să avem 
proiecte de bună calitate, care facilitează într-adevăr tranziția 
durabilă.”
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„[...] scopul este să direcționăm o mie de miliarde de euro către 
investițiile durabile, prin mobilizarea de fonduri private în 
cadrul programului InvestEU, prin BEI, unde, după cum știți, 
intenționăm să creștem finanțarea acțiunilor climatice de la 
25 % la 50 %. Este vorba despre fonduri noi și fonduri  
mobilizate prin alte contribuții de la bugetul UE.” 

„[...] când am menționat obiectivele de creditare de la BEI, m-
am referit la fonduri noi în raport cu situația actuală, care ajung 
la zeci de miliarde de euro.” 

„Vom încuraja, de asemenea, statele membre să aloce până la 
5 % din fondurile lor din cadrul gestiunii partajate pentru 
programul InvestEU, iar această resursă ne va permite, de 
asemenea, să mobilizăm cantități substanțiale de fonduri noi.”  

BEI ca bancă climatică 

„[...] elementul cel mai important al transformării BEI într-o 
bancă climatică este creșterea cotei de finanțare dedicată 
acțiunilor climatice de la actuala valoare de 25 % la 50 % [până 
în 2025]. Acesta este un pas important, iar eliminarea 
progresivă a finanțării energiei din surse fosile face parte din 
această strategie.” 

„În ceea ce privește estimările, ați menționat suma de 50 de 
miliarde EUR pe an. Cu ajutorul finanțării din partea BEI, putem 
mobiliza cel puțin două treimi inclusiv de la partenerii de 
proiect, deci cel puțin 45 de miliarde EUR pe an. Dacă luăm în 
considerare o perioadă de 10 ani, ajungem deja la 450 [de 
miliarde] EUR.” 

Guvernanța economică 

Recentrarea semestrului european 

„Trebuie să consolidăm în continuare semestrul european. 
Aspectele sociale reprezintă, de asemenea, aproape jumătate 
din recomandările specifice fiecărei țări. Intenționez să păstrez 
această orientare în viitoarea noastră guvernanță economică. 
Vom integra, de asemenea, obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale ONU în obiectivele semestrului, pentru a promova o 
dezvoltare care să fie atât favorabilă incluziunii, cât și 
durabilă.” 

„Ar trebui să avem o monitorizare regulată a progresului 
înregistrat în direcția obiectivelor de dezvoltare durabilă – 
obiective în cadrul semestrului. Vom introduce, de asemenea, 
considerații sistemice în politicile relevante pentru tranziția 
verde, cum ar fi investițiile verzi, economia circulară, utilizarea 
eficientă a resurselor și tranziția echitabilă în toate sectoarele 
de politică.” 

„[...] vom evalua modul în care se poate integra dimensiunea 
durabilității în procedura privind dezechilibrele 
macroeconomice – dar avem obiective de durabilitate 
obligatorii, de exemplu obiectivele de reducere a emisiilor, și 
în alte politici, cum ar fi uniunea energetică – și vom consolida 
angajamentele de punere în aplicare a Acordului de la Paris.” 

Simplificarea Pactului de stabilitate și de creștere 

„[...] vom lucra pe baza raportului Consiliului bugetar  
european, care propune unele idei de simplificare a normelor 
Pactului de stabilitate și de creștere, astfel încât acestea să fie 
mai simplu de aplicat, dat și de explicat publicului larg, 

întrucât în prezent normele sunt, după cum știm, prea 
complexe.” 

„[...] în ceea ce privește normele fiscale ale UE, putem să 
utilizăm, într-adevăr, drept bază pentru dezbaterea noastră, 
activitatea Consiliului bugetar european în materie de criterii 
de referință privind cheltuielile cu ancorarea datoriilor și, după 
cum obișnuiesc eu să spun, cu o „regulă de aur limitată. Va fi 
important, desigur, să obținem un consens larg, astfel încât să 
putem conveni asupra modului în care trebuie ajustate și 
simplificate normele noastre fiscale.” 

„[În ceea ce privește liniile roșii legate de flexibilitatea Pactului 
de stabilitate și de creștere], cred că ar trebui, ca principiu 
general în Europa, să evităm trasarea prea multor linii roșii și 
să acționăm mai degrabă în spiritul compromisului. Astfel 
funcționează Uniunea Europeană.” 

Funcția europeană de stabilizare a investițiilor 

„[...] am avansat două propuneri. Una se referă la Programul de 
sprijin pentru reforme, pe baza căruia discutăm acum despre 
un instrument bugetar pentru competitivitate și convergență. 
[...] A doua propunere se referă la funcția de stabilizare: 
avansăm o propunere concretă privind Funcția europeană de 
stabilizare a investițiilor [...]. În prezent, analizăm în ce măsur ă 
putem găsi o sinergie cu [...] propunerea referitoare la funcția 
de stabilizare și cu un regim european de [re]asigurări de 
șomaj.” 

Serviciile financiare, stabilitatea financiară și 
uniunea piețelor de capital 

Finalizarea uniunii bancare 

„[...] finalizarea uniunii bancare va ocupa un loc important pe 
agenda de lucru a Comisiei Europene.” 

„În ceea ce privește Comisia [...], vom continua să analizăm 
modul în care am putea depăși actualul blocaj sau actuala 
lentoare în implementarea EDIS [sistemul european de 
asigurare a depozitelor] cu care se confruntă Consiliul, dar, în 
același timp – trebuie s-o spunem – și Parlamentul European. 
[...] Vom fi pregătiți să facilităm acest proces prin propunerea, 
dacă este necesar, a unor noi elemente care să ajute la 
progresul dezbaterilor.” 

„[...] trebuie să găsim o soluție pentru problema lichidităților 
în cadrul rezoluției, astfel că vom colabora inclusiv cu statele 
membre și cu BCE pe această temă.” 

„În ceea ce privește activele sigure, Comisia a prezentat, după 
cum știți, o propunere legislativă privind titlurile garantate cu 
obligațiuni suverane. Din păcate, acest proiect nu a fost  
asumat pe deplin de Consiliu, astfel că trebuie să vedem cum 
putem revigora dezbaterea.” 

Tehnologiile financiare și criptomonedele 

„Voi prezenta o nouă strategie prin care să ne asigurăm că 
Europa valorifică cele mai bune oportunități oferite de 
tehnologiile financiare și că este competitivă la nivel mondial.”  

„[...] trebuie să abordăm riscuri precum concurența neloială și 
amenințările la adresa securității cibernetice și a stabilității 
financiare. De exemplu, Europa are nevoie de o abordare  
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comună cu privire la criptomonede precum Libra. Intenționez 
să propun noi reglementări în domeniu.” 

„[...] va trebui să adoptăm reglementări cu privire la Libra 
pentru a supraveghea această criptomonedă la nivelul UE, 
atât din punctul de vedere al stabilității financiare, cât și al 
protejării investitorilor [...].” 

Accesul IMM-urilor la finanțare 

„Noua Comisie va propune un nou fond pentru a sprijini IMM-
urile să își deschidă capitalul. Împreună cu colegii mei, voi 
propune o strategie de sprijinire a IMM-urilor să abordeze 
provocările legate de tranziția verde, de digitalizare și de 
modificarea tiparelor comerciale.” 

„Astfel, o nouă inițiativă concretă pe care intenționăm să o 
lansăm [...] este un fond public-privat dedicat sprijinirii 
ofertelor publice inițiale ale IMM-urilor [...]; desigur, trebuie să 
analizăm totuși condițiile și costurile implicate de accesul  
IMM-urilor la piețele de capital tradiționale.” 

O nouă strategie pentru finanțarea verde 

„[...] vom rămâne la fel de ambițioși în ceea ce privește 
finanțarea durabilă, pe care o considerăm o parte a tranziției 
verzi, componenta de reglementare a acesteia.” 

„Taxonomia va oferi baza pentru multe alte acțiuni, inclusiv 
introducerea standardelor în materie de obligațiuni ecologice, 
etichete ecologice și multe alte elemente. [...] vom extinde 
taxonomia și în alte domenii.” 

„[În ceea ce privește] instituirea unui standard UE pentru 
obligațiunile ecologice, care ar trebui să fie disponibil oricărui 
tip de emitent cotat și necotat, european sau internațional[,] 
voi sprijini această activitate și o voi promova în cadrul  
Comisiei viitoare.” 

„În ceea ce privește transparența, emitenții vor trebui să 
furnizeze detalii referitoare la toate utilizările preconizate ale 

încasărilor și la strategia și procesele aplicate de emitenții 
obligațiunilor ecologice.” 

„Vom publica în curând o verificare a adecvării privind 
comunicarea informațiilor de către întreprinderi, inclusiv o 
revizuire a Directivei privind raportarea nefinanciară, și [...]  
intenționăm să extindem domeniul de aplicare al directivei la 
alte instituții financiare și să raționalizăm informațiile 
prezentate de instituțiile financiare.” 

„Lucrăm, de asemenea, la măsuri care urmăresc actori 
financiari și cifre mai sustenabile și formale, astfel încât să 
putem reevalua și riscurile în materie de MSG [criterii de 
mediu, sociale și de guvernanță] aferente sarcinilor 
administratorilor de active și ale investitorilor instituționali 
[...].” 

Combaterea spălării banilor 

„[...] aplicarea normelor UE în materie de combatere a spălării 
banilor este eterogenă la nivelul Uniunii. Din acest motiv, 
trebuie să regândim modul în care funcționează cadrul nostru. 
În acest context, considerăm că ar fi util să încredințăm unele 
sarcini în materie de combatere a spălării banilor și 
coordonarea acestora unui organism al Uniunii.” 

„După cum putem vedea, există posibilități de îmbunătățire a 
coordonării la nivelul UE prin schimb de informații și utilizarea 
celor mai bune practici, însă, în eventualitatea unei abordări  
necooperante, autoritățile [UE] trebuie să aibă, de asemenea, 
posibilitatea de a acționa în mod direct.” 

Reglementarea prudențială a sectorului bancar 

„[...] la punerea în aplicare a Acordului Basel III, va trebui să 
ținem seama de particularitățile europene. [...] vom susține în 
continuare factorul de sprijinire a IMM-urilor.” 

„Astfel cum a afirmat Comitetul de la Basel, finalizarea 
Acordului Basel nu ar trebui să conducă la o creștere generală 
semnificativă a cerințelor de capital.” 
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dlui 

JOSEP BORRELL FONTELLES 
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate/Vicepreședinte 
desemnat al Comisiei Europene 
 

 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintele desemnat Josep Borrell 
s-a prezentat în fața Parlamentului European la 7 octombrie 2019 pentru a răspunde întrebărilor adresate de deputații 
în Parlamentul European. Pe parcursul audierii, dl Borrell și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în 
prezentul document. Aceste angajamente corespund portofoliului său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune 
pe care i-a trimis-o Ursula von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
vicepreședintelui desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
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O Europă mai strategică, mai asertivă și mai unită 
în acțiunea sa pe plan internațional 
„Ar trebui să reunim suveranitățile noastre naționale pentru a 
multiplica puterea statelor membre individuale [...]. [...] avem 
nevoie de o politică externă cu adevărat integrată, care 
combină puterea statelor membre, acționând împreună în 
cadrul Consiliului, cu toate politicile gestionate de Comisie și 
cu legitimitatea democratică a Parlamentului European.” 

„Dacă voi fi confirmat, esența activității mele ca vicepreședinte 
și Înalt Reprezentant va fi crearea unei punți între politica 
externă a statelor membre și acțiunea externă a Comisiei.” 

„[...] pentru a fi relevanți din punct de vedere geopolitic avem 
nevoie de unitate, mult mai multă decât avem acum. Voi lucra 
cu toate statele membre, mari și mici, pentru a realiza această 
unitate.” 

„[...] sistemul UE trebuie să fie mai adecvat scopului său, să 
evite suprapunerile și rutina birocratică, să realizeze o analiză 
strategică mai puternică și mai aprofundată. Consider că nu 
facem asta suficient. Trebuie să recâștigăm un spirit de 
inițiativă și de acțiune. Puteți să vă așteptați din partea mea 
exact la acest lucru: să recâștigăm un spirit de inițiativă și de 
acțiune.” 

Adoptarea deciziilor mai rapid și mai eficient 

„Ar trebui să ne amintim că Consiliul Afaceri Externe este un 
organism decident care are sarcina de a iniția dezbateri de 
orientare, într-adevăr, dar ar fi mult mai bine să ajungem la 
rezultate concrete și la acțiuni comune. Sunt membru în 
Consiliul European. Datoria mea este să prezint în fața 
Consiliului European cele mai importante teme de politică 
externă. Este un privilegiu extraordinar să pot face asta și sunt  
dispus să îmi asum această misiune.” 

„[...] rolul Înaltului Reprezentant este nu doar de a acționa ca 
mediator, [...] ci de a avea o atitudine proactivă în sensul  
reconcilierii diferențelor care există, în mod inevitabil, între 
noi. [...] De aceea, voi merge mai departe de cel mai mic 
numitor comun. [...]” 

„Îmi voi asuma riscul ca Consiliul să nu îmi accepte 
propunerile. Îmi voi asuma riscul de a fi în minoritate în fața 
colegilor mei. Voi încerca, de exemplu, ca în unele cazuri să 
utilizăm dispozițiile Tratatului, astfel încât să nu fie necesar să 
fim de acord unii cu ceilalți pe deplin, întotdeauna. În ceea ce 
privește sancțiunile, drepturile omului și misiunile PSAC, nu 
este nevoie de unanimitate, întrucât Tratatul [...] ne permite 
acest lucru. [...]” 

„[...] Să începem prin utilizarea majorității calificate în locul 
unanimității în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei, 
drepturile omului și misiunile de pace. Ulterior, dacă reușim să 
consolidăm această cultură comună strategică, putem 
conveni asupra chestiunilor legate de suveranitate. [...] Așadar , 

trebuie să continuăm pas cu pas, dar scopul final este să luăm 
deciziile cu majoritate calificată atunci când va fi timpul.” 

Asigurarea unei legături mai bune între aspectele interne 
și externe ale politicilor noastre 

„[...] avem nevoie de coerență între politicile interne și externe 
și deținem instrumentele necesare pentru a participa la jocul 
raporturilor de forță. Provocarea constă în gruparea acestora 
în serviciul unei strategii unitare.” 

„Consider că una dintre problemele majore ale politicii 
externe a UE este separarea sa în compartimente, care derivă 
din însăși structura instituțională a Uniunii: Comisia are 
anumite funcții, Consiliul are altele... Totuși, în lumea în care 
trăim [...] este necesar să reunim toate capacitățile noastre.” 

„Articolul 18 din Tratat îmi încredințează în mod expres 
sarcina de a coordona acțiunea externă a Comisiei. Politicile 
(complet) externe sunt una, iar politicile interne care au și o 
dimensiune externă sunt altceva. În privința acestora din 
urmă, va trebui să colaborez, desigur, cu președinta.” 

SEAE 

„[...] Egalitatea de gen este una dintre pietrele de temelie ale 
politicilor europene. [...] Egalitatea de gen în politica externă 
nu înseamnă doar egalitate între bărbați și femei în funcțiile 
de rang înalt. Trebuie să ajungem acolo. [...] Ca să fiu sincer, 
cred că va fi imposibil să ajungem la 50 % [până în 2024]. [...]  
Un obiectiv realist, pentru care trebuie să ne luptăm, este cel 
de 40 %. Să nu uităm că o treime dintre posturile Serviciului 
European de Acțiune Externă sunt acoperite de corpurile 
diplomatice naționale, care au de îndeplinit, de asemenea, 
cerințele în ceea ce privește numărul de femei, astfel că în 
prezent există un fel de competiție pentru resursa limitată 
reprezentată de femeile înalt calificate din corpul diplomatic.” 

„Trebuie să introducem genul ca o valoare în activitățile 
diplomatice și militare.” 

„Sistemul instituțional al Serviciului European de Acțiune 
Externă și al Comisiei este, din câte înțeleg eu – și nu doresc să 
critic pe nimeni aici – mai axat pe procese decât pe politici. 
Cred că trebuie să dezvoltăm furnizarea de valoare adăugat ă 
reală în aspectele de care au nevoie statele membre și în 
domeniile dorite de acestea.” 

Relațiile cu statele membre 

„Miniștrii de externe l-ar putea ajuta mult pe Înaltul 
Reprezentant. Nu am capacitatea de a fi peste tot, dar există 
28 – în curând 27, probabil – de miniștri de externe care pot 
ajuta, cărora li se poate încredința sarcina de a solicita, munci, 
discuta, călători ca „șefi de pluton”, intervenind în domenii 
specifice în care țările lor sunt mai experimentate decât altele. 
Această inovare ar putea consolida asumarea politicii externe 
a UE de către statele membre.” 
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Cooperarea cu Parlamentul European 
„Parlamentul are de jucat un rol foarte important. [...]  
Dumneavoastră dați forma politicilor. Cu cât sunteți ascultați 
și înțeleși mai bine, cu atât modelați mai mult politica externă 
a Uniunii. [...] Trebuie să-mi iau acum angajamentul că voi 
continua dinamica pozitivă care a urmat declarației privind 
responsabilitatea politică din 2010, iar acest lucru implică 
consultarea Parlamentului, în sesiune plenară și în cadrul  
comisiilor și al comisiilor speciale, pentru a vă prezenta cele 
mai sensibile elemente ale politicii externe, de securitate și de 
apărare.” 

„Mă angajez, de asemenea, să prezint deputaților în 
Parlamentul European toate nivelurile negocierii acordurilor 
internaționale, întrucât aceasta este o cerință prevăzută de 
Tratat, și anume organizarea de cel puțin cinci ori pe an a unei 
reuniuni consultative mixte privind executarea bugetului 
PESC, pentru a relua negocierile – care se confruntă cu blocaje 
– cu privire la schimbul de informații despre acordurile 
internaționale, în conformitate cu articolul 40 din Acordul 
interinstituțional privind o mai bună legiferare din 2016.” 

„Mă bucură perspectiva de a lucra în strânsă colaborare cu 
Parlamentul European, deoarece apreciez potențialul 
diplomației parlamentare și sunt conștient că rezoluțiile, 
medierea, misiunile dvs. de observare a alegerilor joacă un rol 
fundamental în definirea unei politici externe credibile a UE.” 

Securitatea și apărarea 
„Forța noastră rezidă în capacitatea noastră de a conecta 
diplomația, medierea, gestionarea crizelor și aspectele interne 
și externe ale securității [...]. 

Apărarea face parte din securitatea noastră și uneori 
amenințările prind contur departe de granițele noastre. Am 
pus de curând în aplicare instrumente pentru a dezvolta 
capacități de apărare mai ușor de utilizat. Trebuie să mergem 
mai departe.” 

„[...] ne lipsește o cultură strategică comună. Am făcut  
progrese în această direcție, la nivel politic cu cooperarea 
structurată permanentă (PESCO), la nivel industrial cu Fondul  
european de apărare, iar la nivel operațional cu misiunile. Am 
făcut progrese în aceste trei domenii. Dar nu este suficient.” 

„[...] NATO este și va rămâne piatra de temelie a alianței 
noastre colective, a apărării noastre colective. Prin dezvoltarea 
apărării europene, vom consolida Alianța Atlantică, iar prin 
asumarea unei responsabilități mai mari în cadrul NATO vom 
contribui la o relație transatlantică mai echilibrată.” 

„[...] articolul [42 alineatul (7) din Tratatul de la Lisabona] 
trebuie operaționalizat [...] Acest articol, la fel ca celălalt – cred 
că este vorba despre articolul 212 –, care vizează răspunsul  
comun la atacurile teroriste și la dezastrele naturale [...] ar 
trebui să stea la baza dezvoltării unor protocoale. Este necesar 
să se specifice modul în care ar trebui puse în aplicare acestea 
și, desigur, după cum am spus înainte, dvs. [PE] sunteți cei care 

„modelează” politica externă [...] Ar trebui să avem orientări 
clare.” 

„Statele membre mobilizează 35 000 de femei și de bărbați la 
nivel mondial în diferite tipuri de misiuni internaționale. E o 
cifră impresionantă, dar trebuie să facem mai mult.” 

„Cheltuielile noastre militare sunt aproximativ egale cu 
jumătate din PIB-ul Belgiei. Sunt mai mari decât ale Chinei. Și 
mult mai mari decât ale Rusiei. Sunt depășite doar de cele ale 
Statelor Unite. [...] dar capacitatea noastră este mult mai mică, 
din cauza fragmentării și a suprapunerii. Trebuie să ne 
organizăm cheltuielile împreună.” 

„Trebuie să fim mai operaționali pe teren. Trebuie să 
mobilizăm trupe, începând cu vecinătatea noastră.” 

„[...] am convenit asupra unui plan de consolidare a 
capabilităților, care identifică 11 priorități de apărare. Printre 
acestea se numără [...] operațiunile de răspuns la amenințări 
cibernetice, realimentarea în zbor și apărarea împotriva 
rachetelor balistice. [...] avem nevoie de aceste capabilități 
pentru implicarea noastră operațională și trebuie să ținem 
seama, de asemenea, de compatibilitatea și de 
complementaritatea acestora cu prioritățile NATO.” 

„Lipsa de cooperare între statele membre în domeniul 
securității și al apărării ne costă aproximativ 30 000 de 
milioane pe an. Trebuie să dezvoltăm PESCO și Fondul  
european de apărare.” 

„Trebuie să acordăm atenție, de asemenea, gestionării civile, 
care este, din punctul meu de vedere, la fel de importantă ca 
și misiunile militare, și pentru care avem nevoie de un tip 
diferit de capacități: polițiști, judecători, procurori și alți 
experți.” 

„[...] grupurile tactice de luptă [...] rămân instrumentul 
principal pentru răspunsul nostru militar rapid și sunt  
singurele forțe militare din Uniunea Europeană pregătite de 
mobilizare în termen scurt. Consider că trebuie să creștem 
finanțarea comună, subiect dezbătut în prezent în contextul 
Instrumentului european pentru pace [...], pentru a crea un 
stimulent pentru mobilizările viitoare [...]” 

Neproliferarea și controlul exporturilor de arme 

„[...] intrăm într-o eră a instabilității nucleare, întrucât toate 
acordurile care instituiseră o plasă de siguranță împotriva 
proliferării și eventualei utilizări a acestor arme s-au prăbușit  
unul după altul. În acest sens, UE trebuie să își îndeplinească 
în continuare rolul în extinderea Tratatului cu privire la 
neproliferarea armelor nucleare. Sprijinim acest tratat prin cei 
trei piloni ai săi: neproliferarea, dezarmarea și utilizarea 
pașnică a energiei nucleare.” 

„În ceea ce privește exportul de arme, consider că nu este 
suficient să menținem [poziția comună] din 2008, ci trebuie s-
o actualizăm pe larg. Din 2008 a trecut mult timp. Și este 
necesară revizuirea acestei norme comune a țărilor din UE cu 
privire la controlul exportului de arme.”

„Trebuie să renegociem acordul din 2008, în primul rând 
pentru a face schimb de informații. Ar trebui să știm ce face  
fiecare țară, ce exporturi de arme efectuează fiecare țară, către 
cine, în ce condiții, și să monitorizăm – așa cum procedează 
unele țări – utilizarea acestor arme.” 
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Amenințări 

„Ne confruntăm cu amenințări hibride, inclusiv cu campanii de 
dezinformare și atacuri cibernetice care ne pun în pericol 
democrația. Sunt conștient de gravitatea acestor amenințări și 
voi depune eforturi pentru a avansa în combaterea lor.” 

„Evident, terorismul este o amenințare majoră, extraordinară. 
[...] Ce poate face UE [...] pentru a-l combate? Dispunem de o 
serie întreagă de instrumente, printre care diplomația, relațiile 
cu țările care s-au aflat, în trecut, la originea acestei amenințări 
extraordinare la adresa noastră, dar nu putem rezolva 
problema singuri...” 

„[...] ne confruntăm cu un proces de dezinformare care 
afectează considerabil sănătatea democratică a țărilor 
noastre. Iar dezinformarea va fi [...] una dintre cele mai mari 
probleme cu care ne vom confrunta în domeniul inteligenței 
artificiale. [...] Avem trei componente, una dintre ele fiind 
dedicată Europei de Est. Avem celula de reacție rapidă 
împotriva dezinformării. Avem o capacitate de intervenție 
redusă. Ar trebui să avem mai multe instrumente, deoarece 
problema se va agrava...” 

Drepturile omului 

„[...] Uniunea Europeană este un far călăuzitor în ceea ce 
privește apărarea drepturilor omului, mai mult decât orice altă 
entitate din lume. Drepturile omului trebuie să facă parte 
integrantă din politicile noastre. Promovarea drepturilor 
omului nu ar trebui să fie doar un aspect marginal al politicii 
externe, ci ar trebui să fie plasate în centrul acesteia.” 

„[...] țările care beneficiază de preferințe comerciale trebuie să 
respecte convențiile privind drepturile omului și drepturile 
lucrătorilor.” 

„[...] vreau să vă asigur de un lucru: pentru mine, drepturile 
omului nu sunt doar cireașa de pe tort atunci când vine vorba 
despre încheierea unui acord comercial. Acestea fac parte 
integrantă din acord, și nu doar în etapa de redactare a 
acestuia, ci și în ceea ce privește monitorizarea aplicării sale. 
[...] Mă voi asigura că introducem o clauză privind respectarea 
drepturilor omului în toate acordurile comerciale bilaterale 
[...].” „Avem un plan de acțiune [privind drepturile omului] 
pentru perioada 2020-2024. [...] Va trebui să vedem cum 

putem pune în aplicare aceste planuri în sens concret. Solicit 
Parlamentului să colaboreze cu mine pentru a asigura 
realizarea planului și faptul că UE rămâne un model de apărare  
a drepturilor omului la nivel mondial.” 

Priorități și provocări 
Vecinătate și extindere 

„Aș vrea să subliniez de la bun început intenția mea de a lucra 
la reformele și la procesele de integrare din Balcanii de Vest, 
de a sprijini apărarea democrației și integrității teritoriale a 
Ucrainei, de a aborda provocările din vecinătatea noastră 
sudică [...], de a dezvolta o nouă strategie cuprinzătoare 
pentru Africa, de a elabora o strategie bine definită din punct  
de vedere politic în Asia și împreună cu aceasta, de a 
aprofunda cooperarea noastră cu America Latină și de a 
„reseta” relațiile transatlantice.” 

„Cred cu fermitate că Balcanii și frontiera estică a Europei sunt  
principalele priorități ale politicii noastre externe. Nu putem 
spune că avem succes geopolitic dacă nu putem soluționa 
problemele din vecinătatea noastră imediată. [...] Poate că nu 
suntem conștienți de amenințarea uriașă pe care ar 
reprezenta-o o Africă de Nord destabilizată.” 

„[...] primul lucru pe care ar trebui să-l facem în Balcani este să 
deschidem frontierele [...].” 

„Un lucru este clar: Kosovo și Serbia trebuie să ajungă la un 
acord. [...] Voi face tot ce-mi stă în putință pentru a îndeplini 
acest deziderat prioritar. De fapt, prima mea vizită va fi la 
Priștina.” 

Migrația și schimbările climatice 

„Cetățenii Uniunii afirmă că cele mai mari două provocări cu 
care se confruntă sunt schimbările climatice și migrația. 
Ambele sunt provocări geopolitice, pentru că nu le putem 
soluționa singuri. [...] Schimbările climatice [...] sunt un factor  
de instabilitate și creează presiuni migratorii, cu care va trebui 
să ne confruntăm atât în interiorul UE, cât și în afară. De aceea 
spun că sunt chestiuni geopolitice.” 

„Migrația și azilul au implicații geopolitice profunde. [...]  
Problema migrației trebuie să fie încorporată pe deplin în 
politica externă.”
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dlui 

MAROŠ ŠEFČOVIČ 
Vicepreședinte desemnat  
Relații interinstituționale și prospectivă 

Vicepreședintele desemnat Maroš Šefčovič s-a prezentat în fața Parlamentului European la 30 septembrie 2019 pentru 
a răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru afaceri juridice, al 
Comisiei pentru afaceri constituționale, al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și al Comisiei pentru petiții. Pe 
parcursul audierii, dl Šefčovič și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. Aceste 
angajamente vizează portofoliul său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula von der 
Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, și includ următoarele: 

 relațiile interinstituționale și o mai bună legiferare; și 
 plasarea prospectivei în centrul îmbunătățirii procesului de elaborare a politicilor. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
vicepreședintelui desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise. 
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Relații interinstituționale 
Consolidarea parteneriatului special cu Parlamentul 
European 

 „Va fi o prioritate pentru mine să duc cooperarea noastră cu 
un pas mai departe, spre un parteneriat special bazat pe 
încredere între instituțiile noastre și între acestea și cetățenii 
Uniunii. În special, voi propune ca parteneriatul nostru să se 
extindă dincolo de sfera legislativă. Acesta ar trebui să se 
aplice într-un domeniu mai amplu, la nivelul întregului ciclu 
politic.” 

Consolidarea cooperării în etapa stabilirii agendei 

 „[...] preconizez o cooperare strânsă între instituțiile noastre în 
etapa stabilirii agendei. După cum știți, misiunea mea implică 
sprijinirea președintei alese prin elaborarea programului de 
lucru al Comisiei. Aceasta va fi o activitate prioritară [...]. Astfel, 
voi lucra încă din prima zi cu colegii mei din Comisie și voi 
colabora cu dvs., cu grupurile politice, și cu Conferința 
președinților de comisie din Parlament. Pe această bază, cele 
trei instituții pe care le reprezentăm ar trebui să adopte o 
declarație comună privind prioritățile legislative.” 

Angajamentul de a acționa în conformitate cu rezoluțiile 
Parlamentului privind inițiativele legislative, în temeiul 
articolului 225 din TFUE 

„[...] un drept de inițiativă al Parlamentului European, care să 
marcheze începutul unei noi ere instituționale. După cum a 
anunțat președinta aleasă, atunci când Parlamentul, hotărând 
cu majoritatea membrilor săi, solicită o propunere legislativă, 
Comisia va răspunde cu un act legislativ, cu respectarea 
deplină a principiilor proporționalității, subsidiarității și mai  
bunei legiferări.” 

„Pentru a asigura rezultate rapide, voi propune ca instituțiile 
noastre să se implice în etapele timpurii ale inițierii rezoluțiilor 
parlamentare și să colaboreze îndeaproape în fiecare etapă a 
elaborării acestora. Intenționez să institui un mecanism de 
alertă timpurie pentru a asigura dialogul constant dintre 
Comisie și Parlament.” 

„Odată ce o rezoluție parlamentară este adoptată, mă voi 
asigura că o dezbatere politică a temei respective va fi 
organizată de colegiul comisarilor [...].” 

Angajamentul de a relua negocierile interinstituționale 
cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului 

„[...] voi încuraja reluarea discuțiilor cu privire la dosarele 
instituționale în curs, în special cu privire la dreptul de 
anchetă. Înțeleg pe deplin încercările Parlamentului de a  
revizui regulamentul. Întrucât discuțiile s-au blocat din cauza 
unor preocupări instituționale și juridice, mă declar pregătit să 
inițiez dezbateri trilaterale.” 

Încurajarea Consiliului să participe la Acordul-cadru din 
2010 

„[...] voi aborda din nou Consiliul. Avem un acord-cadru, 
haideți să-l analizăm și să vedem [...] ce anume trebuie 
actualizat și cum putem convinge Consiliul să coopereze mai  
îndeaproape cu noi, inclusiv în temeiul acestui acord.” 

Rolul Parlamentului în cadrul Conferinței privind viitorul 
Europei 

„[...] în ceea ce privește Conferința privind viitorul Europei, este 
evidentă nevoia de colaborare între instituțiile noastre. 
Președinta aleasă a afirmat foarte clar că este perfect pregătită 
să coopereze strâns cu Parlamentul European și să accepte 
faptul că Parlamentul European și deputații în Parlamentul 
European vor conduce această conferință.” 

Transparența 

Negocierile internaționale 

„În ceea ce privește negocierile internaționale, voi colabora cu 
comisarii relevanți pentru a mă asigura că Parlamentul 
European este informat cu regularitate, în special înaintea 
evenimentelor majore și în etapele esențiale ale negocierilor 
internaționale.” 

Creșterea transparenței în cadrul Consiliului 

 „Este important să avem un nivel ridicat de transparență [...] . 
Intenționez să apelez la Consiliu, pentru a discuta acest 
subiect cu Ombudsmanul.” 

Registrul de transparență 

„[...] în ceea ce privește registrul de transparență, cred că este 
necesar să ducem la bun sfârșit acest efort. Aceasta înseamnă 
să descoperim cum se pot implica Parlamentul European și 
Consiliul în acest efort, și sunt pregătit să mă implic pe deplin, 
să discut subiectul cu dvs. și să căutăm împreună soluția 
optimă.” 

Comitologie – Registrul grupurilor de experți 

 „Încercăm să comasăm registrul grupurilor de experți și 
registrul de comitologie. [...] Sper că îl vom putea lansa 
împreună în cursul anului viitor și veți vedea dacă acest nou 
instrument se ridică la înălțimea așteptărilor dvs.” 

Petiții 

Angajamentul de a îmbunătăți modul în care Comisia 
tratează petițiile 

„În ceea ce privește contribuțiile cetățenilor la depistarea și, 
după caz, soluționarea încălcărilor legislației UE, voi colabora 
strâns cu Comisia pentru petiții de-a lungul întregului an și voi 
participa, desigur, la prezentarea raportului anual al acesteia. 
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În plus, în cazul în care primim un număr semnificativ de petiții 
având același subiect, voi încuraja participarea comisarilor 
responsabili, pentru a discuta despre ceea ce se poate face  
pentru remedierea problemelor semnalate.” 

Răspunsuri prompte din partea Comisiei 

„Dacă [...] ne veți înainta, într-adevăr, doar petițiile în legătură 
cu care Comisia poate să facă ceva și pentru al căror obiect 
este responsabilă, voi face tot ce-mi stă în putință pentru ca 
petițiile respective să primească răspunsuri adecvate în 
termen de trei luni, iar comisarii vor fi pregătiți să participe la 
lucrările comisiei dvs.” 

O mai bună legiferare 
Angajamentul de a adopta programul multianual 

„Voi [...] propune adoptarea primului program multianual, în 
conformitate cu prevederile Acordului interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 2016.” 

Coordonarea activității Comisiei în domeniul unei mai 
bune legiferări 

„[...] îmi doresc să colaborez cu dvs. în domeniul unei mai bune  
legiferări, în vederea punerii în aplicare eficace și transparente 
a acesteia. Obiectivul nostru ar trebui să fie adoptarea și 
punerea în aplicare a unei legislații orientate spre viitor, care 
poate să treacă testul timpului, care nu creează sarcini inutile 
și livrează rezultate la un cost minim. În acest scop, doresc să 
duc la următorul nivel agenda privind o mai bună legiferare.” 

Relațiile cu parlamentele naționale și respectarea 
principiului subsidiarității 

„Intenționez să vizitez toate parlamentele naționale în primii 
doi ani de mandat, pentru a evalua mai bine activitatea 
importantă a acestora în ceea ce privește subsidiaritatea 
activă și proporționalitatea, și voi discuta cu acestea despre 
programarea noastră multianuală.” 

„Asta presupune conceptul de subsidiaritate activă. Ar trebui 
să căutăm modalități prin care să consultăm sau să implicăm 
din etape timpurii parlamentele naționale, autoritățile 
regionale sau, dacă există, parlamentele regionale în 
dezbaterile noastre de la nivelul Uniunii.” 

 „Un aspect pe care îl explic colegilor noștri – și sunt pregătit 
să lucrez și mai mult la acesta în sens politic – este faptul că, 
odată ce noi constatăm, în cadrul Comisiei, că propunerea pe 
care dorim s-o prezentăm se va confrunta cu o opoziție de 
peste 50 % în parlamentele naționale, renunțăm să mai  
prezentăm respectiva propunere.” 

Reducerea sarcinii impuse de reglementare asupra 
persoanelor și a întreprinderilor 
Aplicarea noului principiu al numărului constant 

„Voi aplica principiul numărului constant, [...], potrivit căruia 
fiecare propunere legislativă care impune o sarcină nouă 

asupra utilizatorilor ar trebui să fie compensată printr-o 
reducere echivalentă într-un alt domeniu. 

Acest lucru este important mai ales pentru întreprinderile mici 
și mijlocii și mă voi asigura că acest nou principiu este aplicat 
în toate domeniile. Cu toate acestea, [...] spun un «nu» hotărât  
abordării mecanice și periclitării standardelor noastre înalte, în 
special a celor sociale și de mediu.” 

Angajamentul de a colabora strâns cu statele membre 
pentru a evita birocrația suplimentară 

„Intenționez, de asemenea, să colaborez mai mult cu statele 
membre pentru a mă asigura că acestea nu adaugă o sarcină 
administrativă inutilă atunci când transpun legislația UE.” 

„Instituțiile UE ar trebui să fie avertizate atunci când un stat  
membru introduce măsuri care depășesc cerințele din 
legislația UE; voi implica reprezentanțele Comisiei în acest 
proces și mă voi asigura că deputații în Parlamentul European 
sunt informați, de asemenea, în mod corespunzător.” 

Reducerea reglementării excesive care afectează IMM-
urile 

„Sunt pregătit să lucrez cu dvs. asupra acestui aspect, pentru 
a ne asigura că sectorul IMM-urilor este mulțumit de noile 
schimbări pe care le vom introduce.” 

Platforma REFIT 

Redefinirea Platformei REFIT ca o „Platformă pregătită 
pentru viitor” 

„Voi propune ca Platforma REFIT să fie redefinită ca o 
«Platformă pregătită pentru viitor». Am convingerea că 
legislația noastră ar trebui să fie, de exemplu, pregătită pentru 
e-guvernanță și utilizarea digitală. Voi prezenta periodic 
Parlamentului rapoarte privind concluziile platformei.” 

Includerea inteligenței artificiale în Platforma REFIT 

„[...] dorim, de asemenea, să introducem noi norme privind 
dezvoltarea inteligenței artificiale în Europa. Însă, în același 
timp, vreau să vă asigur că vom aborda tot ce ține de sarcina 
administrativă cu cea mai mare atenție, cu grijă, ca pe o 
prioritate de prim rang, și că în niciun caz nu ne vom coborî 
standardele.” 

„[...] trebuie să ne asigurăm că datele noastre sunt bine 
protejate, că drepturile noastre fundamentale sunt respectate 
și că știm întotdeauna cine este responsabil, iar oamenii 
trebuie să dețină întotdeauna controlul.” 
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Reprezentarea Comisiei în Consiliul Afaceri 
Generale și în discuțiile privind chestiunile 
transversale din Parlament 
„Îmi doresc să fiu la fel de apropiat de Parlamentul European 
și de Consiliu, deoarece consider că aceasta ajută uneori la 
prezentarea preocupărilor Parlamentului European în fața 
Consiliului și la explicarea poziției Consiliului în fața 
Parlamentului European [...].” 

Consolidarea procesului de elaborare a politicilor 
pe bază de probe 
Un registru de probe comun 

„[...] Doresc să protejăm calitatea probelor și să consolidăm 
transparența acestora. În practică, voi analiza împreună cu 
celelalte instituții posibilitatea instituirii unui registru de 
probe comun, deschis publicului, în care să partajăm probele 
utilizate în propunerile noastre legislative.” 

„Acest registru ar fi [...] sub controlul dvs., ar avea un caracter 
interinstituțional [...].” 

Îmbunătățirea evaluărilor impactului efectuate de 
Comisie 

„Va trebui să introducem multe elemente noi pentru a 
moderniza evaluările impactului și, prin urmare, am dori să 
combinăm cât mai mult aceste evaluări cu prospectiva [...].” 

„În ceea ce privește evaluările impactului, este evident că 
trebuie să îmbunătățim și mai mult calitatea și transparența.” 

Extinderea consultărilor publice 

„[...] va trebui să organizăm mai multe consultări publice în 
țările noastre, în regiunile noastre, să discutăm cu asociațiile 
profesionale, să ne asigurăm că vom avea un răspuns mai bun 
în viitor.” 

Sprijinirea Comitetului de analiză a reglementării 

„Doresc să sprijinim (experții externi) [...], să le furnizăm mai  
multe resurse, pentru ca ei să își îndeplinească sarcinile și mai  
bine, și să utilizăm potențialul Centrului Comun de Cercetare 
în unele dintre aspectele în care am avea nevoie de mai multe 
probe științifice [...].” 

Prospectiva strategică 
Angajamentul de a construi capacitatea prospectivă 

„[...] voi propune să facem eforturi pentru o guvernanță 
anticipativă de talie mondială, construind o capacitate  
prospectivă în interiorul Comisiei pentru a ne urmări 
obiectivele politice, și intenționez să mobilizez resursele 
Centrului Comun de Cercetare ca factor favorizant esențial.” 

Instituirea Rețelei de prospectivă strategică a UE 

„Trebuie să creăm o rețea de prospectivă strategică a UE, în 
care să reunim ce au mai bun de oferit instituțiile UE și statele 
membre.” 

Elaborarea unui raport anual de prospectivă 

„[...] scrisoarea de misiune pe care am primit-o de la președinta 
aleasă îmi încredințează sarcina de a pregăti un studiu anual  
de prospectivă cu privire la cele mai relevante tendințe 
emergente. Acest raport va fi utilizat pentru pregătirea 
discursului privind starea Uniunii și a exercițiilor noastre de 
programare. Pe baza sa, voi promova dezbateri strategice în 
cadrul Parlamentului European și al Consiliului European. 
Doresc să convenim cu privire la megatendințele 
transformatoare pe care trebuie să le abordăm în mod 
strategic și să ne dezvoltăm viziunea pe termen lung pentru 
Europa [...].” 

Coordonarea activității Comisiei în ceea ce privește 
Alianța europeană pentru baterii 

Corelarea Alianței europene pentru baterii de alte 
sectoare strategice 

„[...] intenționez să folosesc aceste responsabilități în materie 
de prospectivă pentru a veni în fața dvs. și a vă prezenta în ce 
alte sectoare strategice ar trebui să procedăm la fel, stabilind 
un astfel de pact industrial, astfel încât să ținem cu adevărat  
pasul cu competitorii noștri majori de la nivel internațional.” 
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dnei 

VĚRA JOUROVÁ 
Vicepreședintă desemnată 
Valori și transparență 

Vicepreședinta desemnată Věra Jourová s-a prezentat în fața Parlamentului European la 7 octombrie 2019 pentru a 
răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru afaceri constituționale, 
al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și al Comisiei pentru afaceri juridice. Pe parcursul audierii, 
dna Jourová și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. Aceste angajamente 
vizează portofoliul său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula von der Leyen, 
președinta aleasă a Comisiei Europene, și includ următoarele: 

 consolidarea democrației și a transparenței; și 
 respectarea valorilor și a drepturilor în Europa. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
vicepreședintei desemnate i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
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Consolidarea democrației și a transparenței 

Realizarea unor progrese în ceea ce privește sistemul 
candidaților cap de listă și listele transnaționale 

„[...] trebuie să îmbunătățim sistemul candidaților cap de listă, 
inclusiv prin abordarea chestiunii privind listele 
transnaționale. Îmi voi folosi rolul de președintă a grupului de 
comisari pentru un nou elan pentru democrația europeană 
pentru a mă asigura că Comisia aduce o contribuție 
semnificativă la activitatea Conferinței privind viitorul Europei 
în ceea ce privește aceste aspecte și acționează ca un mediator 
onest între instituții.” 

Crearea unui grup de lucru în cadrul Conferinței privind 
viitorul Europei 

„[...] În această calitate, voi înființa un grup de lucru în cadrul  
Conferinței privind viitorul Europei, împreună cu care vom 
evalua inițiativele existente și vom compara diferite opțiuni 
pentru sistemul candidaților cap de listă și listele 
transnaționale. Voi căuta un mecanism care să îndeplinească 
criteriile necesare ale aritmeticii de vot, astfel încât nicio țară 
să nu fie dezavantajată sau plasată într-o poziție care să 
afecteze echilibrul sistemului electoral.” 

Candidații cap de listă 

„Candidatul cap de listă ar trebui să fie candidatul pentru 
poziția de președinte al Comisiei. Voi face tot ce îmi stă în 
putință în acest sens. În primul rând, vom avea dezbaterea 
experților, iar ulterior dezbaterea politică. Potrivit unui 
calendar realist, cred că vom putea prezenta primele 
propuneri în vara anului 2020.” 

Listele transnaționale 

„Voi analiza, de asemenea, fezabilitatea și operativitatea 
sistemului listelor transnaționale.” 

Legislația electorală 

„[...] vom lucra în sensul noului elan pentru democrație, care 
va viza alegerile și, prin urmare, legislația electorală, 
dezinformarea și pluralismul mijloacelor media, într-un sens 
mai larg.” 

Publicitatea politică plătită și finanțarea partidelor 
politice europene 

„[...] voi lucra la elaborarea unor soluții pentru a aduce mai  
multă transparență în ceea ce privește publicitatea politică 
plătită și mai multă claritate privind finanțarea partidelor 
politice europene.” 

Consolidarea rezilienței sistemelor noastre democratice 

„Alte aspecte importante sunt consolidarea rezilienței 
societății și volatilitatea anumitor momente, în special a celor 
premergătoare alegerilor. [...] potrivit unei serii de anchete 
sociale, partidele politice sunt generatori activi de știri false și 
de dezinformări, [...] de aceea dorim să evaluăm normele 
referitoare la campaniile politice. Consider că trebuie să 
aplicăm câteva măsuri concrete în acest sens.” 

Codul de bune practici privind dezinformarea 

„[...] voi evalua, de asemenea, cu atenție dacă platformele 
online își îndeplinesc obligațiile pe care și le-au asumat în 
temeiul Codului de bune practici privind dezinformarea.” 

Abordarea cuprinzătoare pentru combaterea 
dezinformării 

„Prin urmare, pentru a contracara în mod eficace 
dezinformarea și pentru a consolida reziliența, trebuie să 
avem o abordare cuprinzătoare, care să implice guvernele, 
partidele politice, platformele online, jurnaliștii, cercetătorii, 
educatorii și societatea civilă. În vederea elaborării acestei 
politici importante, aș dori să mențin un dialog activ cu dvs. și 
aș aprecia foarte mult contribuțiile dvs.” 

Acțiunea europeană pentru democrație 

„[...] voi elabora Planul de acțiune europeană pentru 
democrație [...] ca pe un vehicul al unui nou efort de abordare  
eficace a acestei chestiuni, astfel încât democrația noastră să 
fie mai rezilientă. Acest lucru implică instituirea unui cadru de 
reglementare inteligent, precum și a unor structuri coerente și 
interconectate.” 

Implicarea cetățenilor 

„[...] consider că rolul meu îmi cere să fiu un avocat puternic al 
cetățenilor. Vreau să contribui la dezideratul de a face vocile 
lor auzite, astfel încât să nu fie ignorați. Vrea să văd drepturile 
lor respectate, nu încălcate.” 

Cetățenia europeană 

„Intenționez să urmăresc cu mare atenție modul în care vom 
elabora Programul «Valori și cetățenie» [...] și doresc ca aceste 
fonduri să fie utilizate pentru lucrurile de care avem nevoie.” 

Inițiativa cetățenească europeană 

„Voi folosi cele mai bune elemente și voi valorifica la 
maximum noua versiune legislativă a inițiativei cetățenești, 
care va intra în vigoare la 1 ianuarie. [...] trebuie să accelerăm 
sistemul electronic pentru comunicare cu organizatorii și să 
luăm în considerare câteva linii de asistență telefonică și 
măsuri de sprijin activ, astfel încât cetățenii care doresc să 
introducă o inițiativă să știe ce au de făcut pentru a îndeplini 
obligațiile legale. Vă promit că voi face tot ce îmi stă în putință 
pentru a introduce modificările necesare.” 

Pluralismul mass-mediei 

„[...] Ar trebui să utilizăm în continuare finanțarea proiectelor 
independente de monitorizare a pluralismului mijloacelor 
media, să cartografiem încălcările libertății presei și să 
sprijinim jurnaliștii a căror siguranță este amenințată. Voi 
folosi toate instrumentele politice și legale pe care le am la 
dispoziție pentru a urmări idei precum Raportul Grupului la 
nivel înalt pentru libertatea și pluralismul mass-mediei.” 
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Libertatea de exprimare 

„[...] Aceasta este de neatins, cu excepția cazului în care este 
vorba despre un conținut interzis prin lege. Acesta este 
principiul pe care îl aplicăm, de exemplu, în cadrul acțiunilor 
de combatere a discursului online de incitare la ură. Nu voi 
promova nicio soluție sau propunere care implică stabilirea 
unui arbitru pentru conținutul care poate fi scris sau anunțat  
în mass-media. Nu vom avea niciun „Minister al Adevărului”, 
„Comisar al Adevărului” sau alte asemenea structuri.” 

Trimiterea în judecată a jurnaliștilor pentru defăimare 

„[...] voi cartografia toate situațiile posibile de utilizare abuzivă 
a drepturilor procesuale împotriva jurnaliștilor. [...] vom lua în 
considerare furnizarea de asistență juridică sau de sprijin 
financiar pentru jurnaliștii care suferă de pe urma unor astfel 
de abuzuri de drept.” 

Legislație UE de combatere a acțiunilor strategice în 
justiție împotriva mobilizării publice 

„În primul an al mandatului meu, voi lucra intens la elaborarea 
adecvată a programului de finanțare destinat sprijinirii 
jurnalismului independent, care este subsumat programului  
Europa creativă. [...] trebuie să adoptăm măsuri sistematice în 
toate statele membre, care vor proteja mai bine jurnaliștii – nu 
doar în situațiile în care sistemele statelor membre pun în 
pericol jurnaliștii în general, ci și în cazul amenințărilor 
individuale la adresa unor jurnaliști. Vom analiza cum se poate  
utiliza în mod optim această finanțare.” 

Îmbunătățirea transparenței 

„[...] în ceea ce privește transparența, intenționez să prezint 
încă din acest an Parlamentului și Consiliului propuneri 
inițiale. Prin urmare, această activitate ar trebui lansată cât de 
curând posibil.” 

Transparența procedurilor legislative 

„[...] aceasta constituie una dintre principalele mele sarcini, așa 
că trebuie să încep să lucrez imediat în acest sens – îmi propun 
să am unele rezultate parțiale în prima jumătate a anului  
următor. [...] Trebuie să îmbunătățim de urgență situația. Voi 
acționa rapid.” 

Accesul la documente 

„[...] ar trebui să studiem în special posibilitatea de a 
îmbunătăți accesul la documente pe baza propunerii 
Ombudsmanului. [...] acestea sunt subiecte foarte importante 
de discutat în cadrul dialogului reînnoit. Trebuie să începem 
să analizăm aceste lucruri dintr-o perspectivă proaspătă.” 

Transparența procedurii de descărcare de gestiune 

„[...] Voi [...] solicita recomandări din partea experților cu care 
lucrez, pentru a stabili dacă aceasta este condiția legală care 

permite Consiliului să partajeze pe deplin informațiile și 
documentele. [...] dacă nu există niciun obstacol juridic, nu văd 
niciun motiv pentru care Consiliul să refuze partajarea 
informațiilor.” 

Mai multă transparență în procesul legislativ 

„[...] ar trebui să analizăm toate etapele, precum și procedura 
de comitologie.” 

Transparența în cadrul trilogurilor 

„[...] trilogurile ar trebui să fie cât mai transparente posibil, în 
special cel care constituie etapa finală a adoptării legislației. 
[...] vom relua dezbaterea privind modul în care putem face  
trilogurile mai transparente, pe baza propunerilor anterioare 
ale Comisiei. Și în acest caz, trebuie să investim energie în 
acest proiect, în dezvoltarea unui model superior.” 

Registrul de transparență comun 

„[...] ar trebui să lucrăm în direcția unui registru de 
transparență comun [...].” 

Dreptul la inițiativă 

„[...] sunt conștientă că Parlamentul dorește consacrarea 
acestui drept sub forma unei proceduri formale și susțin acest 
deziderat, în conformitate cu promisiunea președintei alese.” 

Raport de punere în aplicare privind mai buna legiferare 

„Va trebui să avansăm mai mult în acest sens și să publicăm 
raportul privind punerea în aplicare; consider că este o soluție 
întru totul fezabilă.” 

Stabilirea unor standarde înalte de transparență și de 
etică pentru toate instituțiile 

„[...] Doresc să lupt pentru a câștiga încrederea cetățenilor în 
Uniune prin îmbunătățirea modului în care selectăm liderii UE 
și prin stabilirea unor standarde înalte de transparență și de 
etică pentru toate instituțiile.” 

Un organism de etică independent, care să fie comun 
pentru toate instituțiile UE 

„[...] Voi analiza sistemele, statutele funcționarilor și codurile 
de conduită ale instituțiilor UE și voi încerca să selectez 
aspectele care ar putea intra în competența organismului de 
etică. În opinia mea, ar putea fi un organism consultativ – un 
organism care să recomande măsuri posibile în cazuri 
concrete sau eventuale sancțiuni împotriva diferitelor 
instituții. Dar acest proiect este abia la început și doresc să îmi 
reafirm hotărârea fermă de a începe foarte curând lucrul în 
această direcție.” 

Reunirea politicilor relevante într-un cadru unitar 

„Voi colabora, de asemenea, îndeaproape cu colegii mei, în 
special cu comisarul pentru justiție, și îmi voi utiliza rolul cu 
caracter orizontal pentru a depăși compartimentarea și a reuni 
toate politicile relevante într-un cadru unitar.” 

 

 

 



IPOL EXPO | Departamente tematice, Unitatea de asistență pentru guvernanța economică 
 

 

Cooperarea cu Parlamentul 

„[...] Voi fi întotdeauna disponibilă pentru colaborarea cu 
Parlamentul și în special cu comisiile parlamentare, în toate 
etapele procesului nostru de elaborare a politicilor și în cadrul 
dialogului politic, într-un spirit de loialitate, încredere și 
transparență deplină.” 

Respectarea valorilor și a drepturilor în Europa 

Cultura statului de drept bazată pe respect reciproc 

„[...] De aceea trebuie să construim o cultură a statului de drept 
bazată pe respect reciproc. Ar trebui să acordăm prioritate 
dialogului și să prevenim situațiile de criză, dar, în același timp, 
trebuie să abordăm problemele existente. Voi acționa cu 
determinare, atunci când este necesar, bazându-mă pe 
principii și utilizând toate instrumentele disponibile.” 

Ciclul anual de evaluare a statului de drept 

„[...] Îmi voi reuni forțele cu comisarul pentru justiție în vederea 
consolidării suplimentare a setului de instrumente destinat 
apărării statului de drept, în special prin intermediul ciclului 
anual de evaluare a statului de drept.” 

Rolul Parlamentului în procedura întemeiată pe 
articolul 7 

„Nu îmi pot imagina cum ar putea Parlamentul European să fie 
scutit de la aplicarea procedurii prevăzute la articolul 7 în 
condițiile în care Parlamentul a fost cel care a declanșat  
procedura respectivă [...].” 

Corupția 

„În ceea ce privește corupția, intenționăm în primul rând să 
includem o evaluare anuală a acesteia în evaluarea anuală a 
statului de drept, pentru că așa ar fi firesc. [...] Prin urmare, vom 
monitoriza corupția într-o manieră sistemică.” 

Convenția europeană a drepturilor omului 

„[...] Vreau să mă asigur că UE accede la Convenția europeană 
a drepturilor omului: acesta va fi un semnal puternic al 
angajamentului nostru față de drepturile fundamentale.” 

Apărarea drepturilor fundamentale 

„Sunt cât se poate de conștientă de necesitatea de a apăr a 
cetățenii și drepturile lor fundamentale în fiecare zi și în fiecare 
clipă, în orice situație în care acestea sunt amenințate. Nu vom 
lăsa pe nimeni în urmă.” 

Carta drepturilor fundamentale 

„Voi lua măsuri [...] pentru promovarea Cartei drepturilor 
fundamentale. [...] Îmi doresc să promovăm drepturile 
fundamentale în tot ceea ce facem. Aș dori să regăsesc 
drepturile fundamentale în procesul de elaborare a politicilor 
Comisiei, indiferent că este vorba despre inteligența artificială, 
tranziția digitală sau egalitate.” 

Actualizarea strategiei privind drepturile fundamentale 

 „Al treilea lucru la care vom lucra este actualizarea strategiei 
privind drepturile fundamentale. Aceasta este Sfânta Treime 
pentru mine: drepturile fundamentale, statul de drept și 
democrația, pe care le vom apăra prin cele trei direcții de 
acțiune, și contez pe implicarea amplă a Parlamentului în acest 
demers.” 

Angajamentul de a combate toate formele de 
antisemitism 

„În această privință trebuie să ne unim forțele și să transmitem 
un mesaj foarte clar – antisemitismul este absolut  
inacceptabil.” 

Dialogul cu bisericile și cu asociațiile sau comunitățile 
religioase 

„Mă bucur că Tratatul conține o dispoziție privind dialogul cu 
bisericile și cu grupurile filosofice și neconfesionale. [...] Se 
preconizează organizarea acestui dialog de două ori pe an. 
Reflectez încă la mecanismele și la metoda potrivită de punere 
în aplicare, dar mă voi bucura să mă implic în acest dialog.” 
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dnei 

DUBRAVKA ŠUICA 
Vicepreședintă desemnată 
Democrație și demografie 

Vicepreședinta desemnată Dubravka Šuica s-a prezentat în fața Parlamentului European la 3 octombrie 2019 pentru a 
răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru afaceri constituționale 
și al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Pe parcursul audierii, dna Šuica și-a asumat o serie de 
angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. Aceste angajamente vizează portofoliul său, astfel cum 
este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, 
și includ următoarele: 

 Conferința privind viitorul Europei; și 
 sprijinirea Europei pe parcursul tranziției demografice. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
vicepreședintei desemnate i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise. 
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Conferința privind viitorul Europei 

Acord privind conceptul, structura, calendarul și sfera de 
aplicare 

„Președinta aleasă a stabilit un calendar ambițios, anunțând că 
conferința va debuta în 2020 și se va desfășura pe parcursul a 
doi ani. Prin urmare, [...] voi colabora cu Parlamentul, cu 
Consiliul și cu toate celelalte părți implicate, pentru a conveni  
cu privire la conceptul, structura, formatul, calendarul și sfera 
de aplicare a conferinței. Îmi voi prezenta ideile încă de la 
începutul mandatului meu și vreau să subliniez importanța 
colaborării cu dvs., deputații în Parlamentul European.” 

Formatul conferinței 

„[...] acest consiliu consultativ va prezida conferința. Vorbim 
despre o conferință, dar, de fapt, [...] se vor organiza o serie de 
conferințe în întreaga Europă. Iată planul nostru.” 

Consiliul consultativ 

„Vom avea, desigur, un consiliu consultativ, care va fi prezidat 
de mine și coprezidat de un deputat în Parlamentul 
European.” 

Definirea subiectelor 

„[...] Consider că trebuie să rămânem la cei șase piloni stabiliți 
în orientările politice ale președintei alese: un nou Pact 
ecologic european; acțiunea climatică; digitalizarea; o 
economie în serviciul cetățenilor; o Europă mai puternică pe 
plan internațional și promovarea modului de viață european. 
Și apoi acesta: un nou elan pentru democrația europeană. 
Consider că aceasta ar trebui să fie sfera subiectelor noastre, 
dar nu sunt eu cea care va lua decizia. Mă voi prezenta în fața 
dvs. cu propunerile, aceasta fiind prima mea sarcină pe 
parcursul primelor 100 de zile. Vă voi prezenta propunerile și 
vom stabili împreună cum procedăm în continuare. Trebuie să 
colaborăm cu Consiliul, desigur, dar cred că dvs. veți fi primii 
implicați.” 

Rolul și implicarea Parlamentului în toate etapele 

„Consolidarea democrației europene nu se poate realiza fără 
implicarea celui mai important organism, și anume  
Parlamentul European, organismul care implică participarea 
activă a cetățenilor noștri. Sunt pe deplin dedicată colaborării 
cu dvs. și cu Consiliul în toate etapele conferinței.” 

Vizite în fiecare stat membru 

„[...] Trebuie să vizităm fiecare stat membru în prima parte a 
mandatului nostru.” 

Implicarea parlamentelor naționale, a ONG-urilor și a 
societății civile 

„Așadar, parlamentele naționale, desigur, și apoi ONG-urile. 
[...] Societatea civilă este, de asemenea, foarte importantă, și 
nu o voi ocoli. Vă asigur că voi implica toate aceste părți, dar  
numai împreună cu dvs., căci vom prezida împreună 
conferința; nu voi întreprinde nicio acțiune fără să vă consult, 
fără să convenim asupra conceptului, sferei de aplicare, 
calendarului; vom parcurge fiecare etapă împreună.” 

Implicarea autorităților locale și regionale 

„Trebuie să contactăm pe toată lumea – ONG-uri, autorități 
locale și regionale, parlamente naționale. Dar autoritățile 
locale și regionale vor fi cele mai importante, fiindcă aceasta 
este modalitatea cea mai simplă de a ajunge la cetățeni, și 
dorim să putem comunica cu orice cetățean care este 
interesat de viitorul nostru comun.” 

Participarea cetățenilor 

„[...] nu vom face nicio selecție a participanților; procesul va fi 
complet deschis și incluziv. Vom discuta cu ei, îi vom asculta și 
apoi vom conveni în legătură cu rezultatele.” 

Comunicarea cu cetățenii din zonele rurale 

„[...] consider că trebuie să ajungem și în zonele rurale, pentru 
a intra în legătură cu toți cetățenii.” 

Participarea în persoană sau online trebuie să fie cât mai 
simplă și mai accesibilă cu putință 

„[...] Trebuie să comunicăm cu europenii din întreaga Uniune, 
să le ascultăm speranțele, așteptările și preocupările, care sunt 
legate de realitățile lor: climă, economie, dezvoltarea digitală, 
transformarea globală, schimbările demografice. Președinta 
aleasă mi-a încredințat sarcina de a găsi modalități prin care să 
facem posibilă participarea în persoană sau online, iar ambele 
să fie cât mai simple și mai accesibile cu putință. Voi face din 
asta o prioritate absolută.” 
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Asigurarea monitorizării aspectelor convenite 

„[...] această conferință trebuie să dea rezultate. Este esențial 
să ascultăm cetățenii, dar acesta nu este un scop în sine. 
Înțelegerea autentică înseamnă acțiuni concrete. Trebuie să 
ne asigurăm că tot ceea ce este convenit va fi pus în practică. 
Acesta este un angajament explicit asumat de președinta 
aleasă în orientările sale politice și voi colabora cu toți colegii 
mei din Comisie, precum și cu Parlamentul, cu toate comisiile 
[...] interesate și cu toate celelalte instituții pentru a mă asigura 
că punem în aplicare ceea ce am convenit.” 

Posibile modificări ale Tratatului ca acțiuni subsecvente 

„Dacă este necesară modificarea Tratatului, voi fi deschisă 
pentru dezbateri suplimentare – și nu doar eu, ci cred că și dvs. 
Am văzut că comisia dvs. împărtășește ideea respectivă și este 
foarte important ca Parlamentul să fie mai puternic, mai ferm, 
iar eu, fiind una dintre dvs., susțin acest deziderat. Dar știți că 
Comisia Europeană lucrează în cadrul Colegiului – vom forma 
o echipă. Astfel, dacă avem o abordare unanimă, voi susține  
modificarea, dar haideți să consultăm mai întâi cetățenii și să 
vedem dacă nu cumva Tratatul actual este suficient – dacă am 
utilizat toate posibilitățile pe care ni le oferă. Dacă nu, atunci 
trebuie să începem să dezbatem modificările.” 

Rapoartele AFCO privind viitorul Europei 

„Desigur, sunt de acord cu aceste rapoarte. Mi-am declarat 
acordul în acest sens în timpul sesiunilor plenare, am 
participat la dezbateri și susțin, desigur, conținutul lor.” 

Un drept la inițiativă pentru Parlamentul European 

„[...] Comisia pentru afaceri constituționale tratează cu privire 
la dreptul la inițiativă de foarte mulți ani și acesta este 
consacrat în toate rapoartele dvs. [...] Doamna președintă, 
dacă dorește – eu una mă declar pentru – poate colabora cu 
mine pentru a introduce modificările și pentru a conferi 
dreptul la inițiativă, dacă este necesar. [...] Nu aș putea să fiu 
împotrivă, întrucât și eu provin din Parlament, doresc să 
împuternicim Parlamentul și știu că acest aspect este foarte 
important pentru noi toți, inclusiv pentru dvs. Voi reveni, 
așadar, în fața dvs. pentru a continua discuția și vom vedea 
cum evoluează situația.” 

Subsidiaritate 

„[...] Sprijin ferm principiul subsidiarității [...] și îl voi respecta în 
continuare. Desigur, în ceea ce privește pilonul social, de care 
răspund, trebuie să am grijă de competențele statelor 
membre. Cu toate acestea, dacă putem ajuta, de ce să nu 
ajutăm prin alocarea de fonduri sau prin alte măsuri de sprijin, 
în special în Europa Centrală și de Est și în țările mai puțin 
dezvoltate?” 

Proporționalitate 

„Principiul subsidiarității, dar și cel al proporționalității sunt  
subînțelese. Astfel, trebuie să le avem mereu în vedere și să 
ținem seama de ele. Desigur, consider că și proporționalitatea 
este foarte importantă și nu trebuie să creăm sarcini 
suplimentare pentru nimeni, mai ales pentru autoritățile 
locale și regionale.” 

Instituirea unui „cartonaș roșu” pentru situația în care un 
parlament național ar decide că măsura este în conflict cu 
subsidiaritatea 

„[...] Până acum, «cartonașul galben» a fost folosit de trei sau 
patru ori. Asta înseamnă că trebuie să folosim toate 
posibilitățile, de la «cartonașul verde» până la «cartonașul  
roșu». Nu vreau să impun această idee, dar ce ar fi s-o discutăm 
în cadrul unei conferințe privind viitorul Europei? Dacă s-ar  
ajunge la concluzia că este oportun să procedăm astfel, nu m-
aș opune. Suntem pe deplin deschiși și incluzivi. Acesta este 
spiritul noului Colegiu și al noii Comisii.” 

Drepturile cetățenilor UE care locuiesc în Regatul Unit și 
ale cetățenilor britanici care locuiesc în UE 

„[...] Cetățenia este foarte importantă, mai ales atunci când 
vorbim despre Irlanda și Irlanda de Nord, și trebuie să ținem 
seama de acest lucru. Desigur, nu ne putem baza doar pe 
generozitate. Trebuie să facem mai mult pentru aceste 
persoane – atât pentru cetățenii britanici care locuiesc în 
Uniune, cât și pentru cetățenii Uniunii care locuiesc în Regatul 
Unit.” 

Valorile fondatoare ale Uniunii 

„Uniunea pe care o voi promova este o Uniune a demnității 
umane, a libertății, democrației, egalității, statului de drept, 
respectării drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 
persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt  
comune statelor membre, într-o societate în care pluralismul  
– și nu discriminarea –, toleranța, justiția, solidaritatea și 
egalitatea între bărbați și femei prevalează. Voi respecta 
întotdeauna prevederile articolului 2 [...].” 

Sistemul candidaților cap de listă și listele transnaționale 

„Scrisoarea mea de misiune, la fel ca multe alte scrisori de 
misiune, ne impun includerea acestui subiect pe agendă și 
discutarea lui cu dvs. și trebuie să ne achităm de această 
sarcină. Acesta va fi primul subiect al Conferinței privind 
viitorul Europei: sistemul Spitzenkandidaten (candidații cap de 
listă) și listele transnaționale. Va trebui să încheiem această 
dezbatere până în vara anului 2020 și să vedem cum 
procedăm în continuare.” 
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Sprijinirea Europei pe parcursul tranziției 
demografice 

Impactul schimbărilor demografice asupra diferitelor 
grupuri 

„[...] Voi analiza toate aspectele schimbărilor demografice și 
modul în care acestea afectează diferitele grupuri relevante.” 

Cartografiere pe baza datelor Eurostat 

„[...] indiferent ce acțiuni voi întreprinde, acestea se vor baza 
pe cartografiere. [...] Voi utiliza datele Eurostat și totul se va 
baza pe aceste date și pe dovezi. Nu vom lansa această 
procedură și nu vom elabora niciun instrument legislativ fără 
a ne baza pe date concrete, furnizate de Eurostat.” 

Calendarul cartografierii 

„[...] Am sarcina [...] ca în primele șase luni de mandat să 
realizez cartografierea și să evaluez ce avem de făcut. Acesta 
va fi obiectul primului meu raport, pe care îl voi prezenta la 
finalul primelor șase luni.” 

Viziune pe termen lung pentru zonele rurale 

„Vreau să ne concentrăm pe zonele rurale, care sunt, adesea, 
cel mai profund afectate de declinul demografic, de lipsa de 
oportunități care conduce la exodul creierelor, de o penurie 
severă de servicii de intervenție și de un risc mai ridicat de 
sărăcie. Voi coordona, de asemenea, lucrul la viziunea pe 
termen lung pentru zonele rurale în strânsă colaborare cu 
autoritățile locale și regionale. Trebuie să le permitem să își 
valorifice la maximum potențialul și să le sprijinim să facă față 
propriilor probleme specifice.” 

Combaterea sărăciei 

„Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a-mi îndeplini 
sarcinile, activitățile stabilite în scrisoarea de misiune, și 
pentru a ajuta cetățenii Uniunii, persoanele care au nevoie de 
ajutor, care trăiesc în sărăcie și care sunt lăsate în urmă să ducă 
un trai decent.” 

Exodul creierelor 

„Mă voi concentra pe problema exodului creierelor, sprijinind 
regiunile cele mai afectate, în special prin intermediul 
garanției pentru tineret.” 

Cartea verde privind îmbătrânirea populației 

„Voi prezenta o carte verde privind îmbătrânirea populației 
pentru a evalua ce se poate face și ce trebuie făcut, în special 
pentru a încuraja îmbătrânirea activă și a analiza dacă 
sistemele noastre de protecție socială sunt adecvate pentru o 
populație mai vârstnică. Acest proiect va fi realizat în strânsă 
cooperare cu Parlamentul și, desigur, cu statele membre, care 
dețin competența în cele mai multe dintre aceste domenii.” 

Pilonul european al drepturilor sociale 

„[...] ca parte a punerii în aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale, voi coordona activitățile dedicate unei 
concilieri mai bune a vieții profesionale cu viața familială.” 

Concilierea vieții profesionale cu viața familială 

„Trebuie să ajungem la orare de lucru mai bune, la o 
infrastructură mai bună pentru mame și tați [...] de ce să nu 
avem grijă de familii și să adoptăm politici favorabile acestora? 
Susțin adoptarea unor astfel de măsuri. Aceasta este una 
dintre componentele esențiale ale Pilonului social european.” 

Promovarea drepturilor copiilor 

„Este vorba despre o decizie a Parlamentului European, [...] și 
mă refer la Fondul social european Plus. Parlamentul 
European a solicitat includerea în următorul cadru financiar  
multianual a unei sume de 5,9 milioane EUR dedicate 
protecției copiilor și garanției pentru copii. Susțin această 
inițiativă. Voi solicita alocarea unei sume mai mari, dacă este 
posibil, dar haideți să-l întrebăm pe dl comisar Hahn ce părere 
are despre asta. [...] Voi ține întotdeauna seama de deciziile 
Parlamentului și ale tuturor deputaților [...].” 

Investiții mai mari în viitorul copiilor noștri 

„Voi coordona activitatea în materie de investiții în copiii 
noștri. [...] Nu există investiții mai importante decât aceasta [...] . 
Voi coordona lucrul la o nouă garanție pentru copii și voi 
prezenta o strategie cuprinzătoare privind drepturile copiilor.” 
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dlui 

MARGARITIS SCHINAS 
Vicepreședinte desemnat 
Promovarea modului de viață european 

Vicepreședintele desemnat Margaritis Schinas s-a prezentat în fața Parlamentului European la 3 octombrie 2019 pentru 
a răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție 
și afaceri interne, al Comisiei pentru cultură și educație și al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. 
Pe parcursul audierii, dl Schinas și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. 
Aceste angajamente vizează portofoliul său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula 
von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, și includ următoarele: 

 competențele, educația și integrarea; 
 găsirea unui numitor comun în privința migrației; și 
 uniunea securității. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
vicepreședintelui desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
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Competențele, educația și integrarea 

Uniunea egalității și a diversității 

„Misiunea mea este să mă asigur că reunim competențe din 
toate domeniile de politică, punând accentul pe oameni și pe 
rezultatele concrete.” 

„Consider că expresia culturală și libertatea fac parte din 
identitatea de european [...]. Împreună cu Mariya Gabriel și cu 
serviciile noastre, voi analiza cu atenție cazurile sau 
problemele [de cenzură și represiune artistică] ce intră în sfera 
noastră de competență, fiindcă ar fi interesant să știm ce se 
întâmplă și cum putem să ajutăm.” 

Cultură și sport/Corpul european de solidaritate și 
DiscoverEU 

„Sunt de acord cu numeroasele opinii exprimate potrivit 
cărora participarea persoanelor la programele DiscoverEU și 
Corpul european de solidaritate nu ar trebui să se rezume la a 
călători. Participanții ar trebui să vină în contact cu unele 
experiențe și competențe și ar trebui să aducă acasă, pentru 
comunitatea lor, anumite cunoștințe, și sunt dispus să lucrez 
asupra acestui deziderat.” 

„Nu încape îndoială că există un element de implicare a 
tinerilor, care revoluționează modul în care ne raportăm la 
climă și la mediu [...]. Așadar, prin intermediul programelor 
noastre (Corpul european de solidaritate, DiscoverEU), voi 
încerca să fac tot ce îmi stă în putință pentru a promova 
preocuparea pentru sustenabilitate în rândul tinerilor noștri.” 

„Nu trebuie să uităm de una dintre comorile Europei: 
patrimoniul nostru cultural, în care trebui să investim și pe 
care trebuie să-l promovăm în continuare în interiorul și în 
afara frontierelor noastre.” 

„Doresc să valorific pe deplin sinergiile dintre activitatea 
desfășurată de Mariya Gabriel în domeniul sportului și de 
Stella Kyriakides în domeniul stilurilor de viață sănătoase [...] . 
Contribuțiile în sfera sportului de masă [...] ar trebui să 
beneficieze de investiții și de sprijin din partea noastră.” 

Educație/spațiul european al educației 

„Vom depune eforturi pentru a concretiza spațiul european al 
educației și pentru a încuraja statele membre să își reformeze 
și modernizeze sistemele de învățământ și de formare 
profesională, inclusiv în ceea ce privește învățarea digitală. Mă 
voi asigura că utilizăm programele Erasmus+, DiscoverEU și 
Corpul european de solidaritate pentru a capacita tinerii și a 
oferi noi oportunități de mobilitate.” 

„Trebuie să creăm acest spațiu european al educației până în 
2025. Aceasta este prima noastră prioritate. Pentru a ajunge  
acolo, trebuie să reușim să abordăm toate nivelurile de 
învățământ, de la școli până la universități. Trebuie să creăm o 
legitimație europeană de student. Trebuie să construim pe 
baza alianțelor între universitățile europene existente. Trebuie 
să prețuim profesorii.” 

„Fondul Erasmus+ [...] este unul dintre cele mai de succes 
programe din istoria UE și sprijinim pe deplin ideea de a tripla 

resursele alocate acestuia [...]. Există unele aspecte ale 
programului Erasmus+ care descurajează persoanele de la a 
participa, din cauza lipsei de resurse sau din alte motive [...] . 
Voi discuta despre asta cu colegul meu, dl Schmit [...], pentru 
a vedea dacă reușim să găsim o modalitate de finanțare din 
Fondul social european (FSE), pentru a permite acestor tineri 
să participe și ei la Erasmus+.” 

„Pentru a ne asigura că niciun copil nu este lăsat în urmă, vom 
introduce o garanție europeană pentru copii, prin intermediul 
căreia se va oferi copiilor cu risc de sărăcie sau de excluziune 
accesul la drepturi elementare precum asistența medicală și 
educația.” 

„Mă angajez să fiu foarte prezent pe teren [...], la centre de 
formare, în școli și universități.” 

Identificarea lipsei de personal calificat și reconversia 
profesională 

„În ceea ce privește competențele, cred că trebuie să reușim 
două lucruri în același timp. În primul rând [...], trebuie să 
continuăm să investim în competențe care se cer pe piața 
muncii și să combatem inegalitatea. [...] Dar mai există un 
aspect care este legat de competențe și în legătură cu care 
trebuie să facem mai mult. Este vorba despre competențele 
non-tehnice, corelate cu incluziunea: nu este vorba despre 
competențe care conduc neapărat la acces pe piața muncii, 
dar facilitează integrarea în societate. Comunicarea cu cei din 
jur, activitățile sportive, vizitele la muzee, implicarea în 
activitățile societății civile. Cu ajutorul Mariyei Gabriel și al lui 
Nicolas Schmit, suntem deciși să abordăm aceste două direcții 
de acțiune: prin legislație, căci avem deja reglementări în acest 
domeniu; prin instrumentele noastre; prin intermediul FSE și 
al programelor Erasmus+, Corpul european de solidaritate și 
DiscoverEU.” 

„Avem două lucruri de făcut [...]: în primul rând, „actualizarea 
competențelor” este modul în care ne asigurăm că anumite 
părți din societate care sunt practic excluse de la dobândirea 
anumitor competențe pot fi aduse la un nivel în care să 
beneficieze de tehnologia digitală [...]. Aceasta este activitatea 
pe care o putem desfășura în cadrul componentei sociale a 
portofoliului. Cealaltă componentă este acoperirea lipsei de 
personal calificat. Cu alte cuvinte: ce putem face pentru a ne 
confrunta cu faptul că în anul viitor vom avea nevoie de 
250 000 de lucrători calificați în domeniul digital [...]. Aici ne 
poate ajuta migrația legală, precum și intervenția pozitivă prin 
intermediul planului pe care vi l-a descris Mariya Gabriel – 
Planul de acțiune pentru educația digitală – și modul în care 
utilizăm resursele noastre educaționale în cadrul spațiului de 
educație european pentru a forma competențele care ne 
lipsesc.” 

„Prin urmare, sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții este o 
prioritate. Trebuie să realizăm acest lucru printr-un set 
cuprinzător de instrumente: Noua agendă pentru 
competențe, Erasmus+ și FSE. Este evident că trebuie să 
ajutăm statele membre să identifice nevoile specifice de 
învățare pe tot parcursul vieții [...]. Afirm în continuare că 
trebuie să începem de jos în sus. 
 

Trebuie să vizităm statele membre, să identificăm nevoile și 
apoi să le acoperim cu ajutorul unor politici și instrumente ale 
UE.” 
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„Stagiile nu trebuie să fie privite ca o oportunitate de a aduce  
tinerii la muncă, dar în condiții nesigure și cu denaturarea 
conceptului de formare profesională. Stagiile își au rostul doar  
dacă durează o perioadă limitată și dacă se stabilesc în mod 
precis competențele și conținutul de învățare implicat. Și cred 
că este important să discutăm și despre salarii. Dacă nu se 
îndeplinesc aceste condiții, nu putem vorbi despre stagii 
autentice. Astfel, cred că Comisia va continua să colaboreze în 
acest sens cu Nicolas Schmit, pentru a se stabili un principiu 
universal pentru tipul acesta de muncă.” 

„Nu sunt mulțumit de faptul că multe dintre subiectele pe care 
le-am menționat, cum ar fi învățarea pe tot parcursul vieții, 
șomajul în rândul tinerilor, competențele, actualizarea 
competențelor, sunt dispersate în diverse portofolii din cadrul 
Comisiei. Prin urmare, trebuie să le reunim, și consider că 
aceasta este misiunea mea – în colaborare cu comisarul  
pentru locuri de muncă, cu comisarul pentru educație, cultură, 
tineret și sport, cu comisarul pentru egalitate, cu comisarul  
pentru sănătate.” 

Îmbunătățirea integrării migranților și a refugiaților 

„Intenționez să revizuiesc Planul de acțiune pe 2016 pentru 
integrarea migranților și a refugiaților. [...] M-am bucurat să 
constat că integrarea pe termen mai lung a migranților și a 
refugiaților va fi integrată în noul Fond social european Plus. 
Acest lucru ne va permite să dispunem de mai multe 
instrumente și resurse pentru a sprijini inițiativele în materie 
de incluziune.” 

„Există posibilități de revizuire a legislației noastre în domeniul 
muncii în ceea ce privește condițiile pentru rezidenții pe 
termen lung [...], care are nevoie în mod evident de o 
actualizare. Iar revizuirea este programată. [...] Sunt întru totul 
dispus să iau în considerare modificarea legislației privind 
rezidenții pe termen lung, tocmai pentru a aborda eventualele 
obstacole, astfel încât persoanele rezidente în mod legal să 
aibă șansa de a beneficia de mobilitatea forței de muncă în 
întreaga Uniune.” 

Găsirea unui numitor comun în privința migrației 

Noul pact privind migrația și azilul 

„Concretizarea noului pact privind migrația și azilul [...] este o 
sarcină greu de îndeplinit, dar cred că putem reuși dacă ne 
mobilizăm punctele forte și învățăm din trecut. Acest nou pact 
trebuie să fie transversal și să coreleze politicile interne cu cele 
externe. În ceea ce privește reformarea sistemului european 
comun de azil, primul lucru pe care îl vom face, împreună cu 
comisarul pentru afaceri interne, este lansarea unui dialog cu 
dvs. și cu statele membre. [...] Vă vom prezenta în scurt timp 
opțiunile pe care am dori să le discutăm și asupra cărora am 
dori să ajungem la consens și numai după aceea vom veni cu 
o propunere formală.” 

„Cred că trebuie să punem în continuare accentul pe 
reformarea sistemului Dublin și a procedurilor 
corespunzătoare, dar, pentru a debloca situația, vom aborda 
toate celelalte elemente care compun tabloul general: 
returnările, noile acorduri și mecanisme de readmisie, spațiul 
Schengen, regimul frontierelor [...]. Trebuie să menținem 
progresele pe care le-am realizat prin cele cinci texte 
legislative asupra cărora ați lucrat atât de bine în cadrul  

Parlamentului European. [...] În al doilea rând, trebuie să ne 
concentrăm pe cele două texte care ne lipsesc: cel referitor la 
sistemul Dublin și cel care vizează procedurile. [...] Pentru a 
depăși impasul existent în statele membre care blochează 
această inițiativă, trebuie să reușim să propunem elemente 
noi [...]. În primul rând, mecanismele de returnare și de 
readmisie [...]. Apoi, trebuie să revizuim propunerea 
Schengen, căci libertatea din interiorul Uniunii este corelată 
cu modul în care ne apărăm frontierele.” 

„Intenționăm ca, în colaborare cu comisarul desemnat  
relevant [...], să prezentăm până la sfârșitul acestui an un 
document pregătitor [...] care va stabili principalele subiecte 
care trebuie abordate [...]. Astfel, [...] vom reuși să generăm un 
nou elan la începutul anului viitor, cu ajutorul președintei 
alese și al întregului colegiu al comisarilor.” 

„Ca soluție provizorie, [...] până la intrarea în vigoare a unui 
sistem de azil cu adevărat nou, trebuie să sprijinim statele 
membre să adopte dispoziții temporare privind debarcarea. În 
ceea ce mă privește, aceasta trebuie să includă, printre altele, 
purtarea unui dialog corespunzător cu numeroasele ONG-uri  
care desfășoară activități de căutare și salvare în Marea 
Mediterană.” 

„Toate propunerile și inițiativele aferente noului pact vor fi 
realizate cu obiectivul concomitent de a elimina controalele la 
frontierele interne și de a reveni la un spațiu Schengen 
complet funcțional.” 

„Voi coordona un proiect reînnoit de organizare a returnării 
persoanelor care nu au drept de ședere: în primul rând, prin 
finalizarea reformei normelor noastre UE interne privind 
returnarea și, în al doilea rând, prin încheierea acordurilor de 
readmisie și stabilirea mecanismelor aferente cu principalele 
țări de tranzit și de origine.” 

Instituirea unor căi de migrație legală 

„Punerea în aplicare a inițiativelor legate de migrația legală nu 
depinde de combaterea migrației ilegale. Este o acțiune pe 
care trebuie să o organizăm în mod corespunzător, pozitiv. [...]  
Aceste proiecte-pilot care permit unora dintre statele noastre 
membre să dezvolte, cu ajutorul nostru, anumite competențe 
legate de migrația legală constituie un bun început. Trebuie 
să facem mai mult în acest sens. Deși e ceva nou pentru mine, 
mă bucur să mă implic în revizuirea propunerii privind cartea 
albastră a UE. Haideți să vedem ce nu a funcționat. [...] trebuie 
să continuăm crearea acestor coridoare umanitare, în 
combinație cu măsurile de relocare, întrucât aceasta 
constituie o altă modalitate ordonată de migrație legală.” 
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„Pe baza proiectelor-pilot în materie de migrație legală, care 
sunt în curs de desfășurare, voi promova sisteme de migrație 
legală moderne și specifice, care să răspundă necesităților 
economiei și ale pieței muncii din UE și să abordeze 
provocările demografice; ne vom asigura că coridoarele 
umanitare sunt organizate după modelul mecanismelor de 
tranzit de urgență din Niger și, mai nou, din Rwanda.” 

Coerența între dimensiunea externă și cea internă a 
migrației 

„Una dintre prioritățile mele va fi lansarea, împreună cu Jutta 
Urpilainen [...], încă de la începutul mandatului, a unui nou val  
de acorduri de readmisie cu țările de tranzit și de origine.” 

„Este foarte important să discutăm mai întâi [...] cu țările terțe. 
[...] Trebuie să urmărim [...] încheierea unor acorduri 
internaționale, soluții care să aducă beneficii tuturor. În cadrul 
acestor acorduri, trebuie să identificăm problema subiacentă 
și să o abordăm. De asemenea, trebuie să avem în vedere 
nevoile de dezvoltare ale acestor țări. Trebuie să analizăm 
oportunitățile de care dispun tinerii pentru a trăi o viață 
decentă în țara lor de origine [...]. Aceasta este ambiția mea și 
despre aceste subiecte am discutat cu Ylva Johansson.” 

„Este adevărat că Declarația comună UE-Turcia a dat rezultate 
până de curând [...] Este adevărat, de asemenea, că unele 
aspecte ale acordului au rămas suspendate [...]. Consider că 
trebuie să revizuim acordul și să îl actualizăm [...]. Vom discuta 
despre asta cu guvernul Turciei [...]. Grecia nu va fi lăsată să 
gestioneze fluxurile migratorii de una singură, nu putem lăsa 
Grecia să se descurce pe cont propriu [...]. Sper ca în 
următoarele săptămâni să reușim să evaluăm acordul UE-
Turcia dintr-o perspectivă nouă, pozitivă.” 

Uniunea securității 

Uniunea europeană a securității 

„Este vorba despre aceeași uniune care stabilește standarde  
internaționale în materie de protecție a datelor și respectare a 
vieții private, iar [...] rolul meu este de a mă asigura că tot ceea 

ce întreprindem în domeniul securității respectă drepturile 
fundamentale. Respectarea drepturilor fundamentale trebuie 
asigurată încă de la început sub formă de politici. Acest 
principiu îmi va ghida, de asemenea, activitatea de punere în 
aplicare a propunerilor de interoperabilitate, care va fi 
deosebit de importantă pe măsură ce lansăm noile noastre  
sisteme de informații.” 

O coerență mai mare a activității Comisiei în domeniul 
securității interne și externe 

„Acest efort privind păstrarea datelor va continua în cadrul  
Comisiei. Vom continua să evaluăm situația în urma 
pronunțării hotărârilor CJUE, dar înțeleg că există încă multe 
alte cauze pendinte. Am discutat cu serviciile Comisiei și am 
reținut că ar exista un grad mai mare de siguranță dacă am 
aștepta soluționarea acestor cauze înainte să luăm decizii cu 
privire la acțiunile următoare.” 

Consolidarea stabilității UE, pentru a preveni, a depista și 
a aborda amenințările hibride 

„Voi pune în mod neobosit accentul pe punerea în aplicare a 
măsurilor asupra cărora am convenit cu toții. Voi promova o 
abordare coordonată de protejare a cetățenilor europeni în 
mediul online, prin adoptarea propunerii privind conținutul 
online terorist, prin intermediul viitorului act legislativ privind 
serviciile digitale și prin investiții în activitatea Forumului UE 
pentru internet. Voi folosi toate posibilitățile de care dispun 
pentru a consolida reziliența UE și răspunsul la amenințările 
hibride, care ne pun în pericol sistemele și înseși democrațiile.” 

„O altă misiune pe care mi-o asum este de a mă asigura că, în 
momentul intrării în vigoare a actului legislativ privind 
serviciile digitale [...], vom reuși să găsim echilibrul just între 
politici, securitate și garanții. [...] Cred că putem oferi o soluție 
satisfăcătoare în fața acestor preocupări dacă ne asigurăm că 
politica noastră în domeniul securității se bazează pe 
drepturile fundamentale [...] Drepturile fundamentale nu 
trebuie privite [...] ca obiectul unor evaluări ale impactului pe 
care trebuie să le realizăm într-o etapă finală. [...] Trebuie avute 
în vedere de la bun început, din momentul conceperii 
politicilor.” 
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dlui 

JOHANNES HAHN 
Comisar desemnat 
Buget și administrație 

Comisarul desemnat Johannes Hahn s-a prezentat în fața Parlamentului European la 3 octombrie 2019 pentru a 
răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru bugete, al Comisiei 
pentru control bugetar și al Comisiei pentru afaceri juridice. Pe parcursul audierii, dl Hahn și-a asumat o serie de 
angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. Aceste angajamente corespund portofoliului său, astfel 
cum este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei 
Europene, și includ următoarele: 

 cadrul financiar multianual 2021-2027; 
 modernizarea și digitalizarea Comisiei; și 
 protejarea intereselor financiare ale UE. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
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Cadrul financiar multianual (CFM) și resursele 
proprii 
Pașii de urmat în ceea ce privește CFM 

„Puteți conta pe mine pentru susținerea fermă a faptului că 
impactul unui buget mai mic decât cel propus de Comisie  
[1,1 % din VNB] ar dăuna ambițiilor noastre în materie de 
politici și ar compromite capacitatea Uniunii de a obține 
rezultate eficiente.” „Această valoare reprezintă un minimum 
necesar.” 

„Iată ce avem de făcut în continuare: trebuie să avem o 
abordare ascendentă, apoi să analizăm situația în care ne 
aflăm și să încercăm să negociem.” „Voi face eforturi pentru a-
i convinge în special pe cei care sunt foarte preocupați de 
problema acestui procent de 1 % că noile provocări și noile 
sarcini necesită mai multă flexibilitate din partea lor.” „Vreau 
să le explic foarte clar care sunt necesitățile. Și voi comunica, 
de asemenea, cu mass-media.” „Vom fi alături de dvs. în 
dezbaterea cu Consiliul. Multe state membre [...] au înțeles că 
este cu adevărat nevoie de resurse adecvate.” 

„Indiferent de dimensiunea bugetului – 1,1 % sau 1,3 % din 
venitul național brut –, acesta nu ar fi suficient pentru 
finanțarea tuturor necesităților și proiectelor cu valoare  
adăugată a UE. Bugetul Uniunii ar trebui să fie văzut ca un 
catalizator esențial pentru investiții publice și private, 
canalizându-le în direcția priorităților politice ale UE”. 

„Nu este vorba doar despre bani, ci despre celelalte aspecte 
pe care le menționați pe bună dreptate, și anume resursele 
proprii, menținerea și chiar creșterea nivelului de flexibilitate 
și introducerea criteriului privind statul de drept. Toate  
acestea sunt importante, la fel ca modernizarea politicilor. [...]  
Principala misiune este să comunicăm cu cetățenii noștri și să 
le explicăm de ce avem nevoie de acest buget. [...] Din 100 EUR 
produși, 50 EUR sunt virați statului, iar din aceștia 49 EUR 
rămân în bugetul național și doar 1 EUR este direcționat către 
Uniunea Europeană pentru toate politicile atât de necesare și 
reclamate de cetățenii noștri.” 

Resursele proprii 

„Sunt convins că încheierea unui acord cu privire la venituri 
este esențială pentru finalizarea negocierilor privind CFM. 
Parlamentul European a afirmat în mod clar că reforma 
resurselor proprii și diversificarea surselor de venit reprezintă 
o condiție pentru ca PE să își dea acordul cu privire la viitorul 
cadru. Voi reaminti Consiliului această poziție.” 

Taxa pentru plastic și extinderea veniturilor din licitații având 
ca obiect ETS (sistemul de comercializare a certificatelor de 
emisii): „acestea sunt două domenii în care cred că putem 
obține rapid rezultate concrete”. CCTB (baza fiscală comună a 
societăților) și impozitarea digitalului „pot și ar trebui să fie 
adăugate”. „Există deschidere în ceea ce privește taxa pe 
carbon la frontiere.” „Dacă va fi percepută, această taxă 

trebuie să alimenteze un fond dedicat inițiativelor în 
domeniul acțiunii climatice.” 

„Ar trebui să mărim progresiv cota resurselor proprii în 
bugetul general.” „Această diferențiere între beneficiari și 
contribuabili neți nu mai este valabilă, [...] întrucât 
contribuabilii neți beneficiază adesea de investiția în țările 
beneficiare.” „Doresc să depășim această separare.” 

Calendarul și planul pentru situații neprevăzute 

„Voi depune toate eforturile pentru a facilita obținerea la timp 
a unui acord cu privire la un cadru financiar care să fie adecvat  
scopului său.” „Cu cât acționăm mai rapid, [...] cu atât putem 
trece mai devreme la etapa de punere în aplicare concretă și 
ne putem urmări toate obiectivele politice.” „A obține la timp 
acordul ar însemna să avem rezultate spre sfârșitul iernii.” 

„Asta trebuie să fie preocuparea noastră principală, dar voi fi 
sincer cu dvs.: Comisia trebuie să fie pregătită, personalul  
pregătește, desigur, măsuri de urgență pentru eventualitatea 
în care nu obținem acordul la timp. [...] Pot să vă promit cu 
siguranță că, dacă survine o astfel de situație, vom prezenta 
proiectele de text necesare.” 

Reducerea la minimum a arieratelor de plăți 

„Avem nevoie de un acord rapid cu privire la CFM, deoarece, 
data trecută, faptul că [...] decizia a fost adoptată cu doar două 
săptămâni înainte de termenul limită a provocat bine-
cunoscutele arierate, fiindcă a durat două luni să se ajungă la 
un acord cu privire la programele sectoriale și, în plus, am 
înregistrat întârzieri de programare.” 

„Ați introdus instrumente de flexibilitate, iar acestea pot fi 
utilizate în cazul în care există constrângeri de plată.” 

Revizuirea la jumătatea perioadei 

„Îmi declar deplina susținere. Da, ar trebui să fie realizată, este 
o inițiativă logică; în ceea ce privește cadrul temporal, din 
punctul nostru de vedere [...], avem nevoie de ceva mai multă 
flexibilitate, astfel încât să nu ne rezumăm la a aștepta 
revizuirea la jumătatea perioadei; imediat ce constatăm că un 
program sau altul nu este absorbit în mod corespunzător sau 
nu obține rezultatul preconizat, trebuie să intervenim, 
desigur, la nivelul indicatorilor.” „Trebuie să facem asta înainte 
de revizuirea la jumătatea perioadei și, dacă este necesar să se 
opereze ajustări până atunci, ar fi logic să ne ocupăm și de ele.” 

Acțiunile climatice – Fondul pentru o tranziție echitabilă 
– Distribuirea și absorbția fondurilor UE în întreaga 
Uniune 

Alocarea a 25 % din cheltuielile bugetare ale UE acțiunilor 
climatice „nu reprezintă un punct terminus și nu poate fi limita 
maximă”. „S-au adoptat deja multe măsuri, dar acum trebuie 
să evaluăm aceste [...] obiective la nivel de programe.” „Dacă 
există un acord larg că avem nevoie de ajustări, atunci voi fi, 
desigur, dispus să ascult propunerile dvs.” 
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Urmărirea cheltuielilor relevante pentru acțiunile climatice: 
„este un aspect pe care trebuie să îl abordăm și voi propune  
măsuri specifice în acest sens. [...] Trebuie să avem mai multă 
claritate în modul în care elaborăm programele, pentru că, în 
acest fel, multe proiecte semnificative vor prinde contur”. 
Trebuie „să ne asigurăm că fluxurile noastre de finanțare nu se 
contrazic între ele”. 

În ceea ce privește Banca Europeană de Investiții (BEI), „un 
element [...] ar putea fi renunțarea la a mai acorda credite, 
garanții, produse financiare sau orice alt sprijin construirii de 
instalații de producere a energiei care utilizează cărbune sau 
lignit”. 

„Pentru mine, o prioritate în cadrul negocierilor asupra CFM va 
fi includerea noului Fond pentru o tranziție echitabilă. Bugetul 
UE va indica direcția de urmat și va canaliza fonduri către 
regiunile și comunitățile care au cea mai mare nevoie de ele.” 
„Dorim să sprijinim regiunile care înregistrează emisii ridicate 
de CO2.” 

„Trebuie să ajutăm unele țări să își îmbunătățească rata de 
utilizare, astfel încât banii disponibili să fie, într-adevăr, 
utilizați.” 

Modernizarea și digitalizarea 
Un ciclu bugetar axat pe politici și pe date 

„Sunt decis să îmbunătățesc corelarea dintre performanța 
programelor de cheltuieli și planificarea, implementarea și 
raportarea bugetară. Sunt de acord, de asemenea, că orice 
astfel de cadru bugetar ar trebui să fie axat în mod clar pe 
politici și să permită o reajustare reală a programelor în funcție 
de prioritățile politice, pe baza informațiilor despre 
performanță și a evaluării acestora.” 

„Deși statele membre sunt în continuare responsabile pentru 
gestiunea partajată, voi lucra, de asemenea, la asigurarea unei 
analize mai cuprinzătoare a datelor esențiale, inclusiv a celor 
privind cheltuielile.” 

Pentru a accelera procedura de descărcare de gestiune: „un 
factor important este dacă statul membru este în măsură să 
transmită datele suficient de repede”. 

„Am luat act de recomandările dvs. privind îmbunătățirea și 
raționalizarea raportării de către Comisie. Voi depune eforturi 
speciale pentru a aborda acest aspect în ceea ce privește 
rapoartele anuale de activitate ale fiecărei direcții generale, 
situațiile programelor care însoțesc proiectul de buget și 
raportul anual privind gestiunea și performanța.” 

Administrația digitală 

„Tabloul diferitelor sisteme informatice este foarte variat. O 
sarcină majoră pentru viitor [...] este să încercăm să armonizăm 
toate sistemele diferite existente [...] nu este vorba doar 
despre [...] digitalizarea în cadrul Comisiei, ci despre 
interoperabilitate cu sistemele utilizate de statele noastre 
membre și de diversele instituții ale statelor membre; 

digitalizarea ar trebui să ne permită obținerea unui ritm mai  
bun de raportare.” 

„Mă voi [...] asigura că Comisia Europeană dispune de 
instrumentele și de capabilitățile adecvate pentru a realiza 
transformarea digitală fără a se expune unor noi riscuri.” 

Strategia în materie de resurse umane 

„În viitorul apropiat, vă vom prezenta o strategie referitoare la 
resursele umane.” „Trebuie să găsim modalitatea prin care 
putem crește atractivitatea acestor posturi.” „În prezent, 10 
dintre statele membre prezente în Uniune înainte de 2004 
sunt subreprezentate în mod semnificativ în rândul  
administratorilor-asistenți din cadrul Comisiei. Voi face tot ce 
îmi stă în putință pentru a inversa această tendință în timpul 
mandatului meu.” Pierderea experienței acumulate de agenții 
contractuali la expirarea contractului: „o problemă care 
trebuie rezolvată”. 

„Transparența, integritatea, responsabilitatea, 
profesionalismul și devotamentul față de interesul public  
trebuie să rămână principii fundamentale ale administrației 
noastre. Mă voi asigura de faptul că Comisia este un adevărat  
lider în acest sens, stabilind standarde înalte pentru membrii 
și personalul său.” 

„Strategia privind personalul [...] va analiza și posturile de 
conducere și modul în care se ocupă acestea [...]; în pofida 
dispozițiilor din statutul funcționarilor, există întotdeauna loc 
de mai bine.” 

Carta privind diversitatea și incluziunea/discriminare/hărțuire: 
„nu ar trebui să tolerăm nici măcar existența unui singur astfel 
de caz: prin urmare, trebuie să instruim în mod corespunzător  
personalul și cadrele de conducere”. „Am creat, pe baza 
strategiei menționate anterior, puncte de contact [...], dar  
întotdeauna există posibilități de îmbunătățire.” 

Perspectiva de gen 

„Sunt decis să obțin rezultate în ceea ce privește egalitatea de 
gen.” Cotele de gen: „probabil trebuie să introducem astfel de 
cote și aici, la Bruxelles”. 

Integrarea perspectivei de gen în buget: „Am tot interesul să 
asigur obținerea unor cifre mai agregate, pentru a reuși o 
evaluare mai bună a situației punerii în aplicare a egalității de 
gen, prin intermediul bugetului nostru, cu ajutorul statelor 
membre și al partenerilor noștri. [...] Voi apela la dvs. [...] pentru 
a colabora în cadrul unui grup informal/formal care să 
studieze ce tip de măsuri pot fi adoptate pentru a ne atinge cu 
adevărat obiectivele. Sunt de acord că suntem în întârziere, 
dar acest lucru se datorează inclusiv complexității modului în 
care cheltuim banii, în special în cadrul numeroaselor proiecte 
cu gestiune partajată.” 

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii 
„Este imperativ să punem în aplicare mecanismul statului de 
drept, care asigură protejarea bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în statele membre.” 
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„Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a mă asigura că [...]  
este ceva separat.” „Ar trebui să rămână valabil chiar și după 
următorul CFM [...] la asta lucrăm.” „Actuala Comisie a decis 
realizarea, pentru toate statele membre, a unei evaluări a 
statului de drept [...], care ne va oferi o imagine cuprinzătoare, 
astfel încât să nu se creeze impresia unui tratament 
inechitabil.” „A acționa ca mediator onest înseamnă a trata 
toate statele membre în mod egal, indiferent de dimensiunea 
acestora.” 

„Voi aloca resursele necesare pentru coordonarea acțiunilor 
serviciilor Comisiei în ceea ce privește aspectele și cazurile de 
conflict de interese, precum și pentru stabilirea unei 
colaborări mai strânse cu statele membre, astfel încât să 
putem aborda eventualele probleme dintr-o fază timpurie.” 

Absența descărcării de gestiune din partea Consiliului: „Aveți 
dreptate, mă voi ocupa de asta. Parlamentul conduce această 
inițiativă și trebuie să generăm sprijin public în acest sens, să 
sensibilizăm opinia publică, deoarece contribuabilul nu va 
înțelege de ce se întâmplă aceste lucruri; cred că asta ne va 
ajuta să impulsionăm găsirea mai rapidă a unei soluții.” 

„Cota reprezentată de fraudă din totalul erorilor este sub 1 %, 
dar chiar și așa este prea mare; ideal ar fi să avem 0 % fraude, 
dar este important [...] să facem diferența între erori și fraude. 
[...] chiar dacă se comit erori, trebuie să aplicăm corecții 
financiare. Unul dintre motivele pentru care avem încă erori, 
pentru care persistă riscul de eroare, este faptul că, într-
adevăr, reglementările noastre sunt prea complexe, prea 
dificile. Ar fi important să le simplificăm. [...] Suntem pe calea 
cea bună, dar avem încă multe de făcut.” 

„Buna gestiune financiară și combaterea deturnării fondurilor 
trebuie să fie asigurate la cele mai înalte standarde, dar, în 
același timp, trebuie să menținem proporționalitatea și un 
raport cost-eficacitate bun al controalelor.” 

„Dacă BEI utilizează fonduri UE pentru anumite proiecte, 
Curtea de Conturi poate audita aceste proiecte specifice.” 

„În ceea ce privește personalul OLAF [Oficiul European de 
Luptă Antifraudă] și al EPPO [Parchetul European], [...] acestea 

vor colabora.” „EPPO trebuie să își înceapă activitatea și apoi  
vom vedea care sunt necesitățile suplimentare. Însă, în 
general, OLAF este extrem de important din perspectiva 
activității sale de investigație, lucru care va rămâne valabil în 
viitor; majoritatea membrilor personalului OLAF vor rămâne la 
Bruxelles.” Participarea la EPPO: „În ceea ce privește [...] statele 
care nu sunt încă membre ale EPPO, nu le pot forța să se 
alăture, dar nu voi rata nicio ocazie pentru a le îndemna să ni 
se alăture. La urma urmei, este și o chestiune de reputație 
pentru țările care nu s-au alăturat EPPO și, pe termen lung, nu 
este în interesul lor să rămână deoparte.” „Este important ca 
EPPO să devină operativ. Acest lucru se va întâmpla la 
1 ianuarie 2020.” 

„Comisia are toleranță zero pentru încălcarea [...] normelor 
privind resursele noastre proprii și urmărește cu strictețe orice 
neregulă. Îmi iau angajamentul de a continua această 
politică.” 

Relațiile interinstituționale și o mai bună legiferare 
„Voi face tot ce ține de mine pentru a asigura o relație 
deschisă, onestă și imparțială între cele două compartimente 
ale autorității bugetare.” 

Îmbunătățirea negocierilor bugetare anuale: „Vă înțeleg 
nemulțumirea și sunt întru totul de acord cu dvs. [...]; este 
foarte frustrant să avem un cadru temporal de conciliere, dar 
să nu fie folosit [...] și apoi, în ultima clipă, să ne trezim în fața 
unor fapte aproape împlinite. Voi face tot ce îmi stă în putință 
pentru a evita astfel de situații, pentru a stabili – sau cel puțin 
pentru a insista în acest sens – reuniuni diferite, dar și pentru 
a descoperi problemele tehnice și chestiunile politice 
secundare care ar putea fi soluționate rapid, pentru a rămâne  
la final cu doar două sau trei subiecte principale care sunt, 
probabil, contestate sau puse în discuție de Consiliu sau de 
Parlament. Astfel, putem utiliza cu adevărat aceste trei 
săptămâni pentru a ajunge la un acord.” 

„Pentru mine, bugetul înseamnă politică exprimată în cifre.” 
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dlui 

PHIL HOGAN 
Comisar desemnat 
Comerț 

Comisarul desemnat Phil Hogan s-a prezentat în fața Parlamentului European la 30 septembrie 2019 pentru a răspunde 
întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru comerț internațional (INTA). Pe 
parcursul audierii, dl Hogan și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. Aceste 
angajamente vizează portofoliul său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula von der 
Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, și includ următoarele: 

 condiții de concurență echitabile pentru toți; 
 consolidarea poziției de lider a Europei la nivel global; 
 comerț pentru dezvoltare durabilă și acțiuni climatice; și 
 creșterea nivelului de transparență în comerț. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
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Condiții de concurență echitabile pentru toți 
Multilateralismul și OMC 

„În primul rând, trebuie să sprijinim un mediu comercial stabil, 
predictibil și bazat pe norme, prin consolidarea Organizației 
Mondiale a Comerțului (OMC).”  [...] „Dacă voi fi confirmat, voi 
face tot ce îmi stă în putință pentru a preveni prăbușirea 
mecanismului OMC de soluționare a litigiilor și a găsi o soluție 
sistemică de reformare a organului de apel. În același timp, voi 
lucra intens, în colaborare cu alți membri ai OMC, la 
revigorarea funcției de negociere a acestei organizații. Ar 
trebui să ne concentrăm mai întâi pe încheierea negocierilor 
privind subvențiile din domeniul pescuitului, astfel cum 
prevede obiectivul de dezvoltare durabilă 14.6. 
Reglementările interne în domeniul serviciilor și facilitarea 
investițiilor vor necesita un efort suplimentar [...].” 

Airbus/Boeing: „Aș solicita Statelor Unite să negocieze cu noi, 
și nu să se angajeze într-un război comercial «care pe care».” 

Tribunalul multilateral pentru investiții: „[...] suntem pentru 
instituirea unor tribunale multilaterale, iar munca necesară în 
acest sens este în curs de desfășurare [...].” 

Comerțul electronic 

„Sunt nerăbdător, de asemenea, să colaborez la continuarea 
negocierilor privind comerțul electronic și la pregătirea, în a 
doua jumătate a anului 2020, a unei inițiative de reconfigurare 
a viitorului OMC.” 

„Voi colabora cu vicepreședinta Vestager la dezvoltarea unui 
instrument care va aborda efectele perturbatoare ale 
subvențiilor străine din domeniul digital, în special pe piața 
noastră internă, și modul în care întreprinderile deținute de 
stat din China, de exemplu, au fost folosite în acest scop pe 
piața internă a Uniunii Europene.” 

Practicile comerciale neloiale 

„Vă împărtășesc, de asemenea, preocuparea legată de 
întreprinderile mici și mijlocii și sunt de acord că ar trebui să 
facem mai mult pentru ele.” 

„Trebuie să promovăm raporturi comerciale reciproce și 
concurența loială prin asigurarea unor condiții echitabile atât 
la nivel intern, cât și extern. De exemplu, utilizarea unor 
instrumente precum Inițiativa internațională pentru achiziții 
publice (IPI), [...]. De asemenea, trebuie să combatem 
concurența neloială prin abordarea mai fermă a subvențiilor 
străine care afectează întreprinderile din UE [...].” 

Examinarea investițiilor străine directe 

„Trebuie să consolidăm, de asemenea, securitatea 
infrastructurii noastre critice și a bazei noastre tehnologice, 
astfel cum se subliniază în comunicarea din martie 2019 
referitoare la China. Ne-am extins setul de instrumente interne 
prin măsuri precum mecanismul UE de examinare a 
investițiilor și lucrăm în prezent la modalități de abordare a 
efectelor perturbatoare ale entităților deținute de state străine 
și ale subvențiilor străine asupra pieței interne.” 

„Aș dori să văd o abordare coordonată și armonizată pentru 
toate statele membre ale Uniunii Europene. [...]. Trebuie să 
lucrăm împreună, pentru a vedea dacă reușim să obținem o 
poziție a UE în acest sens, întrucât consolidarea acestui 
mecanism de examinare este esențială dacă dorim să ne 
protejăm tehnologiile critice și infrastructura esențială.” 

Asigurarea respectării dispozițiilor 

„Prin urmare, consider că este esențial să ne intensificăm 
eforturile de punere în aplicare și de asigurare a respectării 
acordurilor existente. Desemnarea unui responsabil cu 
aplicarea dispozițiilor în materie comercială va crea un punct  
de convergență pentru această activitate și îi voi solicita să 
colaboreze îndeaproape cu dvs. pentru a continua realizarea 
agendei noastre în materie de asigurare a respectării 
dispozițiilor.” 

„Intenționez să demarez această activitate cât mai curând în 
2020. Cred că trebuie să colaborăm – comisia, eu și toate 
părțile interesate relevante – pentru a vedea care sunt criteriile 
de referință pe care le putem defini pentru această nouă 
funcție. Ar trebui să aibă responsabilitate politică, [...].” 

„Eu văd această funcție la nivelul de statut al unui director-
general adjunct din Ministerul Comerțului și având un mandat  
incisiv.” 

„[...] nu va dispune de aceleași resurse și nu se va suprapune  
cu sarcinile Ombudsmanului Uniunii Europene sau cu o 
procedură specifică de reclamații. Dar sunt dispus să discutăm 
opiniile dvs. în legătură cu, eventual, o abordare mai  
direcționată a acestor reclamații [...].” 

„Vom avea un sistem de monitorizare pentru SGP, astfel încât 
să se asigurăm că facem investiții responsabile în țările 
respective, iar nu practicăm dumpingul, așa cum îi acuzăm 
adesea pe alții. [...] Suntem nerăbdători să realizăm reforma pe 
baza evaluării efectuate în 2018 de către comisia dvs. și de 
către Comisia Europeană în colaborare cu Parlamentul [...].” 

Consolidarea poziției de lider a Europei la nivel 
global 
„Modul în care facem comerț spune ceva despre cine suntem, 
ilustrează valorile și convingerile noastre. [...] Uniunea 
Europeană va trebui să fie un actor global mai puternic și 
trebuie să consolidăm poziția de lider a Europei la nivelul 
comerțului internațional. Fiecare aspect al politicii comerciale 
a UE ar trebui să fie o mărturie, la nivel local și global, a 
profunzimii angajamentului nostru față de pace, prosperitate 
și oprirea spolierii mediului natural.” 

SUA 

„Mă angajez să lucrez la stabilirea unei agende transatlantice 
pozitive și voi fi deschis la soluționarea rapidă a litigiilor 
comerciale cu omologul meu din SUA.” 
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„Sunt pregătit pentru negocieri politice cu SUA în vederea 
soluționării diferendelor comerciale dintre UE și această țară 
[...] protejând în același timp interesele Uniunii Europene. În 
opinia mea, cheia reușitei în acest deziderat este să ne 
concentrăm neobosit pe dimensiunea beneficiilor reciproce, 
iar încheierea recentă (în iulie 2019) a unui acord [...] privind 
carnea de vită este un exemplu clar al dorinței Uniunii 
Europene de a rezolva problema [...], dar nu altfel decât prin 
dialog și cooperare.” 

China 

„Voi promova dialogul activ și comunicarea, inclusiv în 
domeniile de interes comun, cum ar fi schimbările climatice, 
protejarea mediului, reforma OMC, inclusiv disciplina în 
materie de subvenții industriale. Voi acorda totodată 
prioritate negocierilor noastre în curs privind investițiile, cu 
obiectivul de a reechilibra relația noastră de investiții cu China. 
Trebuie să ne apărăm cu fermitate interesele și valorile și sunt 
cât se poate de conștient de preocupările Parlamentului în 
această privință. Poziția noastră față de China ar trebui să 
implice reechilibrarea relației comerciale dintre UE și această 
țară și abordarea practicilor comerciale neloiale. Nu voi ezita 
să utilizez instrumentele noastre de apărare comercială în 
acest scop; relațiile noastre ar trebui să se bazeze pe o 
reciprocitate autentică în ceea ce privește accesul la piețe și 
oportunitățile pentru întreprinderi și investitori.” 

„Prin urmare, este o prioritate pentru mine și pentru Comisie 
să includem, în contextul încheierii unui acord de investiții 
până la sfârșitul anului 2020, aspectele pe care le-ați 
menționat adesea.” 

„Definiția nivelului de dezvoltare al unei țări este pusă din nou 
în discuție. [...] Atât timp cât avem țări care solicită un 
tratament special și diferențiat, acesta ar trebui acordat pe 
baza necesităților și a dovezilor, și nu în funcție de economiile 
care sunt mai puternice în această categorie în prezent.” 

Africa 

„Africa trebuie să dobândească, de asemenea, un nivel mai  
ridicat de prioritate pentru noi. Recent încheiata Alianță 
Africa-Europa, bazată pe un parteneriat de politici și investiții 
între egali, ne arată ce direcție avem de urmat.” 

 „[...] Cred că viitorul apropiat va aduce o reînnoire a relației 
noastre cu țările din estul Africii, în sensul elaborării unui nou 
APE (acord de parteneriat economic), pe care îl vom putea 
extinde probabil către un ALS (acord de liber schimb), care să 
încorporeze toate aspectele pe care le-ați menționat, inclusiv 
egalitatea de gen.” 

Alte țări și chestiuni diverse 

„În ceea ce privește ASEAN, nu putem constata progrese în 
relația cu diversele regiuni, dar s-au înregistrat progrese mari 
în relația cu țările individuale.” 

„Trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că acordurile încheiate 
cu vecinii noștri din est livrează rezultate la înălțimea 
așteptărilor, continuând să dezvoltăm, totodată, ambiția 
noastră de a institui zone de liber schimb aprofundate și 
cuprinzătoare cu partenerii noștri din Mediterana de Sud.” 

Brexitul: „[...] Comisia s-a pregătit în mod exhaustiv pentru un 
Brexit fără acord. [...] ținând seama de dimensiunea și de 
proximitatea acestei piețe, orice ALS va trebui să fie încheiat 
pe bază de garanții privind standardele. [...] Este o condiție 
nenegociabilă din punctul nostru de vedere, în special dacă 
avem în vedere tentația părții britanice de a promova mai  
degrabă divergența decât convergența în ceea ce privește 
reglementările. [...] Prin urmare, sunt convins că Parlamentul 
European și Consiliul European vor avea multe de spus în 
legătură cu mandatul de negociere încredințat în acest sens 
comisarului pentru comerț [...].” 

Comerț pentru dezvoltare durabilă și acțiuni 
climatice 
„[...] Comerțul trebuie să fie nu doar echitabil și deschis, ci și 
durabil. Politica comercială trebuie să contribuie la abordarea 
unor provocări globale precum schimbările climatice, 
protejarea mediului și consolidarea standardelor de muncă. 
De aceea sunt atât de importante capitolele dedicate 
dezvoltării durabile din fiecare dintre acordurile noastre, care 
prevăd angajamente obligatorii în materie de muncă și de 
mediu. Pentru a urmări aceste obiective, voi fi pregătit să 
utilizez la maximum diversele instrumente pe care le avem la 
dispoziție, prin intermediul preferințelor comerciale, prin 
acorduri comerciale bilaterale, prin acțiune la nivel 
multilateral, de exemplu deschiderea piețelor pentru produse 
și servicii ecologice, astfel încât să contribuim la îndeplinirea 
angajamentelor noastre internaționale în materie de climă și 
de mediu. Dacă voi fi confirmat, intenționez de asemenea să 
colaborez cu dvs. la reînnoirea sistemului generalizat de 
preferințe, care oferă acces preferențial exporturilor din țări în 
curs de dezvoltare și cel mai puțin dezvoltate.” 

„Va fi cu siguranță un obiectiv pentru mine să integrez, prin 
intermediul procesului OMC, obiectivele de dezvoltare 
durabilă în programul nostru de lucru pentru OMC [...], iar 
planul [...] în 15 puncte [...] referitor la capitolele privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă (CDD) este foarte important  
pentru mine. Este nevoie de o implicare mai mare a societății 
civile [...] pentru a ne asigura că punem în aplicare 
mecanismele de reclamații, inclusiv prin intermediul 
sprijinului financiar.” 

„Acordul cu Mercosur este, cu siguranță, unul dintre 
acordurile pentru care vom efectua o evaluare a impactului 
asupra dezvoltării durabile și o analiză economică, iar acestea 
vor fi disponibile publicului; vom efectua, de asemenea, o 
evaluare a impacturilor cumulative în 2020, pentru a vedea ce 
impact au toate acordurile comerciale, inclusiv cel cu 
Mercosur, asupra fermierilor, în ceea ce privește afacerile 
acestora și vulnerabilitățile lor în anumite sectoare de 
producție.” 

„Suntem revoltați cu toții de ceea ce vedem în Amazonia, dar  
deocamdată nu dispunem de instrumentele necesare pentru 
a aborda în mod eficace astfel de provocări în afara Uniunii 
Europene, cu excepția efectului de levier oferit de politica 
comercială; prin urmare, consider că etapa finală, de ratificare 
a acordurilor, este cea în care putem valorifica la maximum 
acest efect de levier.” 
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Principiul precauției: „Am convins în cele din urmă partenerii 
să accepte acest principiu, deoarece era o condiție 
nenegociabilă pentru partea europeană și, în opinia mea, 
acordul nu ar fi fost posibil fără includerea acestei dispoziții 
[...].” 

Taxa pe carbon la frontiere: „Obiectivul este să evităm 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon și să ne asigurăm că 
întreprinderile cu emisii ridicate pot acționa în condiții de 
concurență echitabile; în acest scop, vom combina această 
taxă cu alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii, 
deoarece în cazul alocării cu titlu gratuit nu există costuri de 
ajustat. [...] Modul în care implicăm politica comercială în acest 
domeniu este un subiect pe care va trebui să îl clarific, cu 
siguranță, și asupra căruia voi colabora îndeaproape cu 
dl Timmermans și cu dl Gentiloni. [...] Cred că va trebui să 
analizăm cu atenție opțiunile, pentru că nu ne dorim o situație 
în care UE se achită în mod corect de toate angajamentele, în 
timp ce competitorii săi de la nivel internațional nu fac nimic.” 

„Desigur, politica comercială poate să facă mai mult decât să 
folosească efectul de levier în ceea ce privește respectarea 
drepturilor omului, interzicerea torturii sau alte aspecte, cum 
ar fi egalitatea de gen. Toate acestea sunt chestiuni 
importante, iar politica comercială poate juca un rol în privința 
lor. Dacă comisia dvs. dorește să invoce un drept de inițiativă 
în acest sens, vă voi susține cu bucurie. [...] Aștept cu 
nerăbdare să colaborez cu comisia dvs. – dacă veți considera 
acest aspect o prioritate – în ceea ce privește sprijinul tehnic, 
rapoartele sau audierile necesare pentru a dezvolta 
propunerea comisiei dvs. în materie de obligații de diligență. 
Sper că serviciile mele vor fi utile în acest sens și vă încurajez 
să colaborați cu mine.” 

„[...] dacă comisia dvs. decide să considere această inițiativă 
privind obligația de diligență o prioritate a programului dvs. 
viitor de activitate, în cadrul inițiativelor Parlamentului 
European, în conformitate cu orientările politice ale dnei Von 
der Leyen, președinta aleasă, voi fi foarte bucuros să colaborez 
cu dvs. la definirea domeniului de aplicare al propunerii 
respective.” 

„Da, voi continua activitatea de mare succes a dnei 
Malmström în domeniul agendei privind egalitatea de gen. [...]  
În ceea ce privește elaborarea politicilor, intenționez să 
instruiesc serviciile cabinetului meu să ia în considerare 
impactul asupra egalității de gen atunci când vor propune  
inițiative de politică.” 

„Aș dori să văd convențiile și acordurile noastre internaționale 
consacrate în acordurile de liber schimb încheiate de Uniune 
și puse în aplicare pe o bază bilaterală sau multilaterală – prin 
intermediul disciplinelor [...] pentru capitolele dedicate 
dezvoltării durabile.” 

„[...] îmi iau angajamentul că vom consulta toate părțile 
interesate, inclusiv Parlamentul, comisia pe care o 
reprezentați și Consiliul.” 

„Această dispoziție a fost inclusă – în premieră pentru un 
acord de liber schimb – în acordul din 2009. Acum este 
invocată de Uniunea Europeană [...] în vederea unui plan de 
acțiune prin care să ne asigurăm că Coreea de Sud își onorează 
angajamentele din fiecare capitol. Prin urmare, trecem la 
pasul următor – și anume un mecanism de soluționare a 
litigiilor –, care este în conformitate cu cele convenite în 
acord.” 

Creșterea nivelului de transparență în comerț 
„Voi continua în direcția creșterii nivelului de transparență a 
politicii comerciale, pe care a trasat-o Parlamentul anterior. Mă 
voi prezenta cu regularitate în fața acestei comisii și în plenul 
Parlamentului pentru a răspunde punctelor dvs. de interes. De 
asemenea, mă voi asigura că primiți în timp util acces la toate 
informațiile de care aveți nevoie. [...] Vă voi acorda sprijin, 
încurajând Consiliul să vă asculte opiniile, contribuind la 
avansarea dosarelor legislative și evitând aplicarea provizorie 
a acordurilor comerciale înainte ca dvs. să le fi avizat. Și voi 
colabora cu dvs. la prezentarea, explicarea și promovare a 
politicii noastre comerciale în fața cetățenilor Uniunii și nu 
numai. Comunicarea adecvată și profesionistă cu privire la 
relațiile noastre comerciale este importantă. De aceea, suntem 
deschiși la orice discuții necesare pentru a comunica 
beneficiile comerțului.” 

„M-aș bucura mult să sprijin inițiativa privind comerțul 
echitabil și etic [...], precum și acordarea premiilor aferente în 
2020 și în anii următori. [...]. Comerțul [...] facilitează multe alte 
acțiuni importante pe care dorim să le integrăm în aceste 
acorduri, ca parte a celorlalte politici ale noastre în materie de 
bunuri publice [...]. Astfel, îmi iau angajamentul că vom 
consulta toate părțile interesate, inclusiv Parlamentul, comisia 
pe care o reprezentați și Consiliul.” 
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dnei 

MARIYA GABRIEL 
Comisară desemnată 
Inovare, cercetare, cultură, educație și tineret 

Comisara desemnată Mariya Gabriel s-a prezentat în fața Parlamentului European la 30 septembrie 2019 pentru a 
răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie (ITRE) și al Comisiei pentru cultură și educație (CULT). Pe parcursul audierii, dna Gabriel și-a asumat o serie de 
angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. Aceste angajamente vizează portofoliul său, astfel cum 
este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, 
și includ următoarele: 

 educația, cercetarea și inovarea; și 
 cultura, tineretul și sportul. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise. 
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Educația, cercetarea și inovarea 
Asigurarea unui acord rapid cu privire la viitorul program 
Orizont Europa și punerea în aplicare integrală a acestuia 

„[...] nu se va lua nicio decizie fără consultarea prealabilă a 
Parlamentului și fără ca acesta să fie informat în permanență.”  

„În ceea ce privește bugetul, sunt de acord cu Parlamentul 
European. Voi susține cu fermitate mărirea bugetului pentru 
programul Orizont Europa: trebuie să înțelegem că bugetul 
pentru acest program nu este o cheltuială, ci o investiție.” 

„Prin urmare, intenționez să colaborez foarte strâns cu 
Parlamentul începând chiar de acum. Nu voi aștepta până 
când vor începe misiunile, de exemplu, în 2021, pentru a 
informa Parlamentul despre ceea ce se petrece. De aceea am 
propus consiliilor de misiune să desemneze de fiecare dată o 
persoană care să asigure legătura cu Parlamentul, să poată 
răspunde în orice moment întrebărilor deputaților și să 
prezinte evoluțiile și modul în care se adoptă deciziile.” 

„Mai mult, voi insista asupra posibilității de a lansa o campanie  
de informare și de a ne asigura că «tinerii se întâlnesc cu 
știința». Astfel, voi organiza o inițiativă intitulată «regiunile și 
școlile se întâlnesc cu știința», în cadrul căreia cercetătorii să le 
demonstreze tinerilor noștri rezultatele cercetărilor lor și să-i 
inspire să aleagă acest drum profesional.” 

„În ceea ce privește științele umaniste și sociale, scopul meu 
este foarte clar: vreau să le integrăm în întregul program 
Orizont Europa, nu doar în cadrul misiunilor, ci și al primului și 
al celui de al treilea pilon. În primul rând, nu doresc ca aceste 
discipline să fie separate de restul. Aș vrea să fie luate în 
considerare de fiecare dată când încercăm să inovăm în cadrul 
celui de al treilea pilon sau atunci când vom organiza misiuni 
în cadrul celui de al doilea pilon.” 

„Dacă dorim cu adevărat să ne asigurăm că toate procesele 
noastre de selecție respectă criteriile în care credem, există un 
aspect de care avem nevoie, în opinia mea, înainte de orice 
altceva: transparență. Dacă dorim cu adevărat să știm cum 
selectează Consiliul european pentru inovare aceste proiecte, 
avem nevoie să primim informări regulate cu privire la 
procesul de selecție.” 

„Aș dori să îmi iau un angajament ferm, împreună cu serviciile 
cabinetului meu, ca, înainte de punerea în aplicare a 
programului Orizont Europa, să vizităm regiunile din diferitele 
țări pentru a vorbi despre acest program.” 

Asigurarea unor fluxuri de investiții suficiente către 
cercetarea disruptivă și inovațiile revoluționare 

„Prin urmare, voi avea mare grijă ca, în cadrul următoarei 
strategii industriale, prin cercetare și inovare, UE să 
investească inteligent, să își valorifice atuurile, dar, în același 
timp, să nu ezite să se poziționeze în avangarda următorului 
val de inovare.” 

Construirea unui Spațiu european de cercetare autentic 

„Doresc să dăm un nou impuls Spațiului european de 
cercetare.” 

„Îmi doresc foarte mult să contribui la revitalizarea Spațiului  
european de cercetare: una dintre problemele pe care aș vrea 
să le pun în discuție este tocmai exodul creierelor și modul în 
care putem atrage și păstra talentele.” 

„Mă voi referi acum la o problemă mult mai delicată, și anume  
salariile cercetătorilor. Ne-am luat angajamentul de a realiza 
un studiu prin care să urmărim evoluția acestei chestiuni și 
sunt sigură că rezultatele ne vor oferi multe învățăminte, pe 
baza cărora să putem acționa mai rapid.” 

„[...] suntem deciși să analizăm posibilitatea [unui] stimulent, a 
unei burse care să permită cercetătorului să se întoarcă în țara 
sa și să poată desfășura activități de cercetare acolo.” 

„În a doua jumătate a anului 2020, Comisia Europeană va 
publica o comunicare privind Spațiul european de cercetare.” 

Asigurarea convergenței între prioritățile în materie de 
cercetare, politici și economie 

„În cadrul următorului program Orizont Europa, IMM-urile, în 
special, vor face obiectul celui de al treilea pilon, «Europa 
inovatoare», grație creării Consiliului european pentru 
inovare. Ambiția noastră este să instituim un ghișeu unic 
pentru IMM-uri, care să le ajute să ne aducă idei și produse  
inovatoare și să intre mai rapid pe piață. IMM-urile pot 
participa, de asemenea, la alte activități. Mă gândesc, de 
exemplu, la Institutul European de Inovare și Tehnologie și la 
diversele comunități de cunoaștere și inovare. Trebuie să 
creăm sinergii între cele două.” 

„Trebuie să sprijinim regiunile cu consum ridicat de energie și 
regiunile carbonifere în tranziția lor către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon; trebuie să sprijinim reconversia 
profesională necesară în acest sens. Educația și învățarea vor 
juca un rol esențial în această privință. Trebuie să ne asigurăm 
că aceste regiuni vor avea suficiente resurse, astfel încât să nu 
își piardă competitivitatea.” 

„Voi sprijini dezvoltarea tehnologiilor spațiale datorită 
potențialului uriaș al acestora, dar, în primul rând, deoarece 
serviciile spațiale deschid posibilitatea unor piețe și aplicații 
noi.” 

„Voi insista în favoarea unui Consiliu european pentru inovare 
care să fie un ghișeu unic accesibil IMM-urilor, acestea fiind 
grupul-țintă al respectivei entități. Aceasta cu atât mai mult cu 
cât Parlamentul a transmis un mesaj foarte clar: 70 % din 
buget va fi dedicat IMM-urilor.” 

„Aș dori ca IMM-urile din toate regiunile să fie la curent cu 
aceste posibilități; în mod evident, nu dorim să formăm 
cluburi închise. De aceea, voi acorda o atenție deosebită 
Institutului European de Inovare, deoarece și acesta are 
inițiative care vizează inovarea la nivel regional. În plus, 
vizează, de asemenea, întreprinderile mici și mijlocii.” 
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„Avem rezultate foarte bune în domeniul științific, suntem în 
avangarda acestuia. Totodată, trebuie să prețuim cu adevărat  
știința, care este materia noastră primă. Însă am rămas în urmă 
la capitolul inovare. De aceea, voi pune accentul pe 
modificările necesare pentru a integra această cultură a 
exploatării și a comercializării cât mai de timpuriu posibil, 
inclusiv în universități.” 

„Dacă dorim ca tranziția ecologică să fie o reușită, dacă dorim 
acest Pact ecologic european, deja celebru, avem neapărat ă 
nevoie de cercetare și de inovare. Din acest motiv, voi sprijini, 
desigur, toate proiectele care ne vor permite să reducem 
emisiile, să investim în tehnologiile pe bază de hidrogen și 
poate să implementăm alte soluții, care nu s-au conturat încă.”  

„Dacă ne dorim cu adevărat să fim autonomi și să prindem 
noul val al inovării trebuie să investim chiar acum. Europa 
dispune de atuuri proprii și acum este momentul să investim, 
pentru a ne asigura suveranitatea tehnologică în viitor.” 

Sprijinirea obiectivului de a tripla bugetul programului 
Erasmus+ 

„Voi sprijini cu fermitate triplarea bugetului pentru programul 
Erasmus, solicitată de Parlament și acceptată sub formă de 
angajament de către președinta aleasă a Comisiei.” 

Un program Erasmus+ mai verde și mai favorabil 
incluziunii 

„Voi propune, de asemenea, un Erasmus verde. Cred că tinerii 
noștri ne-au transmis un mesaj foarte puternic: dorința de a 
proteja mediul și de a ne schimba obiceiurile necesită acțiune. 
Este vorba despre un deziderat concret.” 

„Erasmus este un simbol de care suntem foarte mândri. Voi 
sprijini toate măsurile care fac programul mai favorabil  
incluziunii în ceea ce privește învățământul și formarea 
profesională și personalul didactic [...]. Îmi doresc să văd în 
viitor mai multe proiecte care iau în considerare 
particularitățile comunităților locale și aș vrea să văd că aceste 
inițiative se înmulțesc [...]. Aș dori ca Erasmus să se axeze pe 
nivelurile informale, pe organizațiile mici, pe autoritățile 
locale, pentru a crea proiecte cât mai diversificate.” 

Transformarea spațiului european al educației în 
realitate până în 2025 

„Aș dori să insist, de asemenea, asupra noii idei de spațiu 
european al educației. Începând din acest moment, trebuie să 
ne asigurăm că cercetarea este integrată pe deplin într-o nouă 
viziune pentru universitățile europene.” 

„Îmi doresc mult să introducem legitimația europeană de 
student până în 2021 [...] ca un supliment la legitimațiile 
naționale [...] astfel ca fiecare student să poată beneficia de 
legitimația specifică și atunci când se află în străinătate.” 

Promovarea excelenței și a creării de rețele între 
universitățile europene 

„În ceea ce privește universitățile europene, ne aflăm la 
începutul unui drum lung [...]. Întrebarea mea pentru 
universități este următoarea: împărtășiți o viziune strategică și 
vă îndreptați în aceeași direcție? Ne dorim programe  
strategice comune care să poată asigura faptul că educația și 
dezvoltarea profesională sunt luate în considerare?” 

„Nu învățăm doar între pereții unei școli, universități sau loc de 
muncă. Această idee face parte din conceptul învățării pe tot 
parcursul vieții și al dezvoltării de competențe la orice vârstă 
[...]. Acesta este obiectivul Erasmus+ și vreau să mă asigur că 
programul este mai deschis [...]. Este important să diversificăm 
carierele și să personalizăm traseele de formare posibile. Voi 
acorda atenție modului în care țin seama de aceasta 
universitățile europene.” 

„Voi susține cu toată convingerea libertatea academică. Voi 
susține, de asemenea, libertatea cercetării de a se ghida după 
spiritul de curiozitate [...]. Aceasta este o idee foarte 
importantă pentru mine. Nu vorbim doar despre libertatea 
sau finanțarea cercetării. Este unul dintre principiile noastre. 
Avem mai multe carte în acest sens la nivel european și nu 
întâmplător. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a mă 
asigura că sunt respectate.” 

„Voi acorda o atenție deosebită direcțiilor de cercetare care ne 
vor permite să facem descoperiri revoluționare. De aceea am 
vorbit despre Consiliul European pentru Cercetare și am 
insistat asupra importanței menținerii cercetării de frontieră.” 

„țin foarte mult la [conceptul de știință deschisă] și voi lucra în 
această direcție. [...] Mă gândesc, de exemplu, în cadrul  
european al cercetării, la modalități de încurajare a 
cercetătorilor care susțin știința deschisă [...].” 

Actualizarea Planului de acțiune pentru educația digitală 

„Gândirea critică ne oferă abilitățile necesare pentru a lua 
decizii în cunoștință de cauză. Este o capacitate pe care o 
apreciem și vom continua să susținem cultivarea sa. În cadrul  
următorului plan pentru educația digitală, pe care aș dori să-l  
actualizăm până anul viitor, vom aborda educația în domeniul 
mass-mediei. În opinia mea, acesta este elementul esențial 
pentru combaterea dezinformării.” 

„Punând problema știrilor false și a dezinformării, menționați 
un subiect care mă interesează în cea mai mare măsură. Am 
susținut întotdeauna cu fermitate că este foarte important să 
asigurăm un echilibru între libertatea de exprimare, accesul  
liber la informații, dar și transparență și responsabilitate.” 

Cultura, tineretul și sportul 
Asigurarea punerii depline în aplicare a noii agende 
europene pentru cultură 

„Cultura va avea întotdeauna un loc prioritar pe agenda mea 
de lucru. Cultura ne oferă oportunitatea de a construi o Europă 
mai favorabilă incluziunii, 
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o Europă mai inovatoare, și ne ajută să facem față noilor 
provocări globale.” 

Dezvoltarea modalităților de consolidare a 
angajamentului UE de a conserva și a proteja patrimoniul 
nostru cultural 

„Prin conservarea patrimoniului nostru, prin sprijinirea 
creativității artiștilor noștri și prin promovarea inovațiilor 
tehnologice, vom contribui la construirea unor societăți 
europene mai unite și mai pașnice, care ar trebui să fie mai  
puternice într-o lume din ce în ce mai imprevizibilă.” 

„Voi acorda atenție digitalizării patrimoniului cultural. [...] De 
asemenea, voi utiliza Europeana (biblioteca digitală 
europeană). Avem nevoie de inițiative care să fie mai atractive 
pentru tineri și pentru persoanele care nu au acces la cultură.” 

„Primul pilon al politicii noastre în materie de [patrimoniu] 
cultural trebuie să constea în creșterea accesibilității. 
Digitalizarea contribuie la realizarea acestui obiectiv, la fel ca 
noile parteneriate cu capitalele europene ale inovării, de 
exemplu.” 

Promovarea sectoarelor creative drept catalizator pentru 
inovare, locuri de muncă și dezvoltare 

„Portofoliul pe care mi l-a încredințat președinta aleasă [...]  
include programe importante precum Orizont Europa, 
Erasmus, Europa creativă sau DiscoverEU. Acestea formează 
un întreg coerent și trebuie să construim sinergii pentru ca 
ansamblul să funcționeze. Numitorul comun al tuturor acestor 
sectoare este faptul că afectează viața de zi cu zi a oamenilor, 
întruchipând o Europă a talentelor și o Europă a inimilor.” 

„Voi rămâne dedicată obiectivului de majorare [a bugetului 
pentru Europa creativă] pe care l-am solicitat. Mă voi asigura 
că acesta devine realitate și voi încerca să obțin impactul  
optim prin corelarea cu alte programe, cum ar fi Orizont 
Europa.” 

„Îmi reiterez sprijinul pentru IMM-uri, în special în ceea ce 
privește cultura; în acest domeniu putem conta cu adevărat  
pe creativitate și pe inovare. În cadrul programului Europa 
creativă este prezentă ideea laboratoarelor creative, de 
inovare. [...] Mă aștept ca IMM-urile să aibă un acces privilegiat 
la acestea. [...] Este foarte important, de asemenea, să ne 
asigurăm că IMM-urile beneficiază de o cotă justă de finanțare 
în cadrul programului Orizont Europa. În plus, trebuie să 
creăm mai multă vizibilitate pentru diferitele exemple care 
funcționează deja.” 

„Trebuie să ne sincronizăm cât mai mult acțiunile cu cele ale 
comisarului desemnat Goulard. [...] voi încerca să creez mai 
multe sinergii cu posibilitățile existente în cadrul programului 
Orizont Europa.” 

„Institutul European de Inovare și Tehnologie are în vedere 
crearea unei noi CCI [comunitate de cunoaștere și inovare] în 
2022, în sectorul creativ și în cel cultural. Ar fi foarte important 
în acest moment să ne gândim la sinergiile posibile, să vedem 
cum pot coopera aceste entități și cum se pot corela cu ceea 
ce se face deja în cadrul Orizont Europa. Acest obiectiv va 
necesita cooperare și coordonare constante, pentru a ne 
asigura că aspectele legate de conținutul audiovizual nu sunt  
lăsate doar pe seama programului MEDIA, ci că există și alte 
posibilități de cercetare și de inovare în cadrul programului  
Orizont Europa și al Institutului European de Inovare și 
Tehnologie.” 

„Am prevăzut excepții pentru cercetare, educație, biblioteci și 
patrimoniul cultural [în cadrul Directivei privind dreptul de 
autor]. Acum aș dori să monitorizăm procesul mai  
îndeaproape, pentru a vedea cum este pus în aplicare.” 

„Trebuie să adaptăm normele [din Directiva privind comerțul 
electronic] la noile realități ale transformării digitale.” 

Promovarea sportului ca instrument pentru incluziune și 
bunăstare 

„Componenta sportivă [a Erasmus+] poate fi foarte eficace 
pentru integrarea migranților; avem în curs de desfășurare  
astfel de programe, inclusiv pentru prevenirea radicalizării și a 
marginalizării, a rămânerii în urmă a persoanelor din punct de 
vedere cultural.” 

„În domeniul sportiv, [...] noțiunea de bază pentru mine este 
incluziunea. Vreau să mă asigur că au acces la activități 
sportive și persoanele cu mobilitate redusă.” 

Promovarea cooperării culturale ca parte a 
parteneriatelor Uniunii cu țări din întreaga lume 

„Diplomația culturală este un adevărat instrument de putere 
necoercitivă și ne permite să menținem un dialog deschis. [...]  
Partenerii noștri din Balcanii de Vest au nevoie să știe că le vom 
oferi un sprijin palpabil. [...] Există o pepinieră minunată de 
tinere talente în această regiune. Sectoarele creative și cultura 
sunt foarte apreciate și vom continua să avem o cooperare 
foarte strânsă în acest sector.”
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dlui 

NICOLAS SCHMIT 
Comisar desemnat 
Locuri de muncă și drepturi sociale 

Comisarul desemnat Nicolas Schmit s-a prezentat în fața Parlamentului European la 1 octombrie 2019 pentru a 
răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale (EMPL) și al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON). Pe parcursul audierii, dl 
Schmit și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. Aceste angajamente 
corespund portofoliului său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula von der Leyen, 
președinta aleasă a Comisiei Europene, și includ următoarele: 

 consolidarea dimensiunii sociale a Europei; 

precum și diverse aspecte suplimentare menționate de dl Schmit în timpul audierii, printre care: 

 promovarea ocupării și a calificării forței de muncă; 
 asigurarea unor condiții de lucru decente și a securității și sănătății în muncă; și 
 cooperarea strânsă cu Parlamentul European. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
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Consolidarea dimensiunii sociale a Europei 

Pilonul european al drepturilor sociale 

„În strânsă cooperare cu Parlamentul, voi elabora un plan de 
acțiune pentru a pune în aplicare pilonul atât la nivelul 
Uniunii, cât și în fiecare stat membru, bazându-ne pe 
realizările Comisiei conduse de președintele Juncker și pe 
orientările politice ale președintei alese, dna Von der Leyen.” 

Un salariu minim echitabil 

„Voi propune un instrument legislativ prin care să ne asigurăm 
că fiecare lucrător din Uniune beneficiază de un salariu minim 
echitabil. Nu este vorba despre stabilirea unui nivel unic de 
salarizare la nivelul UE și voi acorda o atenție deosebită 
modelelor sociale din diferitele state membre.” 

„[...] acest cadru pentru salariul minim nu va pune în discuție 
[...] în niciun caz sistemul bazat pe negocierea colectivă, care 
asigură salarii bune în țările unde se aplică, și nu vom forța 
nicidecum aceste țări să își schimbe tradițiile foarte vechi și 
bine încetățenite.” 

„Cred că nu vom produce perturbări și nu vom crea probleme 
pentru aceste sisteme prin instituirea acestui tip de cadru 
european pentru salariul minim. Trebuie să menținem ceea ce 
funcționează bine. Ceea ce funcționează bine nu este cazul să 
fie «reparat». Vă garantez acest lucru.” 

Regimul european de reasigurări de șomaj 

„Reziliența uniunii economice și monetare depinde de 
funcțiile de stabilizare. Un viitor regim european de reasigurări 
de șomaj trebuie să fie elaborat cu atenție, pentru a se asigura 
reacții rapide la șocuri, menținându-se în același timp o 
protecție adecvată în caz de șomaj.” 

„Din păcate, șocurile economice, foarte adesea cu caracter 
asimetric, fac parte integrantă din modelul nostru economic. 
Și obiectivul este să atenuăm aceste șocuri. Nu este vorba 
despre organizarea unui transfer permanent de la o parte la 
alta, ci de a ne asigura, în primul rând, că, în eventualitatea 
unui astfel de șoc asimetric economia respectivă nu se 
scufundă într-un abis fără fund, iar în al doilea rând, că 
persoanele din economia în cauză dispun de o oarecare plasă 
de siguranță, chiar dacă statul, din motive financiare și 
bugetare, întâmpină dificultăți în furnizarea unei astfel de 
protecții.” 

Autoritatea Europeană a Muncii 

„[...] nou înființata Autoritate Europeană a Muncii poate juca 
un rol important, asigurând cooperarea între autoritățile 
naționale, mai exact desfășurarea inspecțiilor mixte. Din 
discuția purtată săptămâna trecută în cadrul acestei comisii, 
știu că instituirea practică a Autorității Europene a Muncii 
reprezintă un subiect important pentru mulți dintre dvs. Vă 

asigur că autoritatea va fi instituită rapid și dotată cu 
mijloacele adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile.” 

Promovarea dialogului social 

„Dialogul social ar trebui promovat la toate nivelurile, întrucât 
dialogul social al Uniunii nu poate funcționa decât dacă se 
bazează pe parteneri sociali naționali puternici și autonomi. Ar 
trebui sprijinită, de asemenea, negocierea colectivă, care 
reprezintă o caracteristică importantă a economiei noastre  
sociale de piață.” 

„Este important ca, în contextul acestor tulburări economice, 
să ne asigurăm că partenerii sociali de ambele părți sunt din 
nou consolidați. Uniunea Europeană, prin intermediul 
Comisiei, dispune de mijloacele pentru a realiza acest lucru. În 
contextul construcției instituționale, avem o serie de opțiuni – 
inclusiv financiare – care trebuie să fie orientate direct înspre 
țări în care parteneriatul social este aproape necunoscut.” 

„Intenționez să solicit Comitetului Economic și Social  
European un studiu despre modul în care se poate consolida 
și promova din nou negocierea colectivă în Europa. OCDE 
lucrează (de asemenea) la acest aspect, precum și OIM, și 
trebuie să ne inspirăm și din constatările acestor organizații.” 

Fondul social european Plus (FSE+) 

„Investiția în oameni trebuie să fie recunoscută ca fiind o 
investiție într-un viitor mai bun. Fondul social european Plus 
este instrumentul cel mai important al Uniunii în domeniul 
social. Este un instrument prin care se sprijină punerea în 
aplicare a pilonului sub forma furnizării resurselor.” 

„[...] desigur, fondurile prevăzute pentru șomajul în rândul  
tinerilor trebuie alocate în special în acele regiuni în care 
șomajul în rândul tinerilor rămâne o problemă majoră. Acolo 
unde șomajul în rândul tinerilor este foarte scăzut, problema 
poate fi abordată mai ușor, prin urmare resursele noastre  
trebuie concentrate în regiunile în care rata șomajului în 
rândul tinerilor este ridicată.” 

 Consolidarea protecției sociale 

„Toate elementele programului prezentat [...] urmăresc un 
singur obiectiv: consolidarea protecției sociale [...] în Europa. 
Consolidarea, reactivarea progresului social, adaptându-l  
totodată la o economie în schimbare, la un mediu economic 
în schimbare, și în special la globalizare. Nu putem fi naivi în 
fața globalizării, ci trebuie să venim cu propriile idei și 
concepte despre modalitățile în care poate fi gestionată.” 

 Instituirea unei garanții europene pentru copii 

„Sărăcia în rândul copiilor distruge viitorul acestor persoane, 
fiindcă un copil sărac ajunge adesea să fie un adult sărac. [...]  
Trebuie să reorientăm [...] acțiunile [...] existente [spre  
îmbunătățirea situației copiilor săraci]. 
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[...] Trebuie să axăm aceste măsuri în primul rând asupr a 
membrilor societăților noastre care au cea mai mare nevoie de 
ele [...]. [...] Îmi pot imagina întemeierea [abordării noastre] pe 
activitatea realizată în Parlament, pentru a obține anumite 
recomandări. [...] Am înțeles că nu putem avea o politică 
ambițioasă și benefică pentru toți fără finanțare. Am luat act 
de cele afirmate de Parlamentul European și [...] voi aduce cu 
siguranță în discuție aceste aspecte, inclusiv în fața 
Consiliului.” 

Standarde pentru un venit minim 

„[...] există [...] interes comun față de instituirea garanției că 
fiecare cetățean european va reuși să trăiască decent, chiar 
dacă nu poate fi prezent imediat pe piața muncii și [...], și să își 
câștige singur existența, prin urmare trebuie să definim 
criteriile, valorile de referință ale unui trai decent. [...] garanția 
trebuie să ia în considerare nivelul de trai general și situația 
economică, financiară și bugetară, dar trebuie să asigure, 
totodată, fiecărui cetățean european, indiferent unde  
locuiește, un trai decent.” 

Promovarea ocupării și a calificării forței de 
muncă 

Nediscriminarea și incluziunea 

„Voi promova o piață europeană a muncii care garantează 
acces și oportunități valoroase pentru toți, în special pentru 
persoanele cu dizabilități, pentru migranți, pentru 
comunitățile de romi și pentru cele mai defavorizate 
persoane.” 

„[...] voi depune cu siguranță eforturi [...] pentru a mă asigura 
că acest principiu al nediscriminării – indiferent de motiv – 
este pus în aplicare și respectat cu adevărat.” 

„[...] trebuie să alocăm mai multe mijloace și resurse – inclusiv 
din FSE – politicilor care includ toate categoriile de persoane 
care întâmpină dificultăți mai mari pe piața muncii, iar 
persoanele cu dizabilități reprezintă o astfel de categorie. [...] 
Îmi doresc mult să facem din acest subiect unul dintre 
principalele noastre obiective pentru următorii ani: să oferim 
oportunități de muncă tuturor, inclusiv persoanelor cu 
dizabilități.” 

„[...] trebuie să reușim o integrare progresivă pe piața muncii a 
[...] persoanelor [cu dizabilități]. Întreprinderile care angajează 
persoane din aceste categorii trebuie să fie susținute, ajutate. 
[...] Economia socială poate fi, de asemenea, o soluție la 
această problemă.” 

„Nu fiecare țară aplică același model de economie socială. 
Trebuie să respectăm diferitele culturi [...]. Dar cred că avem 
multe posibilități de a acționa conjugat. În 2011, comisarii 
Barnier, Andor și Tajani au susținut o conferință dedicată 
întreprinderilor sociale care a creat o dinamică pozitivă pentru 
economia socială în Europa. Aș dori ca, în colaborare cu alți 
comisari [...], să reluăm această inițiativă, reunind diverși actori 
și adoptând un plan de promovare a economiei sociale.” 

Consolidarea garanției pentru tineret 

„[...] trebuie să modernizăm, să regândim, să adaptăm 
Garanția pentru tineret la situația prezentă. [...] chestiunea 
tranziției digitale este omniprezentă și, din păcate, nici chiar 
tinerii [...] nu dispun întotdeauna de cunoștințele necesare 
pentru a pătrunde în această nouă eră digitală. Una dintre 
propunerile mele ar fi să introducem, pentru fiecare tânăr care 
intră în sistemul Garanției pentru tineret sau care este în 
șomaj, un curs de formare digitală de bază adaptat la 
cunoștințele persoanei în cauză și la locul de muncă la care 
aspiră; fiecare tânăr trebuie să dispună de instrumentele 
necesare pentru a pătrunde pe piața muncii digitale.” 

Actualizarea agendei pentru competențe 

„Oamenii au nevoie de sprijin în contextul tranzițiilor care ne 
așteaptă, un sprijin care să le permită să își actualizeze în 
permanență competențele pe măsură ce economia 
evoluează. Pentru aceasta, este nevoie de investiții, precum și 
de o politică în materie de cariere și de competențe, cu 
instrumente îmbunătățite care să însoțească toate tranzițiile 
profesionale, la toate vârstele. Voi explora ideea conturilor 
individuale destinate învățării pentru persoanele în vârstă de 
muncă.” 

„[...] formarea profesională este esențială, iar învățământul  
profesional nu înseamnă învățământ de mâna a doua. [...] – nu. 
Învățământul profesional este una dintre cele mai bune forme 
de învățământ [...] și, prin urmare, trebuie să susținem cu 
adevărat învățământul profesional.” 

„[...] actualizarea competențelor este obiectivul central pentru 
anii următori. Trebuie să ne asigurăm nu doar că tinerii au 
competențele corecte, [...] ci și că persoanele angajate în 
prezent beneficiază de actualizarea competențelor sau de 
reconversie profesională, pentru a putea face față 
transformărilor care vor interveni în locurile lor de muncă [...] . 
[...] FSE+ trebuie să aloce mai mulți bani calificării și actualizării 
competențelor. Aceasta este o chestiune centrală și trebuie 
integrată, de asemenea, în recomandările specifice fiecărei țări 
[...].” 

Securitatea și sănătatea și condițiile de muncă 

Condiții demne, transparente și predictibile 

„Din acest punct de vedere, nu ar trebui să existe diferențe 
între lucrul într-o IMM sau într-o societate mare. Fiecare 
cetățean, fiecare lucrător din Europa are dreptul la un salariu 
echitabil [...] și la condiții corecte de lucru. [...] Trebuie să 
sprijinim IMM-urile în introducerea acestor schimbări: este 
evident. Trebuie să le pregătim pentru o nouă economie, 
pentru economia digitală. [...] [Dar] nu putem construi viitorul 
IMM-urilor bazându-ne pe condiții precare de lucru și pe salarii 
foarte mici – nu acesta este viitorul modelului economic în 
Europa.” 
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Condițiile de muncă pentru lucrătorii prin platforme  
online 

„Piețele muncii se vor schimba în continuare din cauza 
automatizării, a digitalizării și a inteligenței artificiale. Trebuie 
să acționăm decis pentru a atenua riscurile, a configura 
tranzițiile și a valorifica oportunitățile. Este esențial să 
construim încrederea oamenilor în viitorul digital. Prin urmare, 
trebuie să îmbunătățim condițiile de muncă pentru lucrătorii 
prin platforme online și să abordăm în mod activ noile forme 
de precaritate a locului de muncă. 

„Acesta este un obiectiv cuprinzător [pe care] trebuie să îl 
abordăm imediat. [...] Acest sector se extinde rapid și devine 
din ce în ce mai important; nu prezintă doar dezavantaje, dar 
este absolut necesar să introducem reglementări cu caracter 
social. Aspectul social nu trebuie să rămână în urma evoluției 
tehnologice.” 

„Trebuie să ne asigurăm [...] că persoanele care lucrează prin 
platforme online au aceleași drepturi sociale ca toți ceilalți 
lucrători. Aceste persoane ar trebui să aibă dreptul de a purta 
negocieri colective [...] trebuie să clarificăm faptul că, atunci 
când persoanele se asociază, inclusiv lucrătorii prin platforme, 
care sunt considerați lucrători independenți, acest lucru nu 
încalcă legislația în materie de concurență, ar fi absurd. [...]  
Propunerea mea ar fi să organizăm cât mai repede un congres 
mare, cu toate părțile interesate, pentru a discuta acest 
subiect, iar apoi să lucrăm la elaborarea unui standard bun 
pentru persoanele implicate în noua economie digitală.” 

„La urma urmei, cel mai valoros capital de care dispunem în 
economia digitală nu sunt mașinile, ci oamenii. Așadar , 
obiectivul nostru este să construim o economie digitală care 
să fie axată pe ființele umane.” 

Aspecte de securitate și sănătate 

 „Unul dintre domeniile la care țin, personal, foarte mult este 
securitatea și sănătatea în muncă. Nu este acceptabil ca, în 
2019, în Europa, oamenii să fie încă expuși riscurilor la locul de 
muncă. Voi promova adoptarea unor măsuri suplimentare 
împotriva substanțelor cancerigene la locul de muncă. 
Universul în schimbare al muncii necesită, [de asemenea], noi 
reflecții privind securitatea și sănătatea în muncă. 

„[...] [Reînnoirea indicatorului UE pentru acțiuni privind 
sănătatea mintală] este o chestiune pe care trebuie s-o 
urmărim. [...] Aș dori să analizez această posibilitate și, 

împreună cu comisarul responsabil pentru sănătate, ne vom 
ocupa de asta. [...] Trebuie să avem o politică solidă de 
prevenție [a tulburărilor psihologice legate de locul de muncă, 
cum ar fi sindromul de epuizare profesională și stresul].” 

Detașarea lucrătorilor și dumpingul social 

„Principiul vital [...] pe care trebuie neapărat să-l punem în 
aplicare este cel al remunerației egale pentru muncă egală în 
același loc. 

„Acum, trebuie să punem în aplicare [...] în mod corespunzător  
această directivă în interesul tuturor, nu doar al țărilor de 
destinație, ci și al celor de origine. Fiindcă, la urma urmei, nicio 
țară nu trebuie să utilizeze niciun fel de dumping social 
împotriva propriilor săi lucrători. O astfel de practică este 
contrară spiritului european. Mă bazez mult pe Autoritatea 
Europeană a Muncii să se asigure că sistemul funcționează în 
mod corespunzător, că ne luptăm împotriva oricărui fel de 
abuz și că toată lumea este pe picior de egalitate, în cea mai 
mare măsură posibilă.” 

„Vreau să subliniez, de asemenea, foarte clar că statele 
membre trebuie să își asigure propriile mijloace și resurse 
necesare. [...] Nu putem vorbi despre dumping social, dar, în 
același timp, să nu adoptăm instrumentele necesare pentru a 
rezolva această problemă.” 

Cooperarea cu Parlamentul European 

„Voi colabora strâns și regulat cu Parlamentul European, cu 
statele membre, cu partenerii sociali și cu toate părțile 
interesate, pentru a construi o Europă mai echitabilă, mai 
socială și mai favorabilă incluziunii.” 

„Vă voi asculta observațiile, ideile, obiecțiile și vă asigur că, în 
următorii câțiva ani, voi fi dedicat cooperării strânse cu 
Parlamentul. Trebuie să lucrăm împreună dacă dorim să 
câștigăm încrederea lucrătorilor, a familiilor și a cetățenilor.” 

 „[...] Voi reveni în fața dvs. ori de câte ori îmi veți cere acest 
lucru sau ori de câte ori voi simți nevoia să vă vorbesc și să vă 
solicit recomandările și opiniile – foarte diverse, foarte diferite, 
uneori foarte critice, trebuie să recunosc, dar cred că asta face 
politica noastră europeană vie și cu adevărat democratică. 
Astfel, îmi iau azi angajamentul de a fi adesea alături de dvs. și 
de a continua ce am început azi [...]. [...] sunteți vocea 
cetățenilor noștri și trebuie să ascultăm această voce.” 
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dlui 

PAOLO GENTILONI 
Comisar desemnat 
Economie 

Comisarul desemnat Paolo Gentiloni s-a prezentat în fața Parlamentului European la 3 octombrie 2019 pentru a 
răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare (ECON) și al Comisiei pentru bugete (BUDG). Pe parcursul audierii, dl Gentiloni și-a asumat o serie de 
angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. Aceste angajamente vizează portofoliul său, astfel cum 
este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, 
și includ următoarele: 

 afaceri economice și financiare; 
 impozitare echitabilă și eficace; și 
 o uniune vamală solidă și modernă. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
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Afaceri economice și financiare 
Pactul de stabilitate și de creștere: punerea în aplicare 

„Voi supraveghea aplicarea Pactului de stabilitate și de 
creștere, pentru a asigura faptul că avem finanțe publice 
sustenabile. Voi utiliza flexibilitățile normelor, atunci când este 
necesar, pentru a asigura o abordare fiscală adecvată, pentru 
a permite politicii fiscale să joace un rol stabilizator și pentru a 
promova investițiile atât de necesare. În ceea ce privește 
punerea în aplicare a normelor noastre, mă voi axa pe 
reducerea datoriei publice, deoarece sunt foarte conștient de 
impactul potențial destabilizator al datoriei ridicate în 
perioade nefavorabile. Voi utiliza, de asemenea, în mod 
adecvat marja de manevră bugetară, pentru a face față riscului 
de încetinire a economiei noastre.” 

„[...] voi acorda acestui plan de proiect de buget [italian] 
aceeași atenție, atitudine de dialog și seriozitate legată de 
norme pe care le voi acorda celorlalte 26 de state membre.” 

„Voi sublinia cu claritate faptul că nu se pune problema unei 
duble măsuri atunci când vine vorba despre aplicarea 
normelor. În opinia mea, este vorba despre o chestiune de 
încredere. Vă puteți aștepta la aceasta din declarația mea de 
azi-dimineață. Îmi puteți citi biografia. Dar, dincolo de aceasta, 
este o chestiune de încredere. Acesta este angajamentul meu: 
nu vom folosi o dublă măsură.” 

Pactul de stabilitate și de creștere (PSC): revizuire 

„Desigur, Pactul de stabilitate și de creștere nu este perfect. 
Voi folosi oportunitatea oferită de revizuirea pachetelor de 
șase și de două pentru a reflecta asupra drumului corect de 
urmat de aici înainte, pe baza dovezilor din trecut și ținând 
seama de contribuția Consiliului bugetar european. Și veți 
avea și dvs. ceva de spus în acest sens, fără îndoială.” 

„Riscul unui efect prociclic este evident. Cred că Consiliul 
bugetar european a prezentat, de asemenea, acest risc într-un 
mod foarte clar. Subiectul pe care va trebui să-l discutăm la 
sfârșitul revizuirii în curs a pachetelor de două și de șase, care 
se va încheia la jumătatea lunii decembrie, este calea de urmat 
de aici încolo. Eu unul am apreciat filosofia Consiliului bugetar  
european: este simplă, executabilă și anticiclică. Această 
filosofie ține seama inclusiv de multe dintre obiecțiile 
prezentate azi-dimineață cu privire la anumite elemente prea 
complicate sau discreționare ale PSC curent.” 

„Însă trebuie să știm că decizia privind calea de urmat după 
revizuire va fi luată de Colegiu și de instituțiile Uniunii și nu va 
fi o decizie ușoară. Eu subliniez întotdeauna cuvântul  
«ambiție». Mi-aș dori foarte mult să schimbăm normele într-un 
mod mai anticiclic, mai simplu și mai executabil, dar respect 
opinia care îndeamnă la prudență, deoarece putem rezolva 
aceeași problemă cu unele instrumente de interpretare și fără 

să deschidem cutia modificărilor legislative. Vom lua o decizie 
până la sfârșitul anului.” 

Aprofundarea UEM/IBCC 

„Da, consider că acest nou instrument propus – instrumentul 
bugetar [...] [pentru] convergență și competitivitate – care a 
fost confirmat la summitul euro din iunie este relevant, trebuie 
să fie finanțat la un nivel semnificativ și ar trebui să fie 
considerat, totodată, un instrument de stabilizare. Știm că 
discuția despre instrumentul de stabilizare a fost întotdeauna 
dificilă în Consiliul European, dar consider că această 
propunere este foarte bine direcționată. Obiectivul este de a 
consolida reformele structurale și convergența și ar trebui să 
fie finanțat la un nivel semnificativ și monitorizat în mod 
corespunzător. Acesta este angajamentul pe care mi-l asum în 
fața comisiei dvs.” 

„Da, vom discuta împreună aceste criterii de guvernanță și 
prioritățile acestui instrument și vom ține seama, desigur, în 
mod corespunzător de prioritatea climatică.” 

Procedura privind dezechilibrele macroeconomice 

„Da, consider că analiza dezechilibrelor macroeconomice a 
fost foarte utilă, deoarece este util ca statele membre și 
Comisia să primească orientări, idei și sugestii – nu doar  
asupra aspectelor financiare tradiționale, ci și cu privire la alte 
aspecte cum ar fi datoria privată, piața locuințelor [...] și 
situația sănătății. Aceste condiții sunt fundamentale și 
consider că ar trebui să lucrăm la consolidarea lor în viitorul 
apropiat.” 

InvestEU și Planul de investiții pentru o Europă durabilă 

„Voi lansa InvestEU și Planul de investiții pentru o Europă 
durabilă în regim prioritar.” 

„Cifra de o mie de miliarde este impresionantă, sunt de acord 
cu dvs. Cred că vom colabora îndeaproape cu vicepreședinții 
Timmermans și Dombrovskis, deoarece trebuie să creăm un 
mediu propice pentru mobilizarea capitalului privat, desigur. 
Cred însă că, pentru a obține un astfel de angajament, trebuie 
să apelăm și la capitaluri și investiții private, precum și la 
granturi publice, și să mobilizăm investițiile publice în 
întreaga Europă. Planul de investiții pentru o Europă durabilă 
este lansat în paralel cu planul InvestEU și cred că acesta din 
urmă va oferi o contribuție semnificativă primului, deoarece 
capacitățile pe care le va avea „centrul” InvestEU, cum i se 
spune, vor trebui să contribuie la un nou proiect, capabil să 
mobilizeze o participație solidă la capital. Ar trebui să 
continuăm, de asemenea, munca de definire a unui standar d 
pentru obligațiunile ecologice. Consider că acesta este unul 
dintre obiectivele noastre pentru viitorul apropiat, iar munca 
a început deja, după cum știți.” 
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„După cum am spus, este o activitate în curs de desfășurare în 
cadrul serviciilor noastre ECFIN. Mesajul este foarte clar. Există 
o disponibilitate în creștere a capitalului pentru investiții în 
întreaga lume, mai exact a investițiilor care urmăresc un 
anumit scop, în special un scop ecologic. Prin urmare, 
capacitatea noastră de a oferi o valoare de referință piețelor 
prin obligațiunile noastre ecologice va fi, cred, foarte utilă și 
apreciată și se va încadra într-un mediu pozitiv și foarte 
favorabil din partea investitorilor. Ar fi ciudat ca UE să 
lipsească din acest sector, care înregistrează în prezent 
evoluții pozitive în întreaga lume în ceea ce privește capitalul.” 

„Avem două instrumente diferite: unul dintre acestea, 
InvestEU, a fost deja discutat de Parlament în contextul 
cadrului financiar multianual. Vizează diferite priorități și va 
avea, cred, o capacitate tehnică solidă în „centrul” său 
InvestEU, care va fi totodată foarte util pentru promovare a 
investițiilor din cadrul Planului de investiții pentru o Europă 
durabilă. Astfel, voi lucra cot la cot cu comisarul desemnat  
Dombrovskis, axându-ne mai mult pe mobilizarea de capital 
privat în contextul Planului de investiții pentru o Europă 
durabilă. După cum știți, am stabilit un obiectiv ambițios, de o 
mie de miliarde de euro, iar în ceea ce mă privește, mă voi axa 
mai mult pe definirea planului și pe promovarea programului  
InvestEU.” 

„Nu putem accepta ideea că un plan atât de relevant pentru 
noi cum este InvestEU – care ar urma să mobilizeze 650 de 
miliarde de euro – se rezumă la anumite regiuni sau țări. Prin 
urmare, angajamentul meu este de a distribui în mod egal 
acest plan în întreaga Uniune.” 

Regimul de reasigurări de șomaj 

„Una dintre acțiunile principale va fi instituirea Regimului 
european de reasigurări de șomaj. Știu că Parlamentul a 
solicitat de mult timp un astfel de regim. Nu va fi ușor din 
punct de vedere politic, dar împreună putem institui un regim 
care să ofere protecție cetățenilor în unele perioade dificile din 
viețile lor.” 

„Cred că această propunere urmărește, de fapt, un obiectiv 
dublu. Nu trebuie să subestimăm unul dintre obiective, poate 
cel mai important, cel puțin pentru cetățenii noștri, și anume 
obiectivul social de a deține un instrument de consolidare a 
instrumentelor naționale împotriva șomajului. Este un aspect  
relevant deoarece, în acest caz, putem adăuga un instrument 
cu mesaj social clar, cu intenție socială clară și cu efect de 
stabilizare. Dar nu este un simplu instrument de stabilizare, 
asta am vrut să subliniez. Ceea ce nu ar trebui să fie regimul de 
reasigurări – după cum ați afirmat dvs. deja – este un 
instrument de transferuri permanente de la o țară la alta. Nu 
ar trebui să slăbească procesul de reforme structurale care se 
desfășoară în statele membre individuale. Ar trebui să se 
concentreze pe șocurile relevante externe și să fie foarte rapid, 
cu un mecanism de dispersie automat. [...] Eu am misiunea de 
a defini mecanismul și acesta va fi unul dintre principalele 
aspecte, atât din punct de vedere tehnic, cât și politic. Acest 
regim se va axa pe împrumuturi sau pe sprijin direct către 

bugetele naționale? Această discuție este cât se poate de 
relevantă. Nu este sigur că cele două scenarii ar trebui să fie în 
contradicție deplină între ele. Putem începe cu unul dintre ele, 
dar este ceva la care trebuie să lucrăm în următoarele 
săptămâni, foarte rapid și eficace.” 

„Voi începe munca imediat. Ce înseamnă exact «imediat» 
depinde de evoluția politică; dar, dacă voi fi confirmat, voi 
lucra imediat la asta împreună cu colegul meu, dl Schmit, și cu 
Colegiul.” 

„Astfel, în câteva săptămâni, cred că ne vom ocupa de 
definirea regimului și a diferitelor consecințe ale metodelor 
noastre în deciziile Uniunii.” 

Semestrul european 

„Pe baza experienței mele personale de prim-ministru, sunt  
foarte conștient de faptul că avem nevoie, în primul rând, de 
cooperare cu partenerii sociali atunci când facem anumite 
alegeri economice, așa că angajamentul meu este corelat cu 
cel al colegului meu Nicolas Schmit. În ceea ce privește 
normele noastre, semestrul european a început, în ultimii doi 
ani, să includă în mod mai serios o dimensiune socială în 
procesul său. Aceasta a fost în special consecința deciziei de la 
Göteborg privind pilonul social european. Cred că misiunea 
legată de semestrul european ar trebui să meargă acum mai  
departe și este evident că am primit mandatul de a integra 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU în procesul 
semestrului european. După cum știm cu toții, principalele 
obiective au și o dimensiune socială puternică, nu doar o 
dimensiune ecologică puternică. Acesta va fi un nou 
instrument prin care să se acorde acestei priorități sociale 
spațiul pe care îl merită.” 

„Cred că avem nevoie – și este în același timp o problemă de 
sensibilizare a publicului – de implicarea partenerilor sociali, 
inclusiv la nivelul statelor membre, în dialogul pe care îl vom 
purta cu guvernele statelor membre. Aceasta ar ajuta dialogul  
preconizat și ar ajuta Uniunea Europeană să obțină o 
înțelegere mai bună a deciziilor pe care le adoptăm pe durata 
semestrului pentru statele membre.” 

Eurostat 

„Acord multă importanță apărării independenței profesionale 
a Eurostat și a autorităților naționale. Mă voi asigura că 
Eurostat rămâne același punct de referință fiabil în ceea ce 
privește statisticile și analiza datelor la nivel european.” 

Impozitare echitabilă și eficace 
„Sunt decis să lucrez la un sistem de impozitare echitabilă și 
eficace în UE.” 

„[...] să combatem în continuare frauda și evaziunea fiscală [...] . 
Aș dori ca sistemul să ofere beneficii contribuabililor care 
respectă regulile și să aplice sancțiuni în cazul celor care le 
încalcă.” 
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Impozitarea de mediu 

„[...] 74 % dintre cetățeni sunt de acord că UE ar trebui să 
depună mai multe eforturi pentru combaterea fraudei fiscale. 
[...] Prima mea prioritate va fi să mă asigur că impozitarea 
contribuie pe deplin la Pactul ecologic european. Voi lucra la 
un nou cadru de impozitare de mediu, care să ghideze 
comportamentul utilizatorilor, consumatorilor și al 
producătorilor în direcția unei economii neutre din punct de 
vedere climatic. Voi evalua o serie de măsuri, inclusiv 
actualizarea Directivei privind impozitarea energiei în vederea 
alinierii acesteia la obiectivele de mediu și definirea unei taxe 
pe carbon la frontierele UE care să fie compatibilă cu normele 
OMC [Organizația Mondială a Comerțului]. În acest context, 
voi supraveghea ca acest cadru să fie just și echilibrat din 
punct de vedere social. Doresc să evaluez, de asemenea, 
utilizarea [...] altor instrumente legale din tratate, care permit 
adoptarea propunerilor de impozitare cu majoritate calificată 
și prin procedura de codecizie.” 

Reforma sistemului internațional al impozitului pe profit 

„Al doilea obiectiv al meu este contribuția UE la reforma 
sistemului internațional al impozitului pe profit, în vederea 
modernizării acestuia în așa fel încât să fie adecvat secolului 
XXI. Este evident pentru oricine că sistemul actual este 
depășit. Tranziția la o economie digitală a condus la o 
diferențiere tot mai frecventă între locul unde se creează 
valoarea și locul unde se plătește impozitul. Mai mult, 
concurența fiscală denaturează deciziile de afaceri și conduce  
la politici fiscale care vizează la colectarea veniturilor pe 
termen scurt. În cadrul G20 se desfășoară în prezent, cu 
sprijinul OCDE, discuții privind modernizarea sistemului de 
impozitare a întreprinderilor. Până la sfârșitul anului viitor, va 
trebui să facem bilanțul discuțiilor de la nivel internațional. 
Dacă nu se obține un consens, am sarcina de a conduce  
eforturile de definire a unei taxe digitale europene echitabile 
și a bazei fiscale comune a societăților.” 

„Aceasta înseamnă că în cel de al treilea trimestru al anului  
următor vom lucra la propunerea UE. Nu ne vom grăbi să 
prezentăm o propunere a UE în timp ce se desfășoar ă 
dezbaterea internațională, dar sunt foarte ferm în 
angajamentul meu și al Comisiei de a avea o propunere anul  
viitor în cazul în care nu se va obține consensul la nivel 
internațional.” 

Impozitarea digitalului 

„Da, vom avea un angajament internațional privind 
impozitarea digitalului. Cred că acum avem posibilitatea 

concretă de a ajunge la un rezultat, ceea ce nu era cazul până 
acum câteva luni. Evoluția discuției în cadrul OCDE se axează 
în mare parte pe impozitarea generală a întreprinderilor de 
mari dimensiuni – nu doar a platformelor digitale, ci a 
întreprinderilor mari în general. Mi se pare o direcție 
acceptabilă, întrucât digitalizarea are loc în toate 
multinaționalele, nu doar în cele din sectorul digital, iar 
Uniunea Europeană acceptă cu ușurință acest lucru.” 

„Revoluția digitală ne-a adus pentru prima dată într-o situație 
pe care nu o putem accepta, și anume faptul că valoarea este 
creată frecvent pe baza datelor, inclusiv a datelor noastre cu 
caracter personal. Dar impozitele nu se plătesc în aceleași 
locuri în care se creează valoarea.” 

„[...] după ce s-au întâmpinat dificultăți interne între statele 
membre în ceea ce privește asumarea propunerii Comisiei, am 
decis să păstrăm cele mai bune elemente din discuțiile 
internaționale, din dezbaterile desfășurate în cadrul G20 și 
OCDE. Când s-a luat această decizie, ar fi putut părea un fel de 
strategie de evadare dintr-o situație dificilă. Acum, însă, din 
câte înțeleg, există îngrijorări serioase, în special din partea 
Statelor Unite, precum și o disponibilitate reală de a ajunge la 
un compromis în cadrul OCDE. UE are de jucat un rol foarte 
relevant în acest caz și sunt destul de optimist că vom găsi o 
soluție la nivel internațional anul viitor.” 

„Dacă nu se obține niciun consens, anul viitor vom avea o 
propunere din partea UE [privind impozitarea digitalului]. 
Aceasta înseamnă că în cel de al treilea trimestru al anului  
următor vom lucra la propunerea UE.” 

În interesul cetățenilor și al opiniei publice 

„Cum să transmitem imediat mesajul că ne preocupă cu 
adevărat aceste aspecte: mediul, impozitarea întreprinderilor 
mari și a digitalului, frauda fiscală etc.? O modalitate bună de 
acțiune ar fi să propunem Colegiului un plan care să orienteze 
inclusiv interesul cetățenilor noștri și al opiniei publice asupra 
acestor subiecte.” 

O uniune vamală solidă și modernă 
„Multă lume consideră uniunea vamală un fapt împlinit, dar  
tensiunile care se manifestă la nivel internațional în ceea ce 
privește siguranța comerțului, modelele de afaceri în 
schimbare și ascensiunea comerțului electronic reconfirmă 
necesitatea unei uniuni vamale puternice. Mă voi strădui să 
duc uniunea vamală la un nivel superior de eficacitate.” 
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Comisarul desemnat Janusz Wojciechowski s-a prezentat în fața Parlamentului European la 1 și la 8 octombrie 2019 
pentru a răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru agricultură și 
dezvoltare rurală. Pe parcursul audierilor, dl Wojciechowski și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate 
în prezentul document. Aceste angajamente vizează portofoliul său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune pe 
care i-a trimis-o Ursula von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene. Misiunea sa viitoare va fi axată pe 
construirea unei agriculturi moderne și durabile, inclusiv prin intermediul următoarelor: 
 încheierea negocierilor privind o politică agricolă comună simplificată după 2020 și asigurarea faptului că 

viitoarele planuri strategice ale acestei politici mențin un echilibru între obiectivele de la nivelul UE și 
prioritățile naționale; 

 contribuția la strategia UE «de la fermă la consumator», analizarea modului în care sectorul agroalimentar 
poate îmbunătăți durabilitatea de-a lungul întregului său lanț de aprovizionare, inclusiv prin producția 
ecologică; 

 asigurarea faptului că producția agroalimentară contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice, de mediu 
și de biodiversitate ale UE; 

 consolidarea sistemului de indicații geografice și dezvoltarea unei noi viziuni pe termen lung pentru zonele 
rurale în cadrul planurilor strategice pentru perioada de după 2020; 

 promovarea standardelor înalte ale UE în materie de calitate a alimentelor la nivel internațional. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierilor [ 
(*) ședința din 1/10; (**) ședința din 8/10]. Stenogramele audierilor publice [(*) 1/10; (**) 8/10] sunt disponibile pe site-
ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea 
audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise (întrebările la primul chestionar PE; întrebările la cel de al doilea chestionar 
PE).
  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-janusz-wojciechowski_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20191001-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20191001-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20191008-1100-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20191008-1100-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63203/20191002RES63203.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63203/20191002RES63203.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63728/20191008RES63728.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63728/20191008RES63728.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019/20190910STO60730/janusz-wojciechowski-polonia
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019/20190910STO60730/janusz-wojciechowski-polonia
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62448/20190927RES62448.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191007RES63557/20191007RES63557.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191007RES63557/20191007RES63557.pdf
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Încheierea negocierilor privind o politică agricolă 
comună modernă și simplificată pentru perioada 
de după 2020 
Discuțiile privind reforma PAC 

„Sunt deschis la discuții suplimentare [...] despre propunerea 
UE [...]. Propunerea Comisiei nu este precum Biblia; putem 
discuta despre cum am putea s-o îmbunătățim”. (*) 

„Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a face politica agricolă 
comună mai favorabilă mediului și climei. Dar [...] munca 
noastră nu se încheie aici. Sunt deschis la discuții suplimentare 
despre îmbunătățirea propunerilor.” (*) 

„Avem nevoie de o politică agricolă comună bazată pe 
obiective comune, intervenție comună și indicatori comuni  
[...]. Sunt deschis oricăror discuții cu Parlamentul European [...]  
în vederea menținerii aspectelor comunitare ale PAC în 
situațiile în care reforma este în curs de desfășurare, cu 
păstrarea concomitentă a unei marje de flexibilitate. Trebuie 
să obținem echilibrul just [...], astfel încât să creăm spațiu 
pentru intervențiile naționale, pe de o parte, și directivele 
comunitare, pe de altă parte.” (**) 

Definirea unei viziuni pe termen lung pentru agricultură 

„Una dintre sarcinile mele – dacă voi fi confirmat de 
Parlament, desigur – este de a defini o viziune pe termen lung 
pentru agricultura europeană. Avem o viziune pe termen lung 
pentru politicile climatice și energetice, dar nu avem o astfel 
de viziune pentru viitorul agriculturii europene.” (*) 

„Una dintre primele mele acțiuni [...] va fi pregătirea unui 
raport special despre situația actuală a agriculturii europene: 
un raport care să prezinte unde ne aflăm și încotro ne 
îndreptăm, câte exploatații agricole avem în acest moment [...]  
și care este situația demografică”. (*) 

„Mă angajez să particip la dezbateri cu dvs. atunci când veți 
considera util, păstrând canalele de comunicare deschise și 
ascultându-vă opiniile. În cadrul acestui dialog, aș dori să 
colaborăm la dezvoltarea unei viziuni pe termen lung pentru 
agricultură. Avem nevoie de o dezbatere informată cu privire 
la ceea ce ne dorim pentru fermele și fermierii noștri în 
următorul deceniu [...]. Haideți să creăm și să partajăm o 
viziune pentru zonele noastre rurale și pentru agricultura 
noastră.” (*) 

„Voi colabora îndeaproape cu Parlamentul European la 
definirea viziunii pe termen lung pentru agricultură. 
Parlamentul European va fi primul meu partener în această 
dezbatere.” (*) 

Cooperarea cu Parlamentul 

„Voi purta un dialog cu dvs., onorabili deputați în Parlamentul 
European, atât individual, cât și în cadrul acestei comisii, și voi 
extinde acest dialog la toate părțile interesate: fermieri, 
organizații de fermieri și alte ONG-uri interesate de sectorul 
agricol. Ar trebui să lucrăm împreună, în beneficiul agriculturii 
și al zonelor noastre rurale.” (*) 

„Am primit un semnal foarte clar de la dvs. Așteptați de la noul 
comisar nu doar să fie deschis la dialog, nu doar să facă 
declarații, ci mai ales să acționeze concret în sensul sprijinirii 
fermierilor europeni.  Doresc să afirm că sunt pregătit să 
acționez. Aspectele legate de zonele rurale, de ferme și de 
agricultură sunt de maxim interes pentru mine.” (**) 

Către un sprijin mai echitabil pentru agricultura familială 

„Cum ar trebui susținute fermele? Care este locul fermelor 
mici, respectiv al celor mari? Acestea sunt întrebări la care ar 
trebui să găsim un răspuns comun.” (*) 

„Voi sprijini cu fermitate toate acțiunile care aduc beneficii 
fermelor mici și mijlocii, în special celor de familie.” (*) 

„Sunt întru totul de acord [...] că obligația principală a 
fermierilor, în conformitate cu Tratatul, este de a asigura 
securitatea alimentară pentru toți cetățenii Uniunii. Obligația 
noastră, ca politicieni ai UE, este de a sprijini fermierii să atingă 
acest obiectiv.” (*) 

„Pot să vă asigur că va fi o parte foarte importantă a misiunii 
mele de comisar să consolidez sistemul intervențiilor pe 
piață.” (*) 

Tinerii fermieri 

„Politicile destinate tinerilor fermieri ar trebui să fie flexibile. Ar 
trebui să utilizăm instrumentul adecvat pentru situația din 
statul membru respectiv.” (*) 

Transferul între pilonii PAC 

„Voi sprijini decizia statelor membre referitoare la transferurile 
între piloni, din ambele direcții.” (*) 

Convergența 

„Convergența externă este o temă politică foarte sensibilă. 
Cred că ne îndreptăm [...] în direcția corectă, dar decizia 
politică privind nivelul până la care vom duce această 
convergență externă este în mâinile Parlamentului și al 
Consiliului.” (*) 

„Am înregistrat progrese mari în procesul de egalizare a 
plăților între state și regiuni, între fermierii din diferite zone ale 
statelor naționale. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a 
accelera acest proces.” (**) 
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Punerea în aplicare a politicii agricole comune 
după 2020, cu asigurarea faptului că viitoarele 
planuri strategice mențin un echilibru între 
obiectivele de la nivelul UE și prioritățile naționale 
Planurile strategice ale PAC 

„În general, sunt în favoarea unei abordări flexibile, a 
posibilității statelor membre de a decide, fiindcă avem situații 
diferite.” (*) 

„Din punctul meu de vedere, nu este vorba despre 
renaționalizare, dar poate că avem nevoie de mai mult control 
la nivelul UE. Sunt dispus să discut despre asta cu dvs. și să 
îmbunătățesc propunerea inițială.” (*) 

„Cred că vom fi pregătiți să punem în aplicare noua legislație, 
noua politică agricolă comună, din 1 ianuarie 2022.” (*) 

Un nou model de punere în aplicare 
„Politica agricolă comună ar trebui să fie mai flexibilă, 
deoarece [...] avem situații diferite de la un stat membru la 
altul.” (*) 

Măsuri tranzitorii 
„Este necesară reglementarea tranziției, nu avem altă opțiune. 
Politica agricolă comună nu ar trebui întreruptă.” (*) 

Contribuția la strategia UE „de la fermă la 
consumator”, analizarea modului în care sectorul 
agroalimentar poate îmbunătăți durabilitatea 
producției alimentare de-a lungul întregului lanț 
de aprovizionare cu alimente 
Lanțul de aprovizionare cu alimente 
„Strategia «de la fermă la consumator» [...] nu este un concept 
nou în agricultură. Noutatea rezidă în structura comună a 
acestei propuneri, dar pentru agricultură înseamnă că ar 
trebui să facem mai multe pentru mediu și pentru climă, 
pentru protejarea biodiversității.” (*) 

„Obligația mea, în calitate de comisar, va fi să asigur punerea 
în aplicare a regulamentului privind practicile neloiale. Acesta 
este modul în care ne putem proteja mai bine fermierii în 
relația lor cu comercianții cu amănuntul.” (*) 

Agricultura ecologică 
„Voi sprijini, de asemenea, agricultura ecologică. Agricultura 
ecologică poate contribui, într-o măsură amplă, la protejarea 
mediului natural și a climei. Voi pregăti un plan de acțiune 
pentru dezvoltarea agriculturii ecologice în Uniunea 
Europeană.” (**) 

Ca parte a ambiției Uniunii de a elimina complet 
poluarea, asigurarea faptului că producția 
agroalimentară contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor climatice, de mediu și de 
biodiversitate ale UE 
Pactul ecologic european și agricultura 
„Sunt convins că agricultura verde, ecologică, este cea mai  
bună soluție pentru viitorul agriculturii.” (*) 

„În cadrul celui de al doilea pilon, cota de 20 % este un bun 
punct de plecare. Sunt foarte deschis la obținerea unui acord 
în această privință.” (**) 
„Cel mai important lucru este ce anume mâncăm, dar și modul  
în care ne producem alimentele. În calitate de comisar pentru 
agricultură – dacă voi fi confirmat, desigur – voi avea obligația 
de a promova și de a sprijini agricultura durabilă.” (*) 

„În opinia mea, agricultura durabilă, cu alte cuvinte acea formă 
de agricultură cu standarde de mediu mai ridicate, poate fi 
competitivă dacă sprijinim aceste ferme. [...]. Nu avem 
alternativă. Ar trebui să sprijinim acest tip de agricultură.” 
„Agricultura ecologică nu privește doar fermele mici. În mod 
natural, fermele mici sunt mai bine pregătite pentru această 
funcție, dar nu este o problemă de scală. Ceea ce contează 
este tipul de agricultură practicată.” (*) 

„Ar trebui să sprijinim fermierii [...]. Ar trebui să-i ajutăm, nu să 
luptăm împotriva lor.” (*) 
„Voi apăra și voi susține fermierii. Voi încerca să mă asigur că 
participarea lor la Pactul ecologic european este încurajată 
prin stimulente, iar nu forțată prin interdicții, și că principalele 
instrumente utilizate în acest scop vor fi operațiuni voluntare 
sub forma programelor ecologice, a programelor de înverzire, 
precum și operațiuni voluntare în cadrul celui de al doilea 
pilon al PAC.” (**) 

Creșterea intensivă a animalelor 
„Agricultura intensivă nu este o soluție bună din perspectiva 
mediului, a schimbărilor climatice etc. Voi susține agricultura 
neintensivă.” (*) 
„Agricultura industrială este o amenințare pentru mediu și 
climă. Ar trebui să transmitem publicului semnale foarte clare 
că politica agricolă comună este ecologică.” (*) 

Consolidarea sistemului de indicații geografice, cu 
asigurarea faptului că patrimoniul cultural, 
gastronomic și local al UE este conservat și 
certificat ca autentic în întreaga lume 
„Sistemul de denumiri geografice va fi dezvoltat în continuare, 
deoarece protejează cultura europeană tradițională. Este  
foarte mare nevoie de el, în special în zonele centrală și estică 
ale Europei.” (**) 
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Definirea unei viziuni pe termen lung pentru 
zonele rurale, cu asigurarea faptului că nevoile 
cetățenilor din aceste zone sunt vizate în mod 
specific în planurile strategice naționale din cadrul 
PAC post-2020 
„Mă preocupă, de asemenea, destul de mult faptul că bugetul 
pentru dezvoltarea rurală este mai redus decât de preconizase 
inițial. Cu toate acestea, statele membre pot majora 
finanțarea, astfel încât fermierii să nu dispună de resurse mai  
puține dacă bugetul se menține. Desigur, menținerea 
viabilității zonelor rurale ar trebui să fie sarcina principală a 
Fondului pentru dezvoltare rurală.” (**) 
„Am observat [...] că multe fonduri din cadrul celui de al doilea 
pilon sunt destinate unui grup mic de beneficiari, și anume  
fermelor mari [...]. Sistemul ar trebui să fie mai democratic. Ar 
trebui să beneficieze de cel de al doilea pilon un număr mai  
mare de fermieri.” (*) 
„Ar trebui să sprijinim agricultura circulară, agricultura locală 
cu colaborarea industriei locale.” (*) 

Promovarea standardelor înalte ale UE în materie 
de calitate a alimentelor la nivel internațional 
Bunăstarea animalelor 
„Voi susține bunăstarea animalelor [...]. Pentru a îmbunătăți  
standardele de bunăstare a animalelor, voi prezenta 
propuneri cu caracter mai ecologic, de exemplu: o densitate 
redusă a animalelor în fermă, utilizarea metodelor naturale de 
creștere cum ar fi pășunatul de vară, folosirea așternuturilor de 
paie în fermele de porcine etc.” (*) 

„Un sistem este mai eficace atunci când încurajăm fermierii să 
îmbunătățească standardele. Nu ne dorim un sistem represiv, 
ci unul care să încurajeze îmbunătățirea standardelor de 
bunăstare a animalelor.” (*) 

Standardele impuse 
„Ar trebui să impunem importatorilor aceleași standarde pe 
care le cerem producătorilor europeni.” (*) 

„Mă voi asigura că se aplică aceleași standarde la importul de 
produse alimentare pe piețele europene; trebuie să aplicăm 
aceleași criterii producătorilor noștri interni și celor din țări 
terțe.” (**) 

Antibiotice 
„Ar trebui să reducem utilizarea antibioticelor în agricultură.” 
(*) 

Agricultură și buget 
„Voi susține un buget solid și adecvat pentru agricultură și 
pentru dezvoltarea rurală, astfel încât să creăm locuri de 
muncă și condiții demne de trai.” (**) 
„Sunt gata să combat cu fermitate și să mă opun – chiar și 
colegilor mei din Comisie – tuturor celor care urmăresc acțiuni 
ce ar afecta în mod negativ fermierii din UE; mă voi opune  
celor care afirmă că fermierii nu au nevoie de atâtea fonduri  
[...]. Puteți conta pe mine în această privință.” (**) 
„Agricultura europeană are nevoie de un sprijin mai solid [...]  
pentru a asigura securitatea alimentară pentru cetățenii 
Uniunii.” (*) 
„Sunt deschis la discuții politice suplimentare [...] despre 
bugetul PAC, inclusiv despre bugetul POSEI.” (*) 

Agricultura și acordurile comerciale 
„Nu ar trebui ca fermierii să devină victime ale acordurilor 
comerciale internaționale. Dacă se întâmplă astfel, obligația 
noastră este [...] să-i sprijinim și să utilizăm instrumentele 
pieței pentru intervenții în beneficiul lor.” (*) 

„Vă asigur că voi monitoriza situația. Anul următor, în 2020, 
Comisia va pregăti o evaluare a impactului, o evaluare a 
tuturor consecințelor posibile ale acordurilor comerciale 
precum Mercosur, printre altele, asupra agriculturii 
europene.” (*) 

„În conformitate cu misiunea pe care mi-a încredințat-o dna 
președintă Von der Leyen, voi promova, în cadrul negocierilor 
noastre cu partenerii comerciali, standardele UE în materie de 
protecție a mediului, a climei și a bunăstării animalelor, care 
sunt cele mai exigente din lume.” (**) 
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dnei 

ELISA FERREIRA 
Comisara desemnată 
Coeziune și reforme 

 
Comisara desemnată Elisa Ferreira s-a prezentat în fața Parlamentului European la 2 octombrie 2019 pentru a răspunde 
întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru dezvoltare regională. Pe 
parcursul audierii, dna Ferreira și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. 
Aceste angajamente vizează portofoliul său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula 
von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, și includ următoarele: 

 coeziune, reforme și o tranziție echitabilă. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-elisa-ferreira_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20191002-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63309/20191003RES63309.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019/20190910STO60731/elisa-ferreira-portugalia
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62427/20190927RES62427.pdf
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Coeziune, reforme și o tranziție echitabilă 

Politica de coeziune 

„Coeziunea se află în centrul proiectului european. Iar reforma, 
alături de coeziune, trebuie să fie plasată pe primele locuri ale 
agendei noastre de lucru [...].” 

Bugetul pentru politica de coeziune în perioada 2021-
2027 

„Vă asigur că voi lupta în colegiul comisarilor pentru alocarea 
bugetului maxim posibil.” 

„În ceea ce mă privește, consider că politicile noi, cel puțin 
teoretic, ar trebui să primească finanțare nouă. Politicile 
tradiționale, cum ar fi politica de coeziune și politica agricolă, 
nu pot fi privite pur și simplu ca o sursă constantă de fonduri  
noi.” 

Nicio regiune și nicio persoană lăsate în urmă 

„De la Arctica la Mediterana, de la zonele urbane la fostele 
zone industriale, de la regiunile care depind de cărbune la 
regiunile ultraperiferice ale UE, de la regiunile montane la 
zonele rurale, de la regiunile de frontieră la zonele periferice 
de coastă, Uniunea trebuie să acționeze și să le arate 
cetățenilor că acționează. Ne dorim o economie în serviciul 
cetățenilor, cu instrumente de intervenție adaptate nevoilor 
fiecărui teritoriu, care sprijină tranziția către un sistem 
economic digital, verde și echilibrat din perspectiva genului. 
Nicio regiune și nicio persoană nu trebuie lăsate în urmă.” 

Cadrul legislativ pentru politica de coeziune în perioada 
2021-2027 

„Dna Von der Leyen a subliniat – și sunt de acord cu această 
afirmație – necesitatea unui acord rapid cu privire la cadrul  
legislativ, astfel încât programele să fie gata de implementare 
încă din prima zi. Contez pe sprijinul dvs. imediat și vă invit să 
colaborăm.” 

Fondul pentru o tranziție echitabilă 

„Un nou Fond pentru o tranziție echitabilă este o altă sarcină 
imediată, inspirată de o propunere a Parlamentului privind 
sprijinirea regiunilor în care tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic este mai dificilă, și anume  
regiunile industriale, carbonifere și cu consum mare de 
energie. Vom reveni foarte curând în fața dvs., întrucât 
Comisia intenționează să prezinte o propunere în această 
privință în primele 100 de zile de mandat.” 

Simplificare 

„Propunerile Comisiei sunt ambițioase, vizând, de exemplu: 
opțiuni simplificate în materie de costuri, eliberarea micilor 
beneficiari de sarcina de a păstra mormane de facturi timp de 
mai mulți ani, economii de 25 % la nivel de costuri 

administrative. Vom verifica dacă aceste măsuri conduc la 
rezultatele preconizate [...].” 

„[...] Probabil că va trebui să consultăm beneficiarii, să îi 
întrebăm ce ar trebui îmbunătățit sau simplificat, cum am 
putea face normele relativ ușor de îndeplinit, fără birocrație 
inutilă. Trebuie să privim lucrurile din perspectiva clientului. 
Trebuie să păstrăm ceea ce este necesar și să eliminăm toate 
cerințele birocratice inutile.” 

Reforme structurale 

„Reformele și coeziunea trebuie să meargă mână în mână. 
Trebuie să se consolideze reciproc, nu să se submineze. 
Contribuabilii nu ar trebui să finanțeze politici contradictorii 
sau care nu țin seama una de cealaltă.” 

Programul de sprijin pentru reforme/Instrumentul 
bugetar pentru convergență și competitivitate 

„Mă angajez să colaborez îndeaproape cu Parlamentul [...] . 
Trebuie să lucrăm împreună pentru a obține progrese vizibile 
în primele 100 de zile de mandat și pentru a adopta programul  
la timp.” 

Semestrul european 

„Aceste reforme trebuie să fie conforme cu principiul 
coeziunii, și nu să contravină acestuia.” 

Mecanisme de investiții pe termen scurt 

„Trebuie să ne asigurăm că ajustările necesare în perioade de 
criză sunt mai puțin dureroase. Mai există un element, și 
anume mecanismele compensatorii prin investiție. Acestea nu 
au fost puse încă în aplicare. Avem nevoie de mecanisme de 
investiții pe termen scurt și sper să acoperim această lacună 
[...].” 

Regiunile ultraperiferice 

„Recunosc necesitățile specifice ale acestor regiuni. [...] Prin 
urmare, salut includerea unei dimensiuni specifice referitoare 
la regiunile ultraperiferice în nu mai puțin de 21 de propuneri 
legislative diferite pentru perioada de după 2020: de la pescuit 
la cercetare, de la transporturi la schimbările climatice. Unele 
dintre aceste subiecte au trecut deja de etapa trilogurilor, iar 
altele au nevoie în continuare de susținerea noastră [...].” 

Ratele de cofinanțare 

„Nu ar trebui să modificăm ratele de cofinanțare fără a 
cunoaște impactul unei astfel de măsuri.” 

Revizuirea agendei urbane 

„Voi lansa discuția la forumul CITIES, în ianuarie 2020, la Porto. 
M-aș bucura să participați și să vă prezint, cu această ocazie, 
orașul meu natal.” 
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Comunicarea cu Parlamentul European 

„Obiectivul meu este să vizitez regiunile pentru a înțelege 
preocupările și aspirațiile de la nivel local [...]. Vă voi informa 
de fiecare dată când voi vizita regiunea pe care o reprezentați. 
De fapt, vă voi informa cu regularitate în legătură cu toate 
inițiativele mele. Voi păstra o legătură specială cu Parlamentul 
European, mai ales cu comisiile prezente astăzi aici.” 

Schimbările climatice 

„Reprezintă o problemă vitală, întrucât combaterea 
schimbărilor climatice nu poate fi tratată în mod izolat, într-un 
domeniu sau în altul. Trebuie să fie abordată orizontal. Trebuie 
să se regăsească în toate politicile. Și cred că această Comisie, 
în special prin angajamentul asumat de președinta aleasă, s-a 
exprimat foarte clar în această privință. Desigur, este nevoie 
de măsuri foarte specifice și trebuie să fim în măsură să 
organizăm cu mare atenție diferitele instrumente pe care le 
avem la dispoziție.” 

Impactul spațial al politicilor sectoriale 

„[...] politicile gestionate de la nivel central trebuie înțelese din 
perspectiva impactului lor spațial. Nu trebuie să ajungem la o 
situație în care toate investițiile strategice sunt concentrate în 
zonele cele mai dezvoltate ale diverselor țări. Mi se pare foarte 
îngrijorător când se întâmplă acest lucru și trebuie să ținem 
seama de acest aspect, să analizăm impactul spațial al 
politicilor sectoriale.” 

Principiul parteneriatului 

„Consider că parteneriatul este absolut esențial. Implicarea 
părților interesate locale este absolut esențială. Voi studia 
situația și voi vedea ce se întâmplă. În experiența mea, 
implicarea părților interesate este o condiție prealabilă pentru 
ca proiectele implementate să fie benefice pentru toți cei 
implicați și pentru a asigura implicarea deplină a comunităților 
locale în fiecare proiect. [...] Principiul parteneriatului este un 
principiu acceptat, un principiu consacrat în cadrul Comisiei și 
al serviciilor acesteia.” 

Condiția privind statul de drept 

„Este important să nu se folosească în mod automat condiția 
privind statul de drept. Nu trebuie să uităm importanța 
principiului proporționalității. Aplicarea automată a acestei 
condiții nu este deloc dezirabilă. Este o chestiune foarte 
delicată.” 

Interreg 

„Nu cred că Comisia își dorește să reducă impactul  
programului Interreg. Dimpotrivă, vom face tot ce ne stă în 

putință pentru a ne asigura că Interreg funcționează în 
continuare.” 

Un Brexit fără acord 

„Ar trebui prevăzut un ajutor de urgență pentru țările – sau 
mai degrabă regiunile – afectate, pentru a încerca să reducem 
impactul frontierelor strict controlate instituite în 
eventualitatea unui Brexit dur. Ar trebui să sprijinim 
populațiile afectate. [...] În acest caz, va trebui să revizuim 
detaliile fiecărui program de cooperare, atât din cadrul  
Interreg, cât și din alte domenii.” 

Egalitatea de gen și integrarea perspectivei de gen 

„Sunt foarte atentă la această tematică. [...] Vom încerca, prin 
toate mijloacele posibile, să abordăm această capacitate de 
punere în aplicare a unor programe care se preocupă de 
perspectiva de gen; există noi condiții pentru alocarea 
fondurilor, multe dintre ele sunt disponibile și consider că 
egalitatea de gen poate contribui la respectarea altor principii, 
mai generale, care constituie în prezent condiții pentru 
gestionarea fondurilor.” 

Exodul creierelor 

„Exodul creierelor este o problemă care merită o atenție 
deosebită. [...] Este o problemă gravă, care reprezintă o 
prioritate pentru mine și vă promit că o voi analiza cu atenție, 
astfel încât să abordăm această problemă specifică pe care ați 
menționat-o.” 

Conflictele de interese 

„[...] În cazul unui conflict de interese, mă voi abține de la a 
interveni, cu alte cuvinte mă voi considera în incapacitate de 
decizie și va reveni președintei alese sarcina de a lua decizia 
sau de a delega o altă persoană în acest scop.” 
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dlui 

OLIVÉR VÁRHELYI 
Comisar desemnat 
Vecinătate și extindere 

 

 

Comisarul desemnat Olivér Várhelyi s-a prezentat în fața Parlamentului European la 14 noiembrie 2019 pentru a 
răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru afaceri externe (a fost 
invitată și Comisia pentru comerț internațional). Prezentul document evidențiază o serie de angajamente luate de dl 
Várhelyi pe durata audierii. Aceste angajamente vizează portofoliul său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune 
pe care i-a trimis-o Ursula von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, și includ următoarele: 

 Balcanii de Vest și Turcia; 
 vecinătatea estică; 
 vecinătatea sudică. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise. În urma audierii, 
comisarului desemnat i-a fost trimis un chestionar suplimentar și s-au primit răspunsuri scrise suplimentare din partea 
acestuia la 18 noiembrie 2019. 
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„În calitate de comisar, începând din ziua numirii mele, voi 
acționa într-un mod complet independent. Nu voi accepta 
directive din partea niciunui guvern sau instituții [...] voi 
acționa în spirit colegial și voi susține poziția UE și numai  
poziția UE.” 

„Voi urma poziția Uniunii Europene în ceea ce privește statul 
de drept – fie că este vorba despre Balcanii de Vest, de 
Parteneriatul estic sau de vecinătatea sudică.” 

Politica privind extinderea 
„Metodologia ar trebui îmbunătățită în sensul accentuării 
dinamismului, în special pentru țările candidate care pot și 
doresc să avanseze mai rapid. Pe de altă parte, în cazul celor 
care progresează mai lent, va trebui să încetinim procesul de 
extindere în consecință.” 

„În cadrul procesului de extindere, aplicăm principiul 
«abordării cu prioritate a elementelor fundamentale», potrivit 
căruia, dacă nu există progres sau chiar se înregistrează un 
regres în ceea ce privește drepturile fundamentale, statul de 
drept sau independența sistemului judiciar, negocierile de 
aderare pot fi oprite, capitolele nu se pot închide și poate fi 
suspendată chiar și asistența financiară. Nu voi ezita să utilizez 
niciunul dintre aceste instrumente pe care le am la dispoziție 
dacă va fi necesar, și anume în cazul în care nu se îndeplinesc 
condițiile prevăzute.” 

Balcanii de Vest 
„Intenționez să accelerez ritmul reformelor structurale și 
instituționale, cu accent puternic pe aspectele fundamentale : 
statul de drept, dezvoltarea economică, funcționarea 
instituțiilor democratice și reforma administrației publice.” 

„Voi colabora cu toate instituțiile, întreprinderile și cu 
societatea civilă pentru a realiza acest plan.” 

„Perspectiva UE este neschimbată și voi lupta și muncii pentru 
aceasta în permanență.” 

„Sunt dispus și capabil să lucrez cu statele membre care au 
exprimat preocupări și voi lua imediat legătura cu statele 
membre respective, pentru a discuta despre aceste 
preocupări.” 

„În ceea ce privește statul de drept în Balcanii de Vest, UE a 
definit criterii foarte clare care trebuie îndeplinite de către 
aceste state și nu intenționez să modific sau să propun 
modificări ale acestor criterii. Dimpotrivă, [...] consider că 
trebuie să ne intensificăm eforturile de colaborare cu vecinii 
noștri din Balcanii de Vest, pentru a obține rezultate mai  
consistente.” 

„[...] prioritatea mea va fi realizarea unei evaluări comune de 
către statele membre și Comisie în ceea ce privește realitățile 
de pe teren. Vreau să implicăm statele membre în misiunile 
noastre de teren, la nivel de experți, pentru a evalua regiunea 

împreună, pentru a analiza faptele și evoluțiile împreună, ca să 
evităm un alt eșec. Astfel, vom avea o listă clară de rezultate 
fezabile pentru ambele părți – Balcanii de Vest și UE – și nu 
vom mai avea surprize.” 

„S-ar putea să ajungem la un punct critic, în care una, două sau 
trei dintre țările candidate reușesc să îndeplinească toate 
condițiile. Nu am o poziție a priori în acest sens. [...] Am putea 
renunța la abordarea de grup, dar este posibil și să o păstrăm. 
Nu excludem nicio posibilitate în acest moment.” 

„Viziunea mea pentru următorii cinci ani implică o regiune a 
Balcanilor de Vest mai dezvoltată, cu instaurarea păcii între 
Kosovo și Serbia, cu liberalizarea completă a vizelor pentru 
Kosovo și libertate de circulație și negocieri de aderare foarte 
avansate cu Macedonia de Nord și Albania, poate chiar 
apropiate de finalizare, și o Serbie pregătită de aderare.” 

Turcia 
„Voi lucra, de asemenea, în echipă cu Josep Borrell la relațiile 
noastre viitoare cu Turcia, un partener-cheie pentru UE într-o 
gamă largă de domenii. Avem posibilități evidente de 
valorificare mai intensivă a relațiilor dintre noi, pentru a 
răspunde mai bine intereselor noastre reciproce. Întrucât 
Turcia continuă să joace un rol vital în găzduirea a aproape  
patru milioane de refugiați și în acoperirea nevoilor acestora, 
ar trebui să oferim în continuare sprijin Turciei în această 
privință și în ceea ce privește gestionarea migrației 
neregulamentare crescute.” 

„Negocierile de aderare cu Turcia s-au blocat. În consecință, 
următoarea Comisie ar trebui să reflecteze, împreună cu 
Parlamentul și cu Consiliul, la modul în care se poate dezvolta 
un parteneriat strategic, pe baza intereselor comune și 
utilizând cadrele existente.” 

„În ceea ce privește procesul de aderare a Turciei la Uniunea 
Europeană, constatăm că acesta s-a blocat deja. Cu toate 
acestea, suspendarea sau finalizarea unor negocieri de 
aderare fără aderarea țării în cauză reprezintă o decizie politică 
și strategică majoră care trebuie să fie adoptată de 
Parlamentul European și de Consiliu. Nu este ceva care să se 
încadreze în competența comisarului de resort. Astfel, după ce 
vom avea o discuție exhaustivă despre viitorul relației noastre 
cu Turcia, va trebui să analizăm și chestiunea strategică a 
acestor negocieri.” 

„[...] în ceea ce privește finanțarea din IPA. [...] Știu că este o 
temă de maxim interes pentru Parlamentul European, a cărui 
poziție fermă este anularea completă a asistenței IPA acordate 
Turciei. Eu aș adopta o abordare mai prudentă. Această 
asistență a fost deja redusă de la 600 la 250 de milioane EUR și 
suntem în curs de a o reduce și mai mult, la 130 de milioane 
EUR, dar acesta este nucleul finanțării noastre, care sprijină 
societatea civilă. Dacă tăiem aceste fonduri, vom dispărea din 
societatea turcă, așa că trebuie să le menținem. Trebuie să ne 
menținem implicarea.” 
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Politica de vecinătate 
„Există un decalaj major de dezvoltare între UE și vecinii săi. 
Obiectivul meu va fi reducerea acestui decalaj prin 
exploatarea potențialului nevalorificat al regiunii.” 

„Am dezvoltat un set foarte cuprinzător de măsuri de 
cooperare, dar și de condiții legate de respectarea drepturilor 
omului, de libertatea presei și de independența sistemului 
judiciar. Intenționez să continui pe această direcție și mă voi 
asigura că aceste condiții sunt respectate în toate relațiile 
noastre externe.” 

„Portofoliul meu va acoperi relațiile externe din dosarul  
referitor la migrație și, în acest sens, voi continua să promovez  
poziția UE, și anume faptul că trebuie să sprijinim țările 
partenere [...] să își apere frontierele și să facă față presiunii 
externe exercitate de migrația ilegală, dar și să aibă grijă de 
migranții care se află deja pe teritoriile lor.” 

„Dacă va exista o propunere din partea unui grup de state 
membre [pentru introducerea unui regim UE de sancționare a 
încălcărilor drepturilor omului], sunt dispus, desigur, să 
analizez respectiva propunere și să colaborez cu statele 
membre inițiatoare pentru a vedea ce beneficii poate să ofere 
un astfel de sistem.” 

Vecinătatea estică 

Viitorul Parteneriatului estic 

„Îmi doresc să văd Parteneriatul estic consolidat în lumina 
consultărilor în curs cu privire la viitorul său. Voi lucra la 
propuneri legate de obiectivele de politică pe termen lung ale 
Parteneriatului, care să fie prezentate de către Comisie cu 
suficient timp înainte de summitul Parteneriatului estic care 
va avea loc la Bruxelles în iunie 2020.” 

„Ideea mea pentru revigorarea sau consolidarea 
Parteneriatului estic implică sprijinirea acestor țări în 
construirea unei economii de piață care să le mărească șansele  
de a face față presiunii externe, dar și în crearea unui climat 
pentru investiții care să aducă prosperitate popoarelor lor.” 

Diferențierea și aprofundarea cooperării sectoriale 

„Unele țări estice – Georgia, Ucraina și, mai recent, Moldova – 
[...] dau dovadă, uneori în contexte dificile, de determinare în 
abordarea reformelor, iar alte țări mai puțin. Prin urmare, o 
diferențiere inteligentă a portofoliului este esențială pentru 
exportarea stabilității.” 

„Mai este mult de lucru pentru a concretiza toate beneficiile 
zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, dar, dacă 
aceste țări doresc o colaborare aprofundată cu UE – fie în 
materie de dezvoltare economică, de infrastructură de bază, 
de transporturi sau energie, de pact ecologic sau digitalizare – 
ar trebui să fim în măsură să colaborăm într-un mod mai  
semnificativ cu ele în aceste domenii.” 

„[...] ar trebui să fim pregătiți să colaborăm cu aceste țări și să 
le integrăm în toate domeniile de politică pe care le pot 
susține. [...] Unul dintre aceste domenii ar putea fi securitatea.” 

Ucraina 

„Ucraina [...] prezintă o mare importanță geopolitică pentru 
UE. Vom susține în continuare independența acestei țări, 
suveranitatea și integritatea sa teritorială, eforturile de 
soluționare a conflictului din Donbas și sprijinirea reformelor, 
fie că este vorba despre statul de drept sau economie. Ar 
trebui să utilizăm pe deplin instrumentele noastre, inclusiv 
Grupul de sprijin pentru Ucraina creat de Comisie. 

„[...] va trebui să fim alături de Ucraina și s-o apărăm, inclusiv 
prin eventuala prelungire a sancțiunilor la adresa Rusiei, atât 
timp cât nu vedem niciun progres în procesul de la Minsk. [...]  
Îl voi sprijini pe Josep Borrell cu toate instrumentele din 
portofoliul meu pentru realizarea acestui deziderat și, între 
timp, voi susține toate acțiunile menite să ajute Ucraina să își 
recâștige suveranitatea.” 

„Până acum, nu am oferit Ucrainei această posibilitate [a 
integrării depline în UE]. Însă putem [...] s-o ajutăm să creeze o 
economie de piață solidă, care atrage investiții străine directe, 
care creează dezvoltare și locuri de muncă la nivel local și 
consolidează țara. Aceasta va fi o prioritate din punctul meu 
de vedere.” 

„Voi colabora cu Înaltul Reprezentant, în special în Ucraina, 
unde se pare, de asemenea, că [dezinformarea] este un 
fenomen care afectează în cea mai mare măsură publicul. Voi 
mobiliza, de asemenea, toate mijloacele financiare 
disponibile, astfel încât Ucraina să poată combate acest 
fenomen.” 

Alți vecini estici 

„Azerbaidjan poate fi un partener-cheie pentru UE în sectorul 
energetic, dar trebuie să păstrăm statul de drept și democrația 
pe agenda relațiilor cu această țară.” 

„În cazul Armeniei, trebuie să ne concentrăm pe dezvoltarea 
economică, iar în ceea ce privește Belarus, trebuie să sprijinim 
modernizarea țării, păstrând totodată pe agenda relației 
dezvoltarea valorilor democratice fundamentale.” 

„Voi colabora în continuare cu Belarus pentru a asigura 
[securitatea nucleară]. [...] Trebuie să ne asigurăm că experții 
noștri pot vizita și evalua instalațiile, pentru a se asigura că 
securitatea nucleară va putea fi garantată la standardele UE.” 

„Voi colabora cu Moldova, în interesul Moldovei, astfel încât 
reformele să nu fie blocate sau inversate. Trebuie să ne 
asigurăm că, în pofida eventualelor crize interne, reformele 
continuă. Dacă nu se întâmplă așa, trebuie să suspendăm 
asistența financiară, astfel cum s-a mai procedat în trecut. Este 
evident că asistența financiară este condiționată, în mod clar, 
de progresul obținut în implementarea reformelor.” 
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Vecinătatea sudică 
„Ne vom reînnoi parteneriatul cu vecinătatea sudică pe baza 
principiului «mai mult pentru mai mult», concentrându-ne pe 
dezvoltarea economică a partenerilor noștri.” 

„În parteneriat cu vecinii noștri de la sud, mă voi axa pe 
promovarea bunei guvernanțe, pe protejarea mediului și a 
climei, precum și pe dezvoltarea unei abordări mai eficace a 
aspectelor legate de migrație. Voi acorda o atenție deosebită 
dezvoltării economice și reușitei politicilor de ocupare a forței 
de muncă, în special în rândul tinerilor.” 

„În cazul unora dintre parteneri, progresele și reformele au fost  
împiedicate în mod direct de conflicte, de exemplu în Siria ori 
în Libia sau, în mod indirect, de consecințele conflictelor, de 
exemplu în Liban. [...] Maroc și Tunisia dau dovadă, uneori în 
contexte foarte dificile, de determinare în abordarea 
reformelor, pe când alte țări au făcut mai puține eforturi. Prin 
urmare, o diferențiere inteligentă [...] rămâne esențială pentru 
exportarea stabilității.” 

„Intenționez să elaborez rapid propuneri noi privind 
prioritățile parteneriatelor, pentru a ne consolida relațiile cu 
aceste țări implicate în reforme dificile.” 

„Marocul este dispus să colaboreze cu noi în domenii care 
prezintă interes [...] nu doar pentru această țară, ci și pentru 
UE, prin urmare putem dezvolta în continuare acest 
parteneriat. [...] Acesta ar putea deveni un model pentru 
întreaga vecinătate sudică.” 

„Mă voi asigura că furnizăm asistență completă Tunisiei – nu 
doar financiară, ci și la nivel de know-how – [...] imediat ce se 
stabilizează guvernul [...] pentru a ajuta această țară să 
instituie o administrație în serviciul cetățenilor [...].” 

„Există evoluții încurajatoare [în Algeria] datorită alegerilor 
programate pentru decembrie. [...] Vom încuraja, desigur, 
această țară să își continue parcursul democratic, dar decizia 
aparține poporului algerian.” 

„Relațiile cu Libia și cu Siria sunt mai complexe. Primul meu 
obiectiv în acest sens este să contribui la restaurarea și 
apărarea păcii și a stabilității, în coordonare cu ONU.” 

„În Libia [...] trebuie să ne intensificăm eforturile de 
îmbunătățire a condițiilor umanitare pentru migranți [...].” 

„Va trebui să sprijinim, în strânsă coordonare cu UNHCR, 
returnările voluntare către Siria, cu condiția respectării 
principiilor de bază privind returnarea voluntară, sigură și 
demnă.” 

„Trebuie să sprijinim Libanul și Iordania, două țări care 
găzduiesc un număr foarte mare de refugiați.” 

„Vom sprijini în continuare reformele economice și politice 
[din Egipt]. În același timp, vom continua dialogul pe tema 
drepturilor omului cu această țară.” 

„Voi susține în continuare poziția UE în privința Orientului 
Mijlociu, și anume faptul că numai soluția bazată pe 
coexistența a două state poate aduce o pace durabilă în 
această regiune, și va trebui să colaborăm cu Israel și Palestina 
pentru realizarea acestui obiectiv. [...] Voi folosi instrumentele 
pe care le am la dispoziție pentru a încuraja acest proces.” 

Instrumentele de finanțare 
„În ceea ce privește [instrumentele de finanțare din următorul 
CFM], sunt de părere că avem nevoie de instrumente 
financiare care să fie ușor disponibile, pragmatice, eficace și 
flexibile.” 

„Guvernanța [instrumentelor de finanțare] trebuie să fie 
evaluată și mă voi asigura că se ține seama de poziția 
Parlamentului European.” 

„[...] este evident că IPA va fi utilizat doar în scopul pregătirilor 
pentru aderare – consolidarea capacităților, statul de drept și 
toate celelalte domenii a căror dezvoltare în țările candidate 
este esențială.” 

„Vom avea un alt instrument financiar în pregătire, IVCDCI, în 
cadrul căruia am alocat fonduri pentru migrație. Astfel, nu va 
exista nicio interferență [...] între IPA și acțiunile în materie de 
migrație.” 

Relațiile cu Parlamentul European 
„Sunt decis să colaborez îndeaproape cu Parlamentul 
European. [...] Consider că există o complementaritate 
importantă între rolurile noastre. Mă voi baza pe utilizarea 
deplină a diplomației parlamentare și a relațiilor PE cu 
guvernele în interesul Uniunii Europene. Vă voi oferi tot 
sprijinul de care aveți nevoie pentru a lucra eficient.”
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dnei 

STELLA KYRIAKIDES 
Comisară desemnată 
Sănătate și siguranță alimentară 

Comisara desemnată Stella Kyriakides s-a prezentat în fața Parlamentului European la 1 octombrie 2019 pentru a 
răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară (ENVI). Pe parcursul audierii, dna Kyriakides și-a asumat o serie de angajamente, care 
sunt evidențiate în prezentul document. Aceste angajamente vizează portofoliul său, astfel cum este descris în 
scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, și includ 
următoarele: 

 protejarea și promovarea sănătății publice; și 
 siguranța alimentară și sănătatea animalelor și a plantelor. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise. 
  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019/20190910STO60734/stella-kyriakides-cipru
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20191001-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63224/20191002RES63224.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019/20190910STO60734/stella-kyriakides-cipru
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62429/20190927RES62429.pdf
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Protejarea și promovarea sănătății publice 

Furnizarea de medicamente la prețuri accesibile 

„Vreau să mă asigur că dispunem de mijloacele adecvate  
pentru a proteja sănătatea cetățenilor noștri, iar în acest scop 
este vital un flux constant de medicamente la prețuri 
accesibile. Sistemul farmaceutic din UE oferă cetățenilor, de 
zeci de ani, acces la medicamente de înaltă calitate la prețuri 
accesibile.” 

„Sectorul farmaceutic are obligația legală de a se asigura că 
pacienții au acces la o cantitate suficientă de medicamente. 
Trebuie să colaborăm strâns și să urmăm o strategie 
farmaceutică holistică, pentru a reuși să obținem rezultatele 
de care au nevoie pacienții.” 

„Trebuie să asigurăm accesul la inovație și la medicamente 
pentru persoanele cu TB, HIV/SIDA și hepatită.  [...] Aceste boli 
afectează un număr foarte mare de cetățeni ai Uniunii. Aceasta 
va fi prima mea prioritate în noua Comisie.” 

Dispozitivele medicale 

„Mă voi concentra pe punerea în aplicare a unui cadru 
legislativ mai solid și modernizat pentru dispozitivele 
medicale. Trebuie să facem acest lucru pentru a îmbunătăți  
siguranța pacienților și pentru a consolida rolul UE de lider 
mondial în domeniu.” 

Spațiul de date în materie de sănătate și e-sănătatea 

„Trebuie valorificate tehnologiile digitale și inteligența 
artificială în cadrul acestui efort, deoarece acestea pot oferi 
beneficii concrete pacienților și personalului medico-sanitar . 
Aș vrea să maximizăm acest potențial și consider crearea unui 
Spațiu european de date în materie de sănătate un pas 
important în direcția corectă.” 

„Digitalizarea este o parte foarte importantă a oricărei agende 
din domeniul sănătății și este extrem de semnificativă pentru 
cetățeni. [...] Comisia din care fac parte este dedicată 
procesului de digitalizare. Aceasta ar promova cercetarea și 
inovarea; avem deja rețelele europene de referință, care 
permit accesul persoanelor cu boli rare și al cazurilor de 
pediatrie, și cred că aceste proiecte pot transforma radical 
îngrijirea și tratamentul oferite pacienților.” 

„Din păcate, unul dintre dezavantajele erei digitale este 
ușurința cu care se răspândesc informațiile greșite prin 
intermediul a numeroase mijloace de comunicare în masă. [...]  
Trebuie să lucrăm împreună, în sectorul educației și în cel 
medical, pentru a aborda și a combate dezinformarea, care 
este prezentă în spațiul public și afectează în mod direct 
sănătatea umană.” 

„[...] trebuie să acordăm atenție, de asemenea, protejării 
datelor cu caracter personal ale pacienților. Așadar, trebuie să 
ținem seama de aceste aspecte atunci când discutăm despre 
e-sănătate.” 

Rezistența la antimicrobiene 

„[...] voi susține încheierea unui acord internațional privind 
utilizarea antimicrobienelor și accesul la acestea. Din același 
motiv, voi acorda prioritate punerii în aplicare a Planului de 
acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva 
rezistenței la antimicrobiene (RAM).” 

„Am menționat industria și inovarea. Consider că Uniunea 
Europeană trebuie să conducă prin exemplu în acest 
domeniu, obținând progrese în efortul de a furniza 
antimicrobiene noi pentru pacienți.” 

Vaccinarea 

„Deși cercetarea științifică ne arată că este important să 
utilizăm vaccinuri, am constatat în ultimii ani izbucnirea unei 
serii de boli în Europa: avem cazuri de rujeolă din cauza 
reticenței față de vaccinare. În opinia mea, această situație nu 
se datorează doar dezinformării, ci este legată și de 
programele de vaccinare instituite de statele membre, între 
care nu pare să existe uniformitate. [...] trebuie să combatem 
orice sursă de dezinformare, care are un impact negativ major, 
în cazurile în care știm că cercetarea științifică este solidă.” 

Planul european de combatere a cancerului 

„Consider că Planul european de combatere a cancerului se 
corelează cu toate acțiunile menționate în scrisoarea mea de 
misiune: strategia «de la fermă la consumator», pactul  
ecologic, rezistența la antimicrobiene, inovarea, furnizarea de 
medicamente la prețuri accesibile. Acesta trebuie să abordeze 
prevenția, diagnosticarea, tratamentul, cercetarea, ratele de 
supraviețuire și îngrijirile paliative. Trebuie să implice mai  
multe sectoare și industrii decât sănătatea, printre care 
educația și mediul.” 

„Îmbunătățirea condițiilor de viață ale pacienților cu cancer a 
fost dintotdeauna principiul meu călăuzitor. Și, pe baza 
experienței mele personale, pot să vă asigur că va rămâne în 
continuare principiul meu călăuzitor pe durata misiunii mele 
actuale [...].” 

Donarea de organe 

„[...] pentru a putea decide dacă vom propune o strategie 
europeană generală privind donarea de organe, aș vrea să văd 
rezultatele evaluării așteptate pentru sfârșitul anului 2019, ca 
să putem aprecia situația curentă și direcția de urmat. Trebuie 
să ne bazăm pe probe și rezultate științifice, ca să luăm decizii 
corecte.” 

Evaluarea tehnologiilor medicale 

„[...] voi lucra din greu în această privință, voi încerca să obțin 
un consens în așa fel încât propunerea Comisiei din 2018 
privind evaluarea tehnologiilor medicale să avanseze, în 
sfârșit, deoarece consider că aceste tehnologii constituie o 
parte obligatorie a oricărui sistem de sănătate pe care noi, ca 
europeni, am dori să-l promovăm.”
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„[...] Aș colabora îndeaproape cu pacienții, dar și cu restul 
părților interesate, pentru a găsi modalitatea optimă de 
obținere a consensului în materie de evaluare a tehnologiilor 
medicale. Este evident că opțiunea voluntară nu funcționează. 
Avem nevoie de acest standard, trebuie să mergem înainte.” 

Sănătatea mintală 

„[...] Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a include din nou 
[sănătatea mintală] pe agenda de lucru. Consider că, în multe 
state membre, sănătatea mintală nu se bucură de atenția pe 
care o merită, și este important să facem eforturi pentru a 
inversa această tendință. Nu mă refer doar la problema 
depresiei în rândul adulților; dacă studiem problemele 
comportamentale la adolescenți, de exemplu creșterea 
frecvenței comportamentelor autodistructive, înțelegem că 
trebuie să acționăm în mod preventiv.” 

„[...] Voi colabora cu ceilalți comisari pentru a integra 
dimensiunea sănătății mintale în multe politici diverse. 
Consider că pot să fiu o portavoce pentru această temă și 
intenționez să îmi asum acest rol.” 

Drepturile omului 

„Voi promova, ca temelie și prioritate a activității mele, 
apărarea drepturilor omului. Trebuie să acordăm atenție 
acestui aspect în domenii precum psihiatria, care este foarte 
delicată, pentru că este extrem de ușor să etichetăm 
persoanele pe baza diagnosticului psihiatric, iar aceste 
judecăți pot fi foarte subiective, în funcție de cultura de care 
aparține persoana în cauză.” 

Cercetarea și inovarea 

„Suntem dedicați efortului de inovare. Suntem deciși să 
obținem progrese în ceea ce privește investițiile în cercetare. 
Programul Orizont 2020 a stabilit deja obiective în acest sens. 
Prin urmare, consider cercetarea științifică și inovarea o 
prioritate, deoarece acestea pot conduce la creșterea 
eficacității în sectorul sănătății european. Cercetarea și 
inovarea vor afecta industria, medicamentele, pactul ecologic 
și alimentele pe care le consumăm.” 

„Îmi propun să avem o voce foarte responsabilă în Colegiu, 
care să se bazeze pe cercetarea științifică, dar să țină totodată 
seama de diversele preocupări și să le facă cunoscute, pentru 
a reuși să-i convingem și pe alții că trebuie să continuăm multe 
politici despre care știm că sunt necesare pentru protejarea 
sănătății umane.” 

Siguranța alimentară și sănătatea animalelor și a 
plantelor 
Pesticidele 

„[...] Mă angajez să reduc dependența noastră de pesticide și 
să contribui la eforturile de investiții și de încurajare a găsirii 
unor alternative cu risc redus. [...] Intenționez să urmăresc 

această chestiune cu atenție, pentru a mă asigura că vom 
obține rezultate.” 

„Legislația alimentară generală va îmbunătăți, sper, nivelul de 
transparență, care a reprezentat până acum o sursă de 
neîncredere în rândul cetățenilor; vreau totuși să vă asigur cu 
toată fermitatea că voi lupta pentru reducerea dependenței 
de pesticide și identificarea unor alternative cu risc redus.” 

„Însă aș vrea să clarific cât se poate de bine faptul că această 
temă nu trebuie abordată în mod izolat. Îmbunătățirea 
regimului pesticidelor face parte din pactul ecologic, la a cărui 
punere în aplicare vom lucra cu toții, și din strategia «de la 
fermă la consumator». Nu putem avea o strategie «de la fermă 
la consumator» eficace și un pact ecologic eficace dacă nu 
reușim să abordăm chestiuni precum regimul pesticidelor.” 

 „Mă angajez [...] că nu vom coborî standardele de protecție a 
albinelor și a altor polenizatori. [...] Protecția albinelor trebuie 
să fie plasată în centrul politicilor noastre și face parte, 
totodată, din politicile pactului ecologic [...]. În opinia mea, 
reducerea utilizării neonicotinoidelor și identificarea unor 
alternative sunt obiective prioritare.” 

Perturbatori endocrini 

„Știu că [perturbatorii endocrini] afectează sănătatea umană și 
că trebuie să găsim o soluție; mă angajez să lucrez în această 
direcție. În acest moment, așteptăm verificarea adecvării 
propunerii. Sunt dornică să colaborez cu dvs. la identificarea 
acțiunilor optime pentru viitor, pentru că este un domeniu pe 
care nu trebuie în niciun caz să îl neglijăm, sunt foarte 
convinsă de asta.” 

„Fie că discutăm despre perturbatori endocrini, 
neonicotinoide, noi metode zootehnice sau pesticide, este 
important să analizăm rezultatele cercetărilor științifice în 
domeniu.” 

Îmbunătățirea informațiilor furnizate consumatorilor 

„[Etichetarea nutrițională] a produselor alimentare 
preambalate este obligatorie. Cetățenii își doresc aceste 
etichete. Doresc să vadă compoziția nutrițională a produselor  
alimentare. Este evident că, atunci când alegem un produs de 
pe raftul magazinului, suntem din ce în ce mai interesați de 
etichetă, vrem să vedem dacă produsul este într-adevăr ceea 
ce ne dorim. [...] Compoziția nutrițională este importantă. Este  
importantă pentru cetățeni. Așteptăm publicarea, la sfârșitul  
anului curent, a unui raport privind informațiile de pe partea 
frontală a ambalajului. Aș dori să analizăm rezultatele și apoi  
să trecem la etapa următoare și sper să avem o abordare  
comună a diverselor state membre [...].” 

„Trebuie să găsim metode comune [de indicare a originii în 
etichetarea produselor], astfel încât consumatorii să aibă 
acces la informații fiabile atunci când cumpără sau consumă 
produse alimentare. Aceste chestiuni sunt în curs de evaluare. 
Voi analiza toate informațiile disponibile și voi prezenta o 
propunere.” 
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Sănătatea și bunăstarea animalelor 

„În primul rând, aș vrea să vă asigur că consider sănătatea și 
bunăstarea animalelor o parte integrantă a planului meu de 
acțiune «O singură sănătate» [...]. [...] nu putem discuta despre 
„o singură sănătate” dacă nu privim imaginea de ansambl u, 
care include sănătatea umană, protecția mediului și sănătatea 
animalelor și a plantelor.” 

Risipa alimentară 

„[...] Aș vrea să elaborăm un plan de acțiune pe cinci ani pentru 
a aborda risipa alimentară, deoarece consider că este un 
aspect important al efortului nostru de a crea un sistem 
alimentar durabil.” 

Materiale care intră în contact cu alimentele 

„Acesta [materialele care intră în contact cu alimentele] este 
un subiect extrem de important, deoarece se referă la 
substanțele care pătrund în produsele alimentare și pot 
modifica sau afecta starea de sănătate a consumatorului  
uman, dar modifică totodată ingredientele produsului  
alimentar. [...] Voi analiza rezultatele cercetării științifice și voi 
stabili o ordine de prioritate pentru abordarea acestor 
substanțe, începând cu cele care prezintă cel mai mare pericol 
pentru sănătatea umană.” 

Relațiile cu Parlamentul European 

Cooperare 

„Voi colabora cu Parlamentul European, cu statele membre, cu 
părțile interesate și cu colegii comisari pentru a îmbunătăți 

sănătatea publică și pentru a asigura un viitor durabil pentru 
Europa. Ori de câte ori diagnosticăm o deficiență a sistemelor 
noastre, trebuie să colaborăm pentru a găsi un remediu, 
lucrând cu energie, ambiție și dedicare. Pentru asta avem 
nevoie de parteneriate bazate pe încredere, onestitate, 
transparență și răspundere.” 

„Da, voi respecta întotdeauna principiile democratice și nu 
rostesc vorbe goale atunci când vă promit că voi asculta 
poziția Parlamentului; intenționez să fiu disponibilă și să 
colaborez îndeaproape cu dvs., deoarece, în numeroase  
domenii, cum ar fi OMG-urile, de exemplu, Parlamentul a jucat 
un rol vital în sublinierea problemelor și a oferit soluții care au 
condus la îmbunătățirea situației.” 

Transparență și răspundere 

„Transparența trebuie plasată în centrul acțiunilor noastre; 
dacă vrem să fim complet sinceri cu noi înșine, unul dintre 
motivele pentru care am pierdut încrederea cetățenilor în 
multe dintre aspectele legate de siguranța alimentară, inovare 
sau protecție este faptul că cetățenii simt că nu există 
suficientă transparență în ceea ce privește rezultatele, că nu 
au acces la informații despre acestea. În acest sens am 
menționat anterior modificările pe care le va aduce legislația 
alimentară generală, bazată pe transparență, care sper că ne 
va ajuta să restabilim încrederea cetățenilor și să construim o 
relație mai bună cu aceștia. În opinia mea, acest lucru este 
imperativ.” 

„[...] Mă voi pune imediat pe treabă dacă sunt confirmată și voi 
colabora întotdeauna în mod transparent și constructiv cu 
dvs., pentru că, la urma urmei, suntem răspunzători în fața 
dvs.” 
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dlui 

DIDIER REYNDERS 
Comisar desemnat 
Justiție 

Comisarul desemnat Didier Reynders s-a prezentat în fața Parlamentului European la 2 octombrie 2019 pentru a 
răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție 
și afaceri interne, al Comisiei pentru afaceri juridice și al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor. Pe 
parcursul audierii, dl Reynders și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. Aceste 
angajamente corespund portofoliului său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula 
von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, și includ următoarele: 

 protejarea statului de drept; și 
 justiția și protecția consumatorului. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
  

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-didier-reynders-2019_enpdf.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20191002-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63250/20191002RES63250.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019/20190910STO60736/didier-reynders-belgia
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62432/20190927RES62432.pdf
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Protejarea statului de drept 
Discuție cuprinzătoare privind statul de drept, drepturile 
fundamentale și democrație 
„Voi [...] lucra la raportul privind statul de drept – despre 
modul în care putem consolida procesul – cu o dezbatere 
interinstituțională privind toate aspectele [...] legate de statul 
de drept, drepturile fundamentale și democrație.”  

Mecanismul european privind statul de drept 
„În iulie, Comisia și-a prezentat propunerile pentru un 
mecanism european cuprinzător privind statul de drept. Voi 
promova o cultură a statului de drept, care să includă 
prevenirea deteriorării statului de drept și reacții adecvate  
atunci când este necesar.” 
„[...] Îmi doresc ca acest nou mecanism să devină funcțional  
anul viitor, cu un proces anual favorabil incluziunii, 
nediscriminatoriu și preventiv. Acesta va conduce la un raport 
anual și va fi susținut de tabloul de bord privind justiția.” 

Monitorizarea statului de drept în cadrul dialogului 
dintre statele membre și cooperarea cu statele membre și 
cu alte instituții 
„Monitorizarea va viza toate statele membre, dar va fi mai  
aprofundată în cazul acelor state membre în care s-au 
identificat riscuri specifice. Voi acorda o atenție deosebită 
asigurării unui caracter obiectiv și echitabil pentru această 
monitorizare, pentru modul în care stabilim dialogul și 
partajăm bunele practici pentru a sprijini statele membre.” 

Utilizarea întregului set de instrumente, inclusiv a 
sancțiunilor 
„Trebuie să utilizăm toate instrumentele pe care le avem la 
dispoziție [...]. Vă asigur că nu voi ezita să acționez ori de câte 
ori statul de drept este în pericol. Nu voi face compromisuri 
atunci când miza este democrația.” 

Recomandări 
„[E]ste foarte important, de asemenea, să transmitem 
recomandări și observații tuturor statelor membre, fără nicio 
discriminare [...]. Am fost surprins că, timp de mulți ani, a fost  
posibilă formularea de recomandări cu privire la situația 
bugetară – necesare, de altfel –, dar nu a fost la fel de simplu 
să se formuleze observații cu privire la valorile pe care le 
împărtășim.” 

Proceduri în temeiul articolului 7 
„[E]ste foarte clar: vreau să merg mai departe cu aplicarea 
procedurii prevăzute la articolul 7, și nu doar în cazurile 
curente, ci, dacă este necesar, și în alte cazuri. Știu că este 
posibil să ne confruntăm cu diverse alte probleme în alte state 
membre și, dacă este necesar, trebuie să aplicăm procedura în 
același mod și în cazul acestora.” 

Prezentarea de către PE, în fața Consiliului, a inițiativei 
sale privind aplicarea procedurii prevăzute la articolul 7 
în privința Ungariei 
„[Î]n ceea ce privește Ungaria – ați văzut că există o procedură 
acum –, după cum am solicitat în Consiliu și în conformitate cu 
poziția actualei Comisii, Parlamentul ar trebui să aibă 

posibilitatea de a-și explica poziția – întrucât această 
procedură a fost inițiată de Parlament – în același mod și pe 
un temei foarte solid.” 

Ciclul anual, mass-media și democrația 
„Prima mea sarcină va fi să conduc activitatea Comisiei de 
elaborare a unui raport privind drepturile omului; acesta nu se 
va referi doar la statul de drept, ci va avea o sferă mai largă de 
aplicare. În primul an de mandat al acestei Comisii, voi reveni 
în fața dvs. cu un document care va constitui o bază de 
discuție atât în cadrul Parlamentului, cât și, sper, în cadrul  
Consiliului.” 

Condiția privind statul de drept 
„Cred că vom obține în scurt timp un acord între colegiuitori 
cu privire la acest subiect, deoarece aceasta ar însemna că se 
poate întreprinde acțiunea bugetară corectă cu suspendar e  
sau, în caz contrar, se pot pierde toate fondurile în 
eventualitatea unei deficiențe generalizate în ceea ce privește 
respectarea obligațiilor legate de statul de drept.” 

Rapoartele privind o nouă strategie pentru promovarea 
democrației și privind Carta drepturilor fundamentale 
„Comisia intenționează, de asemenea, să elaboreze un raport 
privind Carta drepturilor fundamentale. Vom lucra la o nouă 
strategie pentru promovarea democrației; prin urmare, este 
posibil să avem și un raport referitor la aceasta.” 

Acord interinstituțional 
„[P]utem discuta despre un acord interinstituțional. Nu știu 
dacă va fi unul formal, pentru că va fi lung – poate pe termen 
mediu –, dar trebuie să începem imediat.” 

Grup de lucru al Comisiei, Consiliului și Parlamentului 
European 
„Voi propune organizarea unui grup de lucru cu reprezentanți 
ai celor trei instituții [...], pentru a vedea cum putem consolida 
procesul împreună. Voi lucra mai întâi, desigur, la raportul 
privind statul de drept – despre modul în care putem 
consolida procesul – cu o dezbatere interinstituțională 
privind, după cum ați spus, toate aspectele legate de statul de 
drept, drepturile fundamentale și democrație [...]. Sper că vom 
putea lansa acest grup de lucru cât mai curând posibil [...]. Nu 
sunt împotriva posibilității de a consulta și de a purta discuții 
cu experți independenți și organisme independente, dar  
probabil că nu este nevoie de crearea unui grup nou.” 

Aplicarea articolului 2 în relațiile externe 
„Sunt foarte decis să promovez respectarea dispozițiilor 
articolului 2 în interiorul UE, dar și exportarea valorilor 
noastre.” 

Minoritățile și grupurile vulnerabile 
„[S]unt decis [...] să apăr minoritățile și, desigur, drepturile 
minorităților. Ați menționat persoanele LGBT și este valabil în 
toate cazurile. Protejarea acestor persoane va fi una dintre 
preocupări, desigur; este vorba despre grupuri vulnerabile, 
după cum bine știți, dar trebuie să fim foarte activi pe teren, 
nu doar la nivelul procedurilor generale disponibile în setul 
nostru de instrumente.” 
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Justiția și protecția consumatorului 
Dezvoltarea domeniului justiției prin cooperare judiciară 
„Trebuie să consolidăm cooperarea judiciară în materie civilă 
și politică. Cetățenii Uniunii au dreptul de a trăi și munci în UE 
în condiții de respectare deplină a libertății de circulație.” 

Relația de încredere reciprocă 
„Este vorba, de asemenea, despre respectarea diversității 
noastre, cu garantarea diverselor noastre tradiții juridice, însă 
acestea nu ar trebui să devină un obstacol în calea libertăților 
noastre sau a securității. Voi lucra la crearea unui climat de 
încredere între diferitele noastre sisteme juridice.” 

Protejarea drepturilor fundamentale în acțiunile de 
asigurare a respectării legii? 
„[R]ăspunsul este da [...]. [D]acă voi deține acest portofoliu, voi 
apăra drepturile fundamentale [...]. Cu siguranță [...]. [V]reau să 
vă asigur de asta.” 

Mandatul de arestare european 
„În ceea ce privește mandatul de arestare european, voi 
monitoriza în continuare aplicarea acestui mecanism și voi 
colabora îndeaproape cu dvs. și cu statele membre pentru a-l  
îmbunătăți pe mai departe [...]. În urma evaluării conformității, 
vom analiza dacă sunt necesare acțiuni în constatarea 
neîndeplinirii obligațiilor. Voi analiza, de asemenea, cu atenție 
dacă este necesară o propunere de revizuire a reglementărilor 
privind mandatul de arestare european.” 

Condițiile din penitenciare și arestarea preventivă 
„Voi analiza, de asemenea, cum putem îmbunătăți condițiile 
din penitenciare în UE și voi explora ideea stabilirii unor 
standarde minime pentru arestarea preventivă, în vederea 
consolidării încrederii.” 

Negocierile Europol cu partenerii 
„Cred că ar trebui să acordăm atenție drepturilor 
fundamentale, drepturilor omului, și în modul în care 
negociem și încheiem acorduri. Voi supraveghea, desigur, 
agențiile care sunt subordonate în mod direct DG Justiție.” 

Parchetul European 
„[P]rima mea preocupare este să mă asigur că vom avea o 
punere în aplicare corectă a EPPO până la sfârșitul anului viitor. 
Voi colabora în acest scop cu procurorul-șef și cu administrația 
interimară; avem multe de făcut în această privință [...]. În 
primul rând, trebuie să instituim un colegiu de procurori. Prin 
urmare, trebuie să insistăm ca statele membre să organizeze 
un colegiu. În al doilea rând, trebuie să facem presiuni pentru 
punerea corectă în aplicare a Directivei PIF, pentru că altfel ar 
fi dificil pentru noul procuror european să lucreze la cazuri 
legate de situația bugetului Uniunii. În plus [...] este important 
să alocăm resurse umane și financiare suficiente pentru EPPO 
și mă voi asigura că reușim să integrăm acest obiectiv în CFM.”  

Eurojust 

„În domeniul justiției, rolul Eurojust este, în special, acela de a 
facilita coordonarea organismelor judiciare, mai ales în ceea 
ce privește combaterea delictelor împotriva proprietății 
intelectuale. Prin urmare, avem nevoie de acțiuni mai ferme în 
acest domeniu, iar Eurojust pregătește un raport privind 
provocările și bunele practici judiciare implicate în 
combaterea acestui tip de delicte. Prin urmare, vom putea 
lucra la schimburi de bune practici între state.” 

Regulamentul general privind protecția datelor – 
promovarea abordării europene ca model global 

„Una dintre prioritățile mele va fi să mă asigur că drepturile 
fundamentale sunt protejate pe deplin în era digitală [...] . 
Trebuie să ne asigurăm că noul cadru juridic este pus în 
aplicare integral și, în același timp, să promovăm în continuare 
valorile și standardele noastre pe scena mondială [...]. Am auzit 
adesea critici la adresa regulamentului general privind 
protecția datelor, care prevede totuși mecanisme simplificate 
pentru întreprinderile mici și mijlocii. Voi încerca, așadar, să 
lucrez în acest spirit, pentru a înlătura, în măsura posibilului, o 
serie de constrângeri nenecesare suportate de întreprinderile 
mici și mijlocii sau de întreprinderile nou-înființate.” 

Drepturile fundamentale și implicațiile umane și etice ale 
inteligenței artificiale 

„[Î]n primele 100 de zile de mandat, vom lucra la pregătirea 
unor noi acte legislative orizontale referitoare la aspectele 
umane și etice ale inteligenței artificiale [...]. [T]rebuie să cerem 
din ce în ce mai multe informații despre algoritmi și 
mecanismele logice aflate la baza acestora [...]. Prin urmare, în 
colaborare cu Comisia, trebuie nu doar să adoptăm noi 
reglementări, ci și să ajutăm autoritățile naționale să 
organizeze teste și controale pentru a primi informații [...] . 
[V]om lucra în contexte sectoriale, deoarece dificultățile sunt 
mai detaliate în sectorul transporturilor, al sănătății și în alte 
tipuri de activitate.” 

Vizele de aur 
„[E]xistă diverse drepturi asociate acestor vize, cum ar fi 
libertatea de circulație, dreptul de a vota deputați în 
Parlamentul European, așa că trebuie să fim stricți [...]. Fiindcă 
există riscuri, după cum ați spus: corupție, spălare de bani și 
multe altele. Mă angajez să combat aceste probleme, pentru 
că trebuie să protejăm cetățenia europeană. Este o parte 
foarte importantă a valorilor noastre.” 

Avertizorii de integritate 
„[P]e lângă promovarea aplicării directivei în toate statele 
membre, consider că am putea – și aș vrea să discut despre 
asta cu statele membre – să adoptăm măsuri suplimentare de 
asistență și de sprijin, după cum am spus. 

Putem vorbi despre asistență juridică, financiară și 
psihologică, după cum am menționat.    
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Astfel, referitor la aceste aspecte, sunt pregătit să văd dacă 
statele membre doresc să mergem mai departe și, dacă este 
necesar, de asemenea, să mergem mai departe și la nivel 
european.” 
Cetățenia europeană 
„Aș vrea să facem progrese în privința priorităților: [...]  
protejarea libertății de circulație a cetățenilor, în special în 
contextul Brexitului, care va reintra foarte curând pe agendă.” 

 Dreptul societăților comerciale 
„Sunt ferm decis să colaborez cu dvs. și cu Consiliul la 
modalități de introducere a unor noi cerințe în dreptul 
societăților comerciale. Ați menționat, de asemenea, 
drepturile omului [...]. Avem în prezent unele angajamente  
voluntare din partea mai multor societăți comerciale, dar nu 
este suficient. Sunt convins că avem nevoie de o schimbare  
semnificativă a dreptului societăților comerciale, în sensul  
impunerii mai multor obligații în materia responsabilității 
sociale a acestora, și am de asemenea convingerea că este 
important să discutăm despre lanțul de aprovizionare.” 

Acțiuni de reprezentare 
„Voi [...] insista în legătură cu adoptarea rapidă a propunerii 
privind acțiunile de reprezentare. Consumatorii europeni au 
mare nevoie de posibilitatea de a introduce acțiuni colective 
în despăgubire.” 
„[...] în primul rând, trebuie să adoptăm noua directivă, și 
anume Directiva privind acțiunile de reprezentare, pentru a se 
putea introduce acțiuni colective în despăgubire; după cum 
știți, avem nevoie de poziția Consiliului, dacă se poate în 
noiembrie, deci suntem la primul pas și sunt întru totul de 
acord că trebuie să acționăm și să organizăm procesul.” 

Produsele alimentare cu dublu standard de calitate 
„Trebuie să combatem cu fermitate, în continuare, practicile 
necinstite și agresive de vânzare și să protejăm cetățenii 
vulnerabili. Trebuie să menținem un nivel ridicat de vigilență 
în ceea ce privește riscul de a avea produse alimentare cu 
dublu standard de calitate [...]. Ne așteptăm la un tratament 
echitabil, indiferent unde locuiește consumatorul.” 

Siguranța produselor 
„Voi analiza posibilitatea de actualizare a Directivei privind 
siguranța generală a produselor, astfel încât toți actorii din 
lanțul de aprovizionare online să reducă numărul de produse  
care nu prezintă siguranță. De asemenea, aș vrea să avem 
norme mai clare privind răspunderea pentru toți furnizorii 
implicați în experiența online a consumatorului.” 

Răspunderea în materie de IA 
„[Î]n ceea ce privește aspectele umane și etice ale inteligenței 
artificiale, trebuie să analizăm cum putem reglementa 
răspunderea [...]. Siguranța, aspectele umane și etice și 
răspunderea sunt componente importante, dar nu pot să vă 

asigur că vom avea finalizat un nou regulament privind 
răspunderea în materie de IA în primele 100 de zile de mandat . 
S-ar putea să avem nevoie de mai mult timp.” 

Eficacitate în asigurarea respectării legislației privind 
protecția consumatorilor 
„[I]ntenționez să acord o atenție deosebită eficacității în 
asigurarea respectării legislației. [...] Trebuie să ne asigurăm că 
această legislație este aplicată în mod eficace atât în interiorul 
Uniunii, cât și în relația cu partenerii noștri internaționali.” 
Consolidarea capacității consumatorilor 
„În cadrul strategiilor aferente pactului ecologic, voi încerca, 
pe durata primelor 100 de zile de mandat, să identific 
posibilități de colaborare mai semnificativă cu furnizorii și 
modalități prin care consumatorii să poată participa la o 
tranziție mai rapidă către economia verde. Am convingerea că 
trebuie să oferim mai multe informații consumatorilor – acesta 
fiind, desigur, doar primul aspect care trebuie abordat –, 
pentru ca aceștia să aibă capacitatea de a alege între diverse 
produse.” 

Sustenabilitate, durabilitate, posibilitatea de reparare 
„În primul rând, ne-am angajat cu toții, ca state membre ale 
Uniunii Europene, să îndeplinim ODD, obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale ONU.” 
„Aș vrea să repet ceva ce am menționat în observațiile mele 
introductive: este foarte important să utilizăm partea de 
cerere – cu alte cuvinte, capacitatea consumatorilor – pentru 
a organiza o tranziție autentică spre o economie sustenabilă, 
și sunt convins că, dacă dorim să ne respectăm pe deplin 
angajamentul privind ODD ale ONU, trebuie să acționăm în 
acest sens și să fim foarte activi.” 

„După cum am spus deja, am convingerea că trebuie să 
informăm în mod eficient consumatorii în legătură cu o serie 
de chestiuni care privesc sustenabilitatea și dezvoltarea 
durabilă. Astfel, întreprinderilor le revine obligația de a furniza 
informații corecte, de exemplu în ceea ce privește [...]  
durabilitatea și posibilitatea de reparare a produselor, dar și 
disponibilitatea pieselor de schimb. În ceea ce privește 
posibilitatea de reparare, aș vrea să adaug că [...] ar trebui 
prevăzută posibilitatea de reparare de către terți, nu neapărat  
de către societatea care a vândut produsul [...]. Cred că va fi 
necesar să adoptăm reglementări privind toate aceste aspecte 
[...]. Vom examina toate situațiile, pentru a vedea dacă 
avansăm în direcția unei obligații privind sustenabilitatea. [...]”  

Obsolescența programată 
„În ceea ce privește obsolescența, consider că, dacă este într-
adevăr deliberată, trebuie să fie incriminată și să se permită 
autorităților să sancționeze astfel de practici. Este inacceptabil 
să se introducă această caracteristică de obsolescență în 
produse în mod deliberat, fără nicio consecință pentru autori.”
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dnei 

ADINA-IOANA VĂLEAN 
Comisară desemnată 
Transporturi 

Comisara desemnată Adina-Ioana Vălean s-a prezentat în fața Parlamentului European la 14 noiembrie 2019 pentru a 
răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru transport și turism. Pe 
parcursul audierii, dna Vălean și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. Aceste 
angajamente vizează portofoliul său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula von der 
Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, și includ următoarele: 

 un transport durabil, sigur și la prețuri accesibilei. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise. 
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Un transport durabil, sigur și la prețuri accesibile 
Cooperarea cu Parlamentul European 

„Știu cât de important este pentru un comisar să valorifice 
know-how-ul și experiența deputaților în Parlamentul 
European și vă asigur că voi partaja cu dvs. idei și proiecte încă 
de la început și că vom colabora de-a lungul întregului proces 
de elaborare a legislației.” 

„Mă angajez să ofer soluții bune de colaborare cu toate părțile 
interesate, să lucrez împreună cu Parlamentul la soluționarea 
problemelor și să identific modalitățile adecvate de a asigura 
legături și mijloace de circulație pentru persoane, la prețuri 
accesibile, de a furniza servicii de transport echitabile și 
incluzive, inclusiv transport aviatic.” 

„[...] Sunt multe acțiuni de întreprins în domeniul transportului 
și al turismului în legătură cu care [...] comisarul pentru 
transporturi ar trebui să-și ia angajamentul în fața 
Parlamentului European, [să dezvolte] aceste proiecte și apoi  
[să le discute] în cadrul colegiului comisarilor.” 

Strategia pentru transporturi durabile și inteligente 

„Voi depune eforturi pentru a reduce amprenta de mediu a 
activităților de mobilitate și de transport și pentru a mă 
asigura că acțiunile noastre contribuie în continuare la 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon și la îmbunătățirea 
calității aerului.” 

„Voi sprijini parteneriate cu industria în cadrul lanțului valoric, 
ca parte a Pactului ecologic european.” 

 „Voi insista în direcția finalizării, în sfârșit, a proiectului privind 
cerul unic european [...]. Nu voi merge pe ideea reducerii 
numărului de zboruri, ci pe necesitatea consolidării eficienței 
și a durabilității, precum și a organizării unui sistem de 
gestionare a traficului mai bun și mai eficient.” 

 „În ceea ce privește porturile, sunt de acord că domeniul 
maritim aduce venituri considerabile Europei. Trebuie să-l  
consolidăm și să-l protejăm, făcându-l mai durabil, mai verde, 
dar aceasta ar trebui să facă parte dintr-o soluție pozitivă – mai 
verde și mai competitiv [...] toți actorii din țările terțe prezenți 
pe piețele noastre ar trebui să respecte normele UE, iar acest 
obiectiv face parte din sarcina Comisiei, care trebuie să se 
asigure de îndeplinirea lui.” 

 „[...] strategiile de planificare durabilă a mobilității urbane [...] 
aș prefera să avem o abordare de nivel UE a acestei chestiuni 
și să evităm fragmentarea excesivă, pentru că fragmentarea 
în acest domeniu afectează negativ călătorii transfrontalieri 
[...] vom vedea dacă sunt necesare acțiuni suplimentare la 
nivel european.” 

Internalizarea externalităților/Impozitarea energiei 

„Vrem să devenim un continent neutru din punctul de vedere 
al carbonului până în 2050, iar acest obiectiv necesită politici 
și eforturi suplimentare.” 

„Prin urmare, trebuie să internalizăm o parte dintre aceste 
externalități [...] utilizatorul trebuie să contribuie mai mult la 
reducerea poluării.” 

 „Vă asigur că nu exclud posibilitatea impozitării; este absolut  
evident [...] și mă angajez să mă concentrez, în mod prioritar, 
pe dezvoltarea transporturilor feroviare și pe creșterea 
accesibilității acestora prin reducerea prețurilor.” 

„În al doilea rând, mă voi concentra pe combustibilii alternativi 
și pe impozitare – toate aceste alternative sunt disponibile, nu 
o exclud pe niciuna; mă angajez să lucrez la toate acestea 
pentru a reduce emisiile din sectorul aviației și pentru a crește 
atractivitatea transporturilor feroviare de persoane și de 
marfă.” 

Extinderea sistemului de comercializare a certificatelor de 
emisii 

„Reducerea cotelor de emisii gratuite alocate transportatorilor 
aerieni, cu scopul eliminării lor progresive în timp, face parte 
din misiunea mea, astfel cum mi-a fost încredințată, iar 
extinderea sistemului de comercializare a certificatelor de 
emisii la sectorul maritim va aduce o schimbare valoroasă. În 
general, utilizatorii ar trebui să fie cei care își asumă costul 
călătoriilor lor, nu societatea în ansamblu.” 

„[...] în sectorul aviației, ETS va trebui să reducă emisiile. Avem 
CORSIA: după adoptarea acestei scheme, ne angajăm să 
trecem imediat la punerea sa în aplicare, pentru a compensa 
emisiile.” 

 „[...] EU ETS [...] mă angajez – și ar trebui să ne angajăm 
împreună – să introduc[em] un astfel de instrument de 
reducere a emisiilor în domeniul maritim.” 

„[...] când vom introduce EU ETS pentru sectorul maritim [...]  
vom proceda cu atenție și vom încerca să menținem 
competitivitatea sectorului, pentru că este un sector extrem 
de important pentru noi.” 

Utilizarea combustibililor alternativi, din surse durabile, 
pentru transportul rutier, maritim și aerian 

„Voi colabora cu statele membre și cu investitori privați pentru 
a crește în mod semnificativ numărul de puncte de reîncărcare 
sau de aprovizionare cu combustibil accesibile publicului. 
Intenționez să promovez utilizarea combustibililor din surse  
durabile în transportul rutier, maritim și aerian.” 

„[...] utilizarea unor combustibili mai durabili. În sectorul 
maritim [...], obiectivul meu – angajamentul meu – va fi să 
sprijin alternativele cele mai durabile și mai viabile de care 
dispunem în acest moment și să încurajez noi evoluții 
tehnologice și noi programe de cercetare.” 

 „Avem, așadar, o întreagă gamă de măsuri – cel mai important  
este să reducem emisiile de dioxid de carbon și să avem un 
sector mai ecologic, fără pierderi de competitivitate.” 

 Inovarea digitală și continuarea modernizării sistemelor 
esențiale de transport 

„Trebuie să valorificăm la maximum digitalizarea, pentru a 
face transporturile mai sigure, mai ecologice, mai eficiente și 
mai accesibile.” 
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„Suntem martorii emergenței unei adevărate piețe a soluțiilor 
digitale și îmi doresc ca UE să rămână un lider în domeniu: de 
la tehnologia blockchain la cartografierea și trasabilitatea 
digitală, la vehicule rutiere, avioane și nave conectate și 
automatizate.” 

„Trebuie să integrăm modificări logistice ale transporturilor 
feroviare cu ajutorul noilor tehnologii, avem nevoie de date 
deschise în ceea ce privește, de exemplu, orele estimate de 
sosire și avem absolută nevoie de un sistem nou de 
semnalizare.” 

Dimensiunea socială 

„Întrucât vor fi afectate locurile de muncă, voi acorda 
prioritate investițiilor în reconversia profesională, pentru a 
menține, de exemplu, prosperitatea socială și economică a 
regiunilor producătoare de autovehicule.” 

 „Intenționez să duc mai departe inițiativa platformei «Femeile 
și transporturile» și îmi doresc să văd materializat potențialul 
echilibrului de gen și al integrării perspectivei de gen.” 

 „Trebuie să le explicăm [cetățenilor] proiectele și să obținem 
sprijinul lor, pentru a nu fi speriați că viitorul modern al 
transporturilor ar însemna că unii sunt lăsați în urmă. Sunt  
complet dedicată acestei abordări și voi monitoriza toate 
activitățile aflate deja în curs de desfășurare.” 

„Sectorul aviației este foarte competitiv [...] Avem nevoie de 
colaborarea tuturor membrilor, a statelor membre, a 
companiilor aeriene, a asociațiilor membrilor echipajelor de 
zbor, a organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor și a 
Parlamentului [...]. Mă angajez să iau toate măsurile necesare, 
cu caracter legislativ sau de altă natură, pentru a aborda toate 
aceste deficiențe sau probleme.” 

 „Îmi [doresc] să lucrez împreună cu [colegii comisari] la 
adoptarea unor măsuri adecvate în diverse domenii, care să 
asigure faptul că lucrătorii sau mediul de lucru din sectorul 
transporturilor beneficiază de protecție împotriva fraudei și a 
abuzurilor, împotriva condițiilor improprii de lucru. Aș spune  
că acesta este un angajament umanist.” 

 Mobilitatea militară 

„Infrastructura de transport este vitală pentru elaborarea unei 
strategii de apărare europene. Îmbunătățirea mobilității 
pentru trupele și echipamentele noastre nu ar trebui să fie 
ignorată atunci când investim în infrastructură, iar dotările cu 
dublă utilizare – în scop civil, respectiv militar – sunt o 
oportunitate majoră pentru Uniunea noastră și ar trebui să 
constituie o opțiune strategică.” 

Un rol de lider în forurile internaționale 

„În spiritul unei gândiri globale, viziunea președintei alese este 
aceea a unei Comisii geopolitice. Exact de asta avem nevoie. 
Avem nevoie ca Europa să își mențină multilateralismul pe 
scena internațională. În sectorul transporturilor, aceasta 
înseamnă că Europa trebuie să fie un nod de rețea pentru 
toate regiunile învecinate, dar, mai important, pentru lanțurile 
de aprovizionare și fluxurile de pasageri globale, iar acest 
lucru va fi extrem de important pentru competitivitatea 
noastră.” 

„Avantajele noastre competitive pot fi consolidate dacă 
acționăm în mod corespunzător în cadrul organismelor  
noastre internaționale, cum ar fi Organizația Maritimă 
Internațională (OMI) și Organizația Aviației Civile 
Internaționale (OACI), în sensul valorificării beneficiilor aduse 
de poveștile noastre de succes.” 

Cooperarea cu principalii parteneri 

„Avem diverse acorduri, iar normele prevăzute în aceste 
acorduri trebuie să fie puse în aplicare. Cred că trebuie să 
asigurăm condiții de concurență echitabile pentru 
întreprinderile noastre și pentru cele care au acces pe piața 
noastră [...] Aceasta va fi o latură permanentă a activității 
noastre.” 

„[...] trebuie să asigurăm respectarea normelor de concurență 
pe piață, pentru a avea un sistem bun de prețuri [...] Voi urmări 
și voi evalua ce se întâmplă exact, ce anume nu se pune în 
aplicare, și voi încerca să asigur punerea în aplicare.” 

  „[...] acolo unde situația nu progresează, vom interveni, 
desigur, cu proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor.” 

 „Suntem conștienți cu toții de chestiunea controversată a 
aeroportului din Gibraltar [...] nu încape îndoială că, dacă 
Brexitul se produce, voi fi un comisar pentru statele membre 
ale Uniunii Europene.” 

Rețelele de transport transeuropene 

„M-am opus reducerilor de fonduri din actualul cadru financiar  
multianual (CFM) și mă angajez în fața dvs. să apăr bugetul 
Mecanismului pentru interconectarea Europei din următorul 
cadru financiar.” 

„Trebuie să finalizăm rețeaua centrală și să consolidăm rolul 
aeroporturilor și al porturilor la nivel regional și local.” 

„De asemenea, vom revizui orientările pentru 20 de rețele în 
2021; știu că există un angajament [...] trebuie să contribuim 
mai bine la proiectele care apar în această rețea, în special în 
rețeaua feroviară.” 

„[...] instituirea unei singure autorități care să se ocupe de 
toate procedurile [...] ar putea introduce un nivel suplimentar  
de birocrație [...] nu ne dorim așa ceva; de asemenea, 
prevederea unor perioade mai scurte pentru punerea în 
aplicare, de exemplu de doi ani.” 

Lipsa unor conexiuni de infrastructură și de conectivitate 

„Trebuie să investim, așadar, pe de o parte, în infrastructura 
propriu-zisă – în multimodalitate.” 

 „Conectivitatea rămâne aspectul cel mai important și vom 
investi în conectivitate. După cum am menționat anterior, 
aeroporturile și porturile locale sau regionale vor trebui să fie 
susținute în continuare în cadrul politicii UE în domeniul 
concurenței.” 

„Mă declar în favoarea trenurilor de noapte, cu condiția să fie 
competitive și să se poată utiliza o OSP (obligație de serviciu 
public) pentru ele.”
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Transport fiabil, accesibil și la prețuri abordabile pentru 
toți 

„Îmi doresc să promovăm mobilitatea ca serviciu, să facem 
alternativele la automobilul personal convențional accesibile 
ca preț, să ajustăm infrastructura și să adoptăm soluții 
inteligente și colaborative.” 

Standarde de siguranță 

 „Cifra de 25 000 de decese rezultate în urma accidentelor 
rutiere pe an este pur și simplu inacceptabilă. Ar trebui să 
adoptăm ca obiectiv comun reducerea la jumătate a 
numărului de decese și de vătămări grave rezultate în urma 
accidentelor rutiere până în 2030, în comparație cu 2020. Voi 
dedica toate resursele pe care le am la dispoziție pentru a 
convinge miniștrii, investitorii și dezvoltatorii să internalizeze 

în mod permanent acest angajament în materie de siguranță 
și am nevoie de sprijinul dvs. în acest efort.” 

„Cred că vom fi de acord cu toții că ar trebui să ne angajăm să 
reducem această cifră la zero până în 2050. Vom institui o 
strategie în acest scop și intenționez să o promovez cu 
fermitate.” 

Drepturile pasagerilor 

„Călătorii cu mobilitate redusă trebuie să aibă posibilitatea de 
a se deplasa cu aceeași ușurință ca și ceilalți. Cetățenii din zone 
izolate trebuie să fie mai bine conectați la rețeaua noastră de 
transporturi [...] Europa dispune în prezent de un cadru foarte 
cuprinzător de drepturi ale pasagerilor, dar trebuie să îl 
dezvoltăm în continuare.” 
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dnei 

HELENA DALLI 
Comisară desemnată 
Egalitate 

Comisara desemnată Helena Dalli s-a prezentat în fața Parlamentului European la 2 octombrie 2019 pentru a răspunde 
întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de 
gen, al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne. Pe parcursul audierii, dna Dalli și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în prezentul 
document. Aceste angajamente vizează portofoliul său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a 
trimis-o Ursula von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, și includ următoarele: 

 combaterea discriminării și Directiva privind echilibrul între viața profesională și cea privată; 
 drepturile persoanelor cu dizabilități; 
 strategia europeană privind egalitatea de gen și parteneriatele internaționale: emanciparea femeilor 

și a fetelor; 
 cooperarea cu Parlamentul European și cu alți comisari. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-helena-dalli_2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20191002-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63301/20191003RES63301.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019/20190910STO60739/helena-dalli-malta
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62434/20190927RES62434.pdf


 IPOL EXPO | Departamente tematice, Unitatea de asistență pentru guvernanța economică  

PE 629.837 

Combaterea discriminării 

Egalitate pentru toți 

„Vreau să mă concentrez în activitatea mea pe trei 
componente în mod special: combaterea discriminării în toate 
sensurile termenului; incluziunea și emanciparea femeilor; 
promovarea egalității și a participării depline. Toate acestea 
vizează femeile și bărbații, minoritățile rasiale și etnice, 
minoritățile religioase și non-religioase, persoanele cu 
dizabilități, persoanele vârstnice și tinere și persoanele LGBTI.” 

Legislația în materie de egalitate 

„Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a contribui la 
adoptarea actelor legislative esențiale în materie de egalitate.” 

„În calitate de ministru, am participat la dezbateri 
interminabile în cadrul Consiliului cu privire la propuneri care 
au rămas blocate prea mult timp. Directiva orizontală privind 
combaterea discriminării a fost propusă acum mai bine de 11 
ani. Directiva privind femeile în consiliile de administrație 
datează din 2012. Propunerea de aderare a UE la Convenția de 
la Istanbul a Consiliului Europei datează din 2016. Cum să 
explic cetățenilor noștri aceste întârzieri? În acest context, 
dacă nu reușesc să înlătur blocajele existente și să conving 
statele membre încă sceptice în cadrul Consiliului, nu voi ezita 
să găsesc remedii noi și să propun noi acte legislative.” 

Directiva privind egalitatea de tratament (Directiva 
privind combaterea discriminării) 

„Voi aștepta mai întâi rezultatele reuniunii EPSCO din 
24 octombrie, în cadrul căreia ar trebui să se discute despre 
această directivă privind combaterea discriminării, și apoi voi 
acționa în continuare în funcție de aceste rezultate. Sunt  
decisă să deblochez această directivă.” 

„Este o provocare, desigur, după cum știți, pentru că este 
nevoie de unanimitate în Consiliu, dar voi discuta cu toți 
miniștrii în cauză, pentru că trebuie să găsim rapid o 
modalitate de a avansa.” 

„Voi explica faptul că orientarea sexuală nu este o opțiune; 
dacă acesta este motivul pentru care a fost blocată directiva, 
vreau să se înțeleagă corect lucrurile.” 

Promovarea egalității pe orizontală 

„Integrarea egalității este calea pe care trebuie s-o urmăm pe 
mai departe.” 

Grupul operativ pentru egalitate 

„În primele trei luni de mandat ale acestei Comisii, voi institui 
Grupul operativ pentru egalitate, format din funcționari de 
nivel înalt din toate direcțiile generale. Grupul va primi 
complicata misiune de a configura rapid o abordare  
intersectorială a egalității în toate politicile UE.” 

 Strategia-cadru pentru romi 

„Acest cadru se apropie de final și vom revizui această 
strategie. În consecință, doresc să vizitez o comunitate romă 
pentru a afla mai multe despre obiectul revizuirii, după care 
vom analiza care sunt acțiunile subsecvente optime. În plus, 
cadrul de după 2020 va pune un accent mai mare pe 
combaterea discriminării romilor. Vă asigur că vom lucra mult 
în acest domeniu.” 

Drepturile persoanelor cu dizabilități 
Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități 

„Mă angajez să fac tot ce îmi stă în putință pentru a asigura 
punerea în aplicare deplină și fără excepții a Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Mă voi asigura, 
de asemenea, de integrarea în politici a perspectivei 
persoanelor cu dizabilități, inclusiv prin intermediul grupului 
operativ, și voi extinde principiul verificării egalității. În plus, 
astfel cum am avut ocazia să vă informez deja, voi colabora 
foarte strâns cu Intergrupul pentru persoane cu dizabilități și 
cu Forumul european al persoanelor cu dizabilități. 

Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu 
dizabilități 

„După cum am spus, vom avea ocazia de a evalua strategia, 
pentru a vedea ce s-a reușit până acum, ce ne rămâne de făcut  
și ce putem îmbunătăți.” 

Integrarea în politici a perspectivei persoanelor cu 
dizabilități 

„Voi trata în mod prioritar incluziunea persoanelor cu 
dizabilități. Mă voi asigura că întreaga legislație UE, indiferent 
de sector, acordă atenție chestiunii dizabilităților.” 

„Da, chestiunea dizabilităților va fi prezentă în strategia de 
gen, pentru că și în acest caz vorbim despre integrarea în 
politici.” 

Exercitarea dreptului de veto în raport cu propunerile 
Comisiei 

Fiind întrebată dacă este pregătită să se opună oricărei 
propuneri a Comisiei care încalcă dreptul la incluziune și să 
blocheze toate propunerile legislative care îngreunează 
incluziunea și dacă se va opune propunerilor Comisiei care 
contravin Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități, comisara desemnată a declarat: 

„Răspunsul meu este «da»”. 

Strategia europeană privind egalitatea de gen 
„Voi prezenta o nouă strategie europeană privind egalitatea 
de gen, care va include noi propuneri legislative, precum și 
măsuri de politică favorabile incluziunii.” 
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„[...] această strategie privind egalitatea de gen va viza 
transparența cu privire la salarizare, participarea ambelor sexe, 
disparitatea salariilor și a pensiilor și violența împotriva 
femeilor. Va aborda stereotipurile de gen, deoarece, după 
cum știți, nu are rost să legiferăm dacă nu reușim să schimbăm 
și atitudinile și culturile, prin urmare va exista o secțiune 
specifică dedicată abordării stereotipurilor de gen. Vom 
include, de asemenea, un capitol despre echilibrul între viața 
profesională și cea privată.” 

„Voi ține seama, în același timp, de opiniile părților interesate.” 

Diferența de remunerare între femei și bărbați 

„Orientările politice pentru primele 100 de zile de mandat al 
acestei Comisii prevăd întreprinderea unor acțiuni de 
introducere a măsurilor care asigură transparența cu privire la 
salarizare. Acesta va fi un aspect important al activității 
noastre, care face parte dintr-o politică cuprinzătoare de 
abordare a diferenței de remunerare între femei și bărbați. 
Aceasta presupune combaterea stereotipurilor persistente, 
consolidarea emancipării femeilor în ceea ce privește procesul 
de luare a deciziilor, asigurarea punerii în aplicare a Directivei 
privind echilibrul între viața profesională și cea privată și a 
exercitării drepturilor prevăzute de aceasta (în special în cazul 
taților) și combaterea disparității pensiilor cauzată de munca 
neremunerată.” 

„Voi insista să lucrăm în continuare la eliminarea disparității 
salariilor și a pensiilor. 

Strategia pentru egalitatea de gen va conține, de asemenea, o 
secțiune dedicată transparenței cu privire la salarizare, 
precum și măsuri care să asigure remunerația egală pentru 
muncă de valoare egală. Știm că diferența de remunerare între 
femei și bărbați conduce la o disparitate a pensiilor, care poate 
ajunge până la 36 %.” 

„Da, desigur, partenerii sociali sunt foarte importanți [...] fac  
parte din această politică, din această propunere pe care o 
vom prezenta.” 

„Și da, desigur, vom avea instrumente de măsurare și 
indicatori, pentru a analiza măsurile care se impun, pentru a 
evalua rezultatele și a revizui, modifica și îmbunătăți.” 

Directiva privind femeile în consiliile de administrație 

„Da, voi lucra cu siguranță la deblocarea Directivei privind 
femeile în consiliile de administrație. [...] Voi colabora cu 
statele membre și le voi convinge de valoarea adăugată a 
deblocării acestui dosar în cadrul Consiliului.” 

„Cred că este o propunere echilibrată; mă voi întâlni cu toți 
miniștrii care au rezerve față de această propunere și voi 
insista pentru o abordare generală în cadrul Consiliului.” 

Exploatarea lucrătorilor casnici 

La întrebarea dacă intenționează să ia măsuri pentru a 
îmbunătăți condițiile de lucru ale lucrătorilor casnici, inclusiv 
ale femeilor migrante, dna Dalli a răspuns: 

„Da, desigur, este un domeniu care ar trebui abordat și va fi 
abordat [...] grupul operativ este modalitatea prin care putem 
colabora.” 

„[...] avem Directiva privind egalitatea rasială [...] protecția este 
prevăzută de aceasta, dar va trebui să găsim modalități de a 
verifica punerea în aplicare a acestei directive. Prin urmare, ar 
trebui să colaborez, de asemenea, cu alți comisari cu privire la 
această chestiune.” 

Integrarea perspectivei de gen 

„Voi lucra în continuare și voi dezvolta instrumentele necesare 
pentru a îmbunătăți integrarea perspectivei de gen în toate 
politicile UE. După cum știți, acesta va fi și obiectivul grupului 
operativ, care va acționa în toate direcțiile generale pentru a 
se asigura că integrarea perspectivei de gen se 
materializează.” 

Stereotipurile de gen 

„Stereotipizarea este o chestiune importantă, care va fi 
abordată în strategia noastră pentru egalitatea de gen.” 

„Voi continua să lucrez, pe durata întregului mandat, în 
serviciul emancipării femeilor și al combaterii – cu ajutorul 
statelor membre – stereotipurilor de gen. 

„În ceea ce privește plafonul de sticlă, da, consider că este încă 
o realitate. [...] Am convingerea fermă că ar trebui să eliminăm 
stereotipurile și să avem mai multe femei prezente în științe, 
tehnologie, inginerie și matematică (fSTIM). Întâmplarea face  
ca eu să fiu cea care a promovat Ziua internațională a fetelor 
și femeilor din domeniul științei la ONU. [...] Țin foarte mult la 
domeniul STIM și la implicarea femeilor și a fetelor în STIM – 
fetele, pentru a face studii în aceste domenii, iar femeile care 
lucrează deja în sector, pentru a accede la posturi cu putere de 
decizie.” 

Obiectivele de la Barcelona:  servicii de îngrijire a 
copilului 

„Mă voi [...] asigura – în colaborare cu statele membre – că [...]  
îmbunătățim serviciile și instituțiile de îngrijire a copilului.” 

La întrebarea legată de strategia Comisiei pentru îndeplinirea 
obiectivelor de la Barcelona, Helena Dalli a răspuns: 

„Da, trebuie să lucrăm la asta. Trebuie să găsim modalități 
pentru a avea, cel puțin servicii de îngrijire a copilului 
accesibile ca preț.” 

„Voi insista, cu siguranță [...] pentru alocarea de fonduri, astfel 
încât să adoptăm măsuri care să conducă la disponibilitatea 
unor servicii de îngrijire a copilului accesibile ca preț.” 

Sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente 

„Sunt o feministă convinsă și vă promit că voi face tot ce îmi 
stă în putință pentru a proteja sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR). Voi colabora cu 
grupul operativ pentru integrarea SRHR în politici, în special 
prin intermediul unui dialog cu comisarul pentru sănătate.”

„Trebuie, de asemenea, să îndeplinim obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale ONU în materie de sănătate a femeilor 
și de acces universal la îngrijirea sănătății sexuale și 
reproductive și la planificare familială și educație.” 
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Directiva privind echilibrul între viața profesională 
și cea privată 
Punere în aplicare 

„În calitate de comisar pentru egalitate, voi monitoriza 
îndeaproape punerea în aplicare deplină și adecvată, în toate 
statele membre, a Directivei privind echilibrul între viața 
profesională și cea privată.” 

„Voi monitoriza statele membre – pentru a vedea cum pun în 
aplicare această directivă și, eventual, pentru a organiza 
ateliere și prezentări – cu scopul de a crește gradul de 
conștientizare a acestei chestiuni și de a le demonstra că 
directiva respectivă aduce valoare adăugată la locul de 
muncă.  Intenționez să lucrez la alocarea unor fonduri UE 
specifice pentru creșterea gradului de conștientizare în 
această privință.” 

La întrebarea despre propunerile sale pentru abordare a 
disparității de gen în ceea ce privește persoanele care își iau 
concediu de îngrijire, despre propunerile pe care le va face  
pentru evitarea riscului de sărăcie a familiilor în care se ia 
concediu pentru îngrijirea copilului și cum va impulsiona 
statele membre să asigure indemnizații decente pentru acest 
concediu, comisarul desemnat a răspuns: 

„În mod evident, dorim să facem mai mult; după cum am 
menționat, [directiva] va fi revizuită peste trei ani.” 

„Odată ce revizuim directiva și vedem cum a funcționat și 
dacă există – probabil că există – posibilități de extindere a 
dispozițiilor sale, vom analiza propunerile dvs.” 

Violența pe criterii de gen și sprijin mai bun pentru 
victime 
„Aș [prefera] să ne concentrăm mai întâi pe ratificarea 
Convenției de la Istanbul. Haideți să ne concentrăm mai întâi 
asupra acestui obiectiv; cu toate acestea, recunosc că 
incriminarea violenței împotriva femeilor în Europa necesită 
unanimitate, deci suntem practic în aceeași situație. Putem 
consolida, de asemenea, Directiva privind drepturile 
victimelor – va trebui să colaborez în acest domeniu cu 
comisarul desemnat 

Reynders. Putem consolida acțiunile fără caracter legislativ 
de combatere a violenței împotriva femeilor, dar prefer să 
începem prin ratificarea Convenției de către UE.” 

„Da, desigur, chestiunea va fi inclusă în strategia pentru 
egalitatea de gen. Vom include, de asemenea, în această 
strategie violența online împotriva femeilor.” 

Parteneriate internaționale: emanciparea femeilor 
și a fetelor 
„Mă voi asigura că Parlamentul European este informat cu 
regularitate, în special înaintea evenimentelor majore și în 
etapele esențiale ale negocierilor internaționale din 
domeniile care intră în sfera mea de competență.” 

Cooperarea cu Parlamentul European 
„Intenționez să păstrez deschis dialogul cu dvs., deputații în 
Parlamentul European, precum și cu statele membre și cu 
societatea civilă. Intenționez să colaborez cu toate părțile 
interesate, evitând culpabilizarea vreuneia dintre ele, pentru 
a îmbunătăți acest domeniu atât în interiorul Uniunii 
Europene, cât și la nivel extern.” 

„Doresc să colaborez cu fiecare dintre dvs. pe domenii 
specifice.” 

Cooperarea cu alți comisari 
„Comisarul desemnat Schinas și eu suntem de acord: 
egalitatea face parte din modul de viață european.” 

„Aspectele [din Directiva privind echilibrul între viața 
profesională și cea privată] pe care le-ați menționat vor face  
obiectul discuțiilor mele cu comisarul desemnat Schmit; vom 
discuta despre condițiile de muncă pe care le-ați menționat  
și vom vedea [...] ce putem să propunem ca măsuri pentru 
viitor.” 

„De fapt, am discutat deja cu comisarul desemnat Schmit  
despre aceste realități [ale locurilor de muncă precare în 
rândul femeilor].” 

„Putem consolida, de asemenea, Directiva privind drepturile 
victimelor – va trebui să colaborez în acest domeniu cu 
comisarul desemnat Reynders.”
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dlui 

THIERRY BRETON 
Comisar desemnat 
Piața internă 
 

 
 

Comisarul desemnat Thierry Breton s-a prezentat în fața Parlamentului European la 14 noiembrie 2019 pentru a 
răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie (ITRE) și al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO). Pe parcursul audierii, dl Breton și-
a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. Aceste angajamente corespund 
portofoliului său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula von der Leyen, președinta 
aleasă a Comisiei Europene, și includ următoarele: 

 economia și societatea digitală; 
 o industrie și o piață unică europeană pregătite pentru viitor; și 
 industria apărării și industria spațială. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise. 
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Economia și societatea digitală 

Consolidarea suveranității tehnologice a Europei 

„Avem nevoie urgentă să pregătim dezvoltarea de mâine  
investind astăzi în tehnologiile vitale ale viitorului. Mă 
gândesc la 5G, desigur, dar trebuie să ne pregătim deja pentru 
6G, pentru inteligența artificială, tehnologia cloud și, deja, 
post-cloud, edge computing, internetul obiectelor, 
securitatea cibernetică, desigur, tehnologia blockchain [...]. Și 
apoi – cei care mă cunosc nu vor fi surprinși că spun asta – va 
trebui să ne pregătim pentru tehnologiile cuantice.” 

„În ceea ce privește suveranitatea strategică, trebuie, în 
colaborare cu Mariya Gabriel, să accelerăm înființarea 
Consiliului european pentru inovare, un fel de DARPA 
europeană de care avem nevoie pe continentul nostru.” 

„Va trebui să investim din nou masiv în tehnologiile esențiale. 
Acestea vor viza, în mod evident, tot ce ține de proprietatea 
industrială, dar și de securitatea cibernetică, deoarece, în acest 
domeniu, securitatea cibernetică va deveni o temă centrală.” 

„În primul rând, este absolut esențial să diversificăm sursele de 
aprovizionare. Vă reamintesc că în 2017 s-a publicat despre 27 
de substanțe vitale. Se așteaptă o nouă publicație în 2020 și o 
voi studia cu atenție, întrucât este un domeniu pe care îl 
cunosc bine. O voi studia cu prima ocazie.” 

Inteligența artificială și noul act legislativ privind  
serviciile digitale 

„Astfel, vom prezenta, împreună cu Margrethe Vestager, în 
primele 100 de zile de mandat, un cadru european pentru 
inteligența artificială. Vreau să adaug la acest cadru o strategie 
europeană privind instituirea unei piețe comune a datelor.” 

„Nu vreau să pretind că vom avea o reglementare finalizată în 
aceste prime 100 de zile. Va trebui să vedem ce părere are 
colegiul, voi urmări ce se întâmplă.  Voi acorda tot sprijinul, dar 
deocamdată nu voi vorbi despre reglementare. În primul rând, 
aș vrea să ajungem la o viziune comună, una pe care s-o 
partajăm inclusiv cu dvs., desigur. Ne vom consulta frecvent 
pe durata acestor 100 de zile și Parlamentul va fi implicat pe 
deplin în această reflecție, întrucât dvs. reprezentați cele 511 
milioane de cetățeni ai Uniunii, deci aveți un cuvânt de spus și 
vom asculta opiniile dvs., vă asigur de asta. Pe fundal, în mod 
evident, vom avea orientări, aș spune, pentru a ști ce putem să 
facem și ce nu putem [...].” 

„Datele sunt viața mea, așa că puteți fi siguri că îmi doresc o 
Europă care să fie stăpână pe propriile-i date, dar care poate  
să le și partajeze pe baza unor criterii clare; în special în 
actualul context industrial, acest lucru va fi esențial pentru 
internetul obiectelor și industria 4.0.” 

„Inteligența artificială pentru sectorul industrial este un aspect 
extrem de important, care depășește industria 4.0.” 

„Nu am pierdut războiul inteligenței artificiale împotriva 
americanilor și a chinezilor, vă asigur. Sper să fiu în continuare 
implicat alături de cei care mă vor însoți în această luptă în 
toate colțurile continentului. Aceasta este convingerea mea 
profundă.” 

„Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a clarifica. Îmi asum 
obligația de a nu contesta [clauza de răspundere limitată din 
Directiva privind comerțul electronic].” 

„[În viitor] vom avea nevoie, printre altele, de o evoluție a 
normelor privind piața internă, evoluție care trebuie să țină 
seama de nevoile efective ale întreprinderilor noastre. Acest 
obiectiv va fi îndeplinit prin intermediul actului legislativ 
privind serviciile digitale, urmărindu-se în special 
reglementarea platformelor digitale mari.” 

„[...] în ceea ce privește actul legislativ privind serviciile digitale 
și posibila modificare a Directivei privind comerțul electronic 
[...] nu este vorba, în mod evident, de introducerea unei 
supravegheri generale, de revizuirea principiului originar sau 
de modificarea responsabilității. În mod evident, vor fi 
abordate obligațiile și responsabilitățile platformelor.” 

„Voi prezenta un plan de acțiune pentru mass-media și 
canalele audiovizuale de comunicare.” 

Piața unică a securității cibernetice și unitatea cibernetică  
comună 

„În mod evident, dimensiunea securității cibernetice este 
esențială pentru a preveni compromiterea spațiului nostru 
informațional. Este un subiect de maxim interes pentru mine, 
după cum știți, care mă preocupă de mult timp și în legătură 
cu care intenționez să mă implic personal, în toate 
componentele portofoliului. Privește toate activitățile de pe 
piața internă, de la un capăt la celălalt. Prin urmare, are un 
caracter structural evident.” 

„Va trebui să ne gândim la problema securității cibernetice 
inclusiv atunci când fabricăm obiecte [...]. Astfel, îmi doresc  
foarte mult să colaborez cu dvs. în ceea ce privește securitatea 
cibernetică din faza de proiectare, deoarece consider că 
trebuie să avansăm în acest domeniu.” 

O industrie și o piață unică europeană pregătite 
pentru viitor 

Strategia pe termen lung pentru viitorul industrie i  
Europei 

„În acest scop, voi lucra la trei mari aspecte prioritare. În primul 
rând, modernizarea pieței unice. Avem încă multe de făcut și 
știm asta. Avem nevoie de o masă critică. În mod evident, 
obstacolele trebuie să fie reduse [...].” 
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„Un element absolut vital al acestui portofoliu este faptul că 
toate sectoarele economiei noastre – numeroasele servicii, 
industria (care reprezintă, desigur, 99,8 % dintre IMM-uri, dar  
avem și sectorul cultural și turismul) – sunt afectate de 
digitalizare. Prin urmare, rolul meu este acela de a oferi sprijin, 
oriunde este necesar, pentru transformarea sectoarelor 
economiei noastre.” 

Economia circulară 

„Alături de toți colegii mei din colegiu, voi contribui la un pact  
ecologic ambițios, astfel încât Europa să devină până în 2050 
primul continent neutru din punctul de vedere al carbonului. 
În colaborare cu Frans Timmermans, voi conjuga pilonul 
industrial al pactului ecologic, o nouă strategie pentru 
economia circulară, o reorientare către politica de achiziții 
publice și chiar o tranziție către vehiculele cu emisii nule, 
pentru că trebuie să învățăm din lecțiile trecutului și să ne 
retragem din scenariul Dieselgate.” 

„În rest, politica ecologică se află în centrul activității mele. Am 
spus că vom investi masiv în tehnologiile de tranziție [...] este 
un domeniu în care Europa poate, trebuie și urmează să 
câștige.” 

Strategia pentru IMM-uri și reprezentantul pentru IMM-
uri 

„Rolul meu va fi, de asemenea, să sprijin IMM-urile, 
întreprinderile nou-înființate și noile forme de muncă prin 
asigurarea unor condiții echitabile de concurență cu giganții 
de pe alte continente și, în special, prin garantarea drepturilor 
sociale pentru toți.” 

„Trebuie să ajutăm IMM-urile să se adapteze, dar în același 
timp să le facem viața mai ușoară prin toate mijloacele 
disponibile, ca să se poată dezvolta prin și pe piața internă, de 
exemplu facilitându-le accesul la finanțare specifică și la 
contracte de achiziții publice sau ajutându-le să își protejeze 
cunoștințele.” 

„[Cele cinci componente ale strategiei pentru IMM-uri vor fi:] 
Primul punct se referă la eliminarea obstacolelor de 
reglementare și administrative. Al doilea punct este 
îmbunătățirea aplicării Directivei privind întârzierea în 
efectuarea plăților. Acesta rămâne motivul a 30 % dintre 
cazurile de faliment în rândul IMM-urilor. Al treilea punct  
constă în sprijinirea activă a finanțării IMM-urilor. Avem 
instrumente la dispoziție pentru a mări aceste fonduri și le 
vom folosi. Al patrulea punct privește adaptarea pieței unice 
la particularitățile IMM-urilor; am discutat deja despre 
obstacole. În sfârșit, al cincilea punct se referă la dezvoltarea 
competențelor, în special a celor digitale. După cum am spus 
deja, este foarte important. 

Deși nu l-am menționat până acum, un alt aspect foarte 
important este sustenabilitatea. Fiindcă, atunci când vorbim 
despre clădiri, trebuie să luăm în considerare izolația, clădirile 
al căror consum de energie este egal cu zero, emisiile nule de 
CO2. Sunt necesare multe competențe. Este un subiect pe 
care l-am discutat deja cu comisarul Nicolas Schmit, cu care 

voi colabora, desigur, la acest ultim punct. O altă temă 
importantă este reprezentantul pentru IMM-uri; încă nu l-am 
desemnat, nu am intervievat pe nimeni, întrucât este 
prematur, dar acest reprezentant va juca un rol foarte 
important, și anume acela de punct de contact al Comisiei pe 
teren.” 

Funcționarea cotidiană a pieței unice 

„Voi lucra la [...] modernizarea pieței interne. Încă avem multe 
de făcut. Trebuie să ajungem la o masă critică. În mod evident, 
trebuie să reducem obstacolele [...].” 

„[...] toate sectoarele economiei noastre [...] sunt afectate de 
digitalizare. Astfel, rolul meu va fi să ajut la transformarea 
tuturor.” 

„În ceea ce privește componenta portofoliului meu aferentă 
pieței unice, aș spune că îmi doresc un motor în trei timpi: 
protecție, transformare și orientare către viitor.” 

„Am pus pe primul loc protecția, astfel încât, în contextul 
pieței interne și a normelor care o reglementează, să putem 
permite vânzarea și cumpărarea a milioane de produse în 
fiecare zi, dar să asigurăm în același timp protecția 
consumatorilor. Această protecție de pe piața internă se referă 
și la lucrătorii europeni, care își pot furniza serviciile în toate 
statele membre ale Uniunii, grație recunoașterii calificărilor lor 
profesionale.” 

„Trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că se aplică în mod 
corespunzător normele pieței interne, care trebuie să 
promoveze în continuare convergența și dezvoltarea tuturor 
țărilor din Uniune. Subliniez că ne referim la toate țările, fără a 
aduce atingere protecției lucrătorilor și a condițiilor de muncă 
ale acestora.” 

„Mă voi asigura, de asemenea, că piața unică protejează 
împotriva concurenței din exterior atunci când aceasta nu 
este echitabilă.” 

„Trebuie să anticipăm și să însoțim această transformare, care 
prezintă și o oportunitate de a-i ajuta pe toți cei care au nevoie 
de calificare, recalificare sau reconversie profesională pentru 
locurile de muncă noi. A treia provocare, cea socială, va fi la fel 
de importantă în portofoliul meu ca și celelalte două, și anume 
protecția mediului și transformarea digitală.” 

„Aș vrea să declar cu fermitate că sunt împotriva oricăror noi 
obstacole. Este un subiect delicat. Am constatat uneori 
introducerea unor obstacole, iar unele state nu au respectat 
regulile. Prin urmare, voi susține Parlamentul în efortul de a 
garanta respectarea regulilor.” 

„Aș vrea să vă asigur că nu voi redeschide Directiva privind 
serviciile. [...] Cu toate acestea, intenționez să îmbunătățesc  
punerea în aplicare a acesteia, deoarece ar trebui să fie 
aplicată în conformitate cu normele stabilite.” 

„Voi lupta împotriva protecționismelor regionale.” 

„Accept cu bucurie obligația [de a elimina obstacolele din 
calea furnizării transfrontaliere de servicii].” 
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Condiții de concurență echitabile 

„Trebuie să sprijinim o nouă strategie de dezvoltare pentru 
Europa. Piața unică ar trebui să aplice norme favorabile pentru 
toate societățile – și subliniez: toate societățile.  Mici, mijlocii 
și mari.” 

Industria apărării și industria spațială 

Supravegherea Fondului european de apărare 

„Evident, subiectul apărării va fi un aspect major, grație 
Fondului european de apărare, care va aduce beneficii – mă 
voi asigura de asta – tuturor IMM-urilor.” 

O industrie spațială puternică și inovatoare 

„Vreau să înțelegem un lucru: industria spațială este absolut  
esențială. Europa este al doilea continent din lume în ceea ce 
privește industria spațială și își va păstra acest loc. Este un 
aspect esențial pentru autonomia, pentru independența 
noastră.” 

„A ne proiecta pe noi înșine înseamnă a da dovadă, în cele din 
urmă, de ambiție în industria apărării, în domeniul spațial. 
Europa trebuie să aibă, desigur, acces autonom la spațiu, dar  
și să investească în continuare în sisteme de clasă mondială 
precum Copernicus sau Galileo. Voi lucra, cu siguranță, la 
toate acestea.” 

Turismul 

„Obiectivul nostru trebuie să fie elaborarea [...] unei strategii 
privind lanțul valoric și lanțurile valorice din toate sectoarele, 
[inclusiv] din turism, care va trebui să însoțească 
transformarea întregului ecosistem în contextul turismului de 
masă și al emergenței noilor platforme, pentru a menține 
Europa pe primul loc în topul mondial al destinațiilor din 
sectorul turismului.” 

Conflicte de interese și etică 

„Mai exact, am vândut pe piața liberă toate acțiunile pe care le 
dețineam, chiar înainte să mă prezint în fața dvs. În plus, am 
demisionat din toate funcțiile, absolut din toate. [...] Vreau să 
vă asigur de încă ceva: această situație este absolut imposibilă. 
Există norme care au prefigurat aceste chestiuni abordate de 
Comisia Europeană. Este vorba, mai exact, despre articolul 2 
alineatul (6) și despre articolul 4 din codul de conduită a 
comisarilor. Ca toți ceilalți comisari, voi avea pur și simplu 
obligația de a le respecta în mod scrupulos și transparent. 
Astfel, după cum se prevede în codul de conduită, în legătură 
cu orice chestiune financiară care vizează în mod direct 
societatea pe care tocmai am părăsit-o sau una dintre filialele 
acesteia, mă voi recuza în mod automat, de comun acord cu 
dna președintă.” 

  

Declinarea responsabilității și drepturi de autor. Opiniile exprimate în acest document sunt responsabilitatea autorului și nu reprezintă neapărat 
poziția oficială a Parlamentului European. Reproducerea și traducerea documentului în scopuri necomerciale sunt autorizate, cu condiția ca sursa să 
fie menționată și ca Parlamentul European să fie anunțat în prealabil și să primească un exemplar al materialului. Citatele incluse în prezentul 
document se bazează pe interpretarea simultană realizată în direct în cursul audierii. Interpretarea simultană nu constituie o înregistrare cu caracter 
autentic a lucrărilor. Este disponibilă înregistrarea video a audierii. 
© Uniunea Europeană, 2019. 
 
Manuscris finalizat în: noiembrie 2019. Data publicării: noiembrie 2019 
Administratori responsabili: Frédéric GOUARDÈRES - Mariusz MACIEJEWSKI; Asistență editorială:  Irene VERNACOTOLA 
Contact: poldep-Economy-Science@ep.europa.eu 
 
Acest document este disponibil pe internet la adresa: https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/supporting-analyses-search.html 
IP/A/IMCO/2019-14 
Versiune tipărită  ISBN 978-92-846-5578-6 | doi: 10.2861/893680 |  QA-03-19-719-EN-C 
Versiune PDF ISBN 978-92-846-5577-9 | doi: 10.2861/669593 |  QA-03-19-719-EN-N 

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/other-events/video?event=20191114-1300-SPECIAL-HEARING-2Q2
mailto:poldep-Xxxxx-Xxxxx@ep.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/supporting-analyses-search.html


BRIEFING  
Audierile comisarilor desemnați 
Septembrie - noiembrie 2019 
 

 Departamentul tematic pentru drepturile cetățenilor și afaceri constituționale 
Autor: Udo Bux 

Direcția Generală Politici Interne 
PE 621.922 - octombrie 2019 

 
 
 

RO 

 

 

Angajamentele asumate în cadrul audierii dnei 

YLVA JOHANSSON 
Comisară desemnată 
Afaceri interne 

Comisara desemnată Ylva Johansson s-a prezentat în fața Parlamentului European la 1 octombrie 2019 pentru a 
răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție 
și afaceri interne. Pe parcursul audierii, dna Johansson și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în 
prezentul document. Aceste angajamente vizează portofoliul său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune pe 
care i-a trimis-o Ursula von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, și includ următoarele: 
 abordarea generală; 
 valorile europene comune; 
 un nou început în ceea ce privește migrația; și 
 securitatea internă. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
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Abordarea generală 
„Mă angajez la un proces de elaborare a politicilor solid și 
bazat pe dovezi [...] în domeniile care intră în sfera 
portofoliului meu. Intenționez să aplic principiile unei mai  
bune legiferări în procesul de pregătire a viitoarelor propuneri 
din portofoliul meu.” 

„[...] în opinia mea, este important să ținem seama de 
perspectiva de gen în toate acțiunile pe care le întreprindem.” 

Valorile europene comune 
„Uniunea Europeană se bazează pe valori, iar acestea trebuie 
să fie principiile noastre călăuzitoare. Voi apăra și voi promova 
cu cât mai multă vizibilitate aceste valori nu doar în interiorul 
Uniunii Europene, ci și în restul lumii. În opinia mea, este vital 
să ne protejăm democrațiile de populism și de extremism și să 
apărăm întotdeauna drepturile omului.” 

„Interesul superior al copilului și perspectiva de gen sunt  
condiții prealabile obligatorii pentru activitatea noastră și 
trebuie să fie prezente în toate procesele noastre de elaborare 
a politicilor; vreau să vă asigur că așa va fi.” 

Un nou început în ceea ce privește migrația 

Noul pact privind migrația și azilul 

„Prioritatea mea absolută [...] este să stabilim un nou pact  
privind migrația și azilul. Va fi dificil, dar [...] nu ne putem 
permite un eșec [...]. Trebuie să avem un pact european 
comun privind migrația și azilul.” 

„Trebuie să mă bazez pe disponibilitatea statelor membre de 
a primi migranții relocați. Numărul de relocări din UE a crescut 
în ultimii ani. Sunt foarte mândră de acest lucru. Cred că 
trebuie să continuăm în aceeași direcție [...].” 

 „[...] vreau să reiterez cât se poate de clar un lucru: 
mecanismul de solidaritate al Uniunii Europene nu este 
voluntar și nici nu ar trebui să fie.” 

Relansarea reformei normelor privind azilul 

„[...] fiecare stat membru are obligația de a primi cererile de 
azil care îi revin, de a le prelucra și de a stabili dacă persoanele 
în cauză vor fi returnate sau dacă nu se poate face returnarea 
din cauza principiului nereturnării. [...] Comisia poate ajuta 
statele membre și le poate facilita acțiunile în acest sens, dar  
[...] aceste măsuri țin de responsabilitatea fiecărui stat  
membru. Nu pot fi puse în aplicare de Comisie.” 

Acoperirea lacunelor dintre normele privind azilul și cele 
privind returnarea 

„Deși trebuie să ne onorăm valorile și responsabilitățile 
juridice față de persoanele care au nevoie de protecție 
internațională, trebuie să ne asigurăm, totodată, că 
persoanele care nu sunt eligibile pentru a rămâne în UE sunt  
returnate. Anul trecut, doar o treime dintre persoanele în cazul 
cărora s-a dispus returnarea au fost returnate efectiv.” 

 „Da, voi intensifica eforturile în procesul de returnare. Cred că 
[...] trebuie să clarificăm măsurile, să îmbunătățim procesele și 
să acoperim lacunele între persoanele care sunt eligibile 
pentru a rămâne și cele care trebuie returnate.” 

 „Cred că ar trebui să încheiem mai multe acorduri de 
readmisie cu țările terțe. Acesta este un aspect foarte 
important, iar Comisia poate contribui la realizarea sa. Știu că, 
în anumite cazuri, statele membre au propriile acorduri și cred 
că avem nevoie, de asemenea, de cooperare între Comisie și 
statele membre, astfel încât să găsim modalitatea cea mai  
eficientă de readmisie, pentru că avem nevoie de asta.” 

Operațiunile de căutare și salvare 

„Un element vital al noului pact privind migrația și azilul va fi 
abordarea mai durabilă, fiabilă și cu caracter permanent a 
operațiunilor de căutare și salvare. Am o misiune clară de a 
înlocui soluțiile ad hoc. 

„Știu că Parlamentul a solicitat orientări de clarificare, care să 
clarifice faptul că asistența umanitară autentică nu ar trebui să 
fie niciodată incriminată. Este o chestiune pe care o voi studia 
cu atenție și care ne poate fi utilă în viitor.” 

Căi legale de migrație în Uniunea Europeană 

 „Voi colabora cu statele membre pentru a accelera relocarea 
și pentru a crea coridoare umanitare destinate situațiilor de 
urgență.” 

„Tot prin cooperare, cu autoritățile ONU, de exemplu, putem 
ajuta migranții. Consider că trebuie să avem în continuare 
acorduri cu țările terțe și că o parte importantă a acestui tip de 
acorduri trebuie să fie crearea unor căi legale de migrație în 
Uniunea Europeană. Din acest motiv avem nevoie, de 
asemenea, de acest tip de cooperare cu țările terțe în ceea ce 
privește migrația.” 

„Sunt de acord că, în ceea ce privește migranții economici, ar 
trebui să găsim modalități mai bune de definire a căilor de 
migrație legală în Europa, atât pentru relocare, cât și pentru 
migranții legali care vin să lucreze în Europa.” 

„Sunt la curent cu propunerea privind vizele umanitare. 
Putem continua această discuție.” 
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O cooperare mai solidă cu țările de origine și de tranzit 

„Cooperarea UE cu Turcia și Libia nu [...] afectează drepturile 
omului ale migranților. Există situații în care se încalcă 
drepturile migranților și drepturile omului, dar nu cooperarea 
este vinovată pentru acestea. Tot prin cooperare, cu 
autoritățile ONU, de exemplu, putem ajuta migranții. Cred că 
ar trebui să păstrăm acordurile cu țările terțe [...]. Din acest 
motiv avem nevoie, de asemenea, de acest tip de cooperare 
cu țările terțe în ceea ce privește migrația.” 

Lupta împotriva traficanților de ființe umane și a 
persoanelor care introduc ilegal migranți 

„Salvarea vieții pe mare este datoria noastră morală. Acest 
lucru este legat de intensificarea luptei împotriva persoanelor 
care introduc ilegal migranți și a traficanților de ființe umane. 
Trebuie să facem mai mult pentru a destructura modelul 
brutal de afaceri al persoanelor care introduc ilegal migranți și 
rețelele infracționale din spatele acestuia.” 

„Cred că distrugerea modelului de afaceri al persoanelor care 
introduc ilegal migranți este cu adevărat importantă. Putem 
vedea că cei care introduc ilegal migranți fac și contrabandă 
cu obiecte. Este vorba despre infractori organizați, care câștigă 
o mulțime de bani din faptele lor, de aceea trebuie să luptăm 
cu acest model de afaceri.” 

„Cred că este extrem de important să intensificăm lupta 
împotriva traficului de persoane și sunt pregătită să iau în 
considerare noi propuneri legislative în acest domeniu [...].” 

Consolidarea Agenției Europene pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă 

„[...] pentru securizarea frontierelor noastre externe, este 
foarte clar că Comisia are un rol de jucat pentru a ajuta statele 
membre să protejeze frontiera externă. De aceea consolidăm 
foarte mult Frontex, de exemplu. Desigur, pentru a reuși să 
protejăm mai bine frontierele noastre externe, misiunea 
Comisiei și a agențiilor este să realizeze acest obiectiv 
împreună cu statele membre [...].” 

Spațiul Schengen 

„[...] revenirea rapidă la un spațiu Schengen complet 
funcțional, fără controale la frontierele interne, va fi un 
obiectiv esențial pentru mine.” 

„Sperăm că, odată reușit acest lucru, se va deschide calea 
pentru extinderea suplimentară a spațiului Schengen.” 

„[...] măsura de ultimă instanță este, întotdeauna, inițierea 
procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Acesta 
este rolul Comisiei, astfel încât se poate ajunge oricând la o 
astfel de procedură. Dar cred că [...] nu ar trebui să fie prima 
mea activitate. Cred că ar trebui să încep printr-un dialog cu 
statele membre și să încerc să găsesc modalități de a avansa în 
alte privințe înainte de a iniția o procedură de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor.” 

Securitatea internă 
„[...] nu ne putem prezenta în fața cetățenilor noștri care sunt  
victime ale criminalității organizate sau ale terorismului 
spunând «nu v-am putut apăra pentru că au folosit tehnologie 
nouă». Știu că nu spuneți acest lucru, dar este important să 
progresăm în acest domeniu.” 

„De prea multe ori, membrii cei mai vulnerabili ai societății 
noastre cad victime acestor crime. Cred cu fermitate că 
societatea trebuie să îi protejeze și voi fi cel mai puternic 
susținător al lor.” 

Prevenirea, urmărirea penală și reacția la infracțiunile de 
terorism 

„Mă voi axa pe acoperirea lacunelor din abordarea noastră 
privind securitatea internă a UE și mă voi asigura că Uniunea 
este pregătită să facă față amenințărilor. Scopul meu este să 
construiesc o uniune a securității eficace [...]. Aceasta 
înseamnă să ne asigurăm că legislația în vigoare este pusă în 
aplicare în mod eficace. Înseamnă, de asemenea, acoperirea 
lacunelor rămase în cadrul nostru de securitate. Criminalitatea 
organizată, drogurile, traficul de persoane, abuzul sexual  
asupra copiilor și exploatarea acestora reprezintă tot atâtea 
domenii infracționale prioritare din punctul meu de vedere.” 

„Putem vedea că infractorii organizați sunt din ce în ce mai  
«profesioniști» și își dezvoltă modelul de afaceri și trebuie să 
facem eforturi mai mari de îmbunătățire a activității noastre în 
această privință la nivelul UE, pentru a le putea combate  
faptele în mod adecvat.” 

„În ceea ce privește combatanții teroriști care s-ar putea 
întoarce în țara lor de origine, aceasta este o decizie care 
revine fiecărui stat membru, dar Comisia poate contribui la 
facilitarea cooperării, astfel încât persoanele în cauză să poată 
fi deferite efectiv justiției și să fie pedepsite pentru acțiunile lor 
teroriste.” 

„Trebuie să îmbunătățim cooperarea dintre forțele de poliție, 
inclusiv împreună cu Europol la nivelul Uniunii Europene. 
După cum am menționat în răspunsul la o întrebare 
anterioară, consider că urgența este reprezentată de 
câștigarea încrederii.” 

Combaterea radicalizării 

„Combaterea tuturor formelor de radicalizare se află, de 
asemenea, în fruntea agendei mele de lucru.” 

„[...] pentru a lupta împotriva radicalizării. Cred că acest lucru 
este foarte important și este o sarcină care trebuie abordată în 
mod holistic în fiecare stat membru, dar UE poate ajuta și 
poate oferi know-how în acest domeniu; cred că acest lucru 
este extrem de important.” 

„Voi lucra neobosit pentru a închide spațiile în care teroriștii 
planifică, finanțează și comit atacurile.” 
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dlui 

JANEZ LENARČIČ 
Comisar desemnat 
Gestionarea crizelor 

Comisarul desemnat Janez Lenarčič s-a prezentat în fața Parlamentului European la 2 octombrie 2019 pentru a 
răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru dezvoltare și al 
Comisiei pentru mediu. Pe parcursul audierii, dl Lenarčič și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în 
prezentul document. Aceste angajamente vizează portofoliul său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune pe 
care i-a trimis-o Ursula von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, și includ următoarele: 
 protecția civilă și ajutorul umanitar la nivelul UE. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-janez-lenarcic_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20191002-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63304/20191003RES63304.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019/20190910STO60744/janez-lenarcic-slovenia
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62440/20190927RES62440.pdf
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Protecția civilă la nivelul UE 
Eficiență și eficacitate 

„UE trebuie să își amelioreze capacitățile, pentru a putea ajuta, 
rapid și eficient, mai multe persoane care au nevoie de 
asistență.” 

„În calitate de comisar pentru gestionarea crizelor, precum și 
de coordonator european al răspunsului la situații de urgență, 
primul meu obiectiv va fi acela de a ajuta persoanele care au 
nevoie de asistență, cât mai rapid și eficient posibil, cu 
respectarea deplină a principiilor umanitare. În acest sens, voi 
maximiza eficiența și eficacitatea răspunsului nostru la crize, 
pentru a ajunge la cât mai mulți oameni care au nevoie de 
ajutor.” 

„Intenționez să consolidez Centrul de coordonare a 
răspunsului la situații de urgență al UE, astfel încât acesta să 
poată răspunde rapid și eficace la o gamă largă de crize.” 

„Voi lucra și la consolidarea capacității Uniunii Europene de a 
răspunde chiar și crizelor cu impact major, dar cu probabilitate 
foarte redusă de producere, cum ar fi o criză radiologică sau 
nucleară.” 

„Aș dori să mă ocup mai întâi de asigurarea numărului necesar 
de avioane pentru stingerea incendiilor.” 

RescUE 

„Intenționez să urmăresc cu atenție o punere în aplicare 
consolidată a rescUE – mecanismul îmbunătățit de protecție 
civilă al Uniunii – în strânsă colaborare cu statele membre. 
Avem nevoie de capacități consolidate pentru a face față 
incendiilor forestiere, urgențelor medicale acute și dezastrelor 
chimice, biologice, radiologice și nucleare.” 

Pregătirea pentru dezastre 

„Evenimentele recente, inclusiv incendiile forestiere mortale 
din Portugalia, au arătat că trebuie să ne îmbunătățim 
capacitatea de prevenire a dezastrelor și că trebuie să fim mai  
bine pregătiți să răspundem atunci când prevenirea eșuează.”  

„Există deja lucruri pe care nu le mai putem preveni, dar cel 
puțin ne putem adapta la ele. Voi lucra la asta. Voi discuta cu 
vicepreședintele executiv Timmermans și voi argumenta în 
favoarea includerii strategiei de risc privind producerea 
dezastrelor în întreaga activitate climatică a Uniunii.” 

Cooperarea cu statele membre 

„Trebuie să luăm în considerare faptul că protecția civilă ține 
în principal de competența statelor membre, iar UE joacă doar  
un rol de sprijin. Dar voi lua în serios acest rol și voi desfășur a 
o activitate intensă pentru consolidarea sa. Intenționez să 
colaborez cu statele membre pentru a le convinge că este 
ceva de care avem nevoie; întreaga Uniune Europeană și 
statele membre individuale au nevoie de aceste mecanisme, 

deoarece, dacă un eventual dezastru ne prinde nepregătiți, 
este deja prea târziu.” 

Ajutorul umanitar 
„Îmi voi dedica toate energiile și cele aproape trei decenii de 
experiență în forurile internaționale și europene pentru a 
ajuta la ușurarea suferinței și a oferi asistență persoanelor 
afectate de crize, confirmând astfel solidaritatea europeană – 
o valoare în care cred cu tărie.” 

Principiile umanitare 

„UE este foarte respectată pentru adeziunea sa strictă la 
principiile umanitare de bază: umanism, neutralitate, 
imparțialitate și independență. Intenționez să apăr cu 
fermitate aceste principii și în viitor.” 

„Printre ele se numără principiul imparțialității, pe care 
intenționez să-l apăr energic. Acest principiu înseamnă că 
oferim ajutor umanitar acolo unde este cel mai necesar, fără a 
ține cont de caracteristicile personale, printre care se număr ă 
și credințele religioase.” 

„Deciziile privind alocarea asistenței umanitare ar trebui luate 
independent de celelalte obiective ale Uniunii Europene – 
politice, militare, economice, strategice etc. Voi apăra această 
independență și la masa grupului de acțiune externă.” 

 „Respectarea acestor principii (umanitare), inclusiv a 
principiului independenței, neutralității, este o necesitate 
operațională. Nu ne putem permite să fim percepuți de nicio 
parte, de nicio entitate implicată într-un conflict armat ca fiind 
susținători ai celeilalte părți, pentru că, dacă am fi percepuți ca 
atare, am pune în pericol accesul la asistență umanitară al 
populației afectate. Am pune în pericol însăși populația 
afectată și, mai ales, am pune în pericol siguranța lucrătorilor 
umanitari. [...] aceasta este condiția sine qua non pentru 
ajutorul umanitar acordat de Uniunea Europeană.” 

Ajutorul umanitar și acțiunea externă a UE 

„Ajutorul umanitar face parte, fără îndoială, din acțiunile 
externe ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, este o 
componentă foarte specială. Este o component ă 
reglementată de un set clar de principii, diferite de criteriile 
care ghidează celelalte activități de acțiune externă ale 
noastre. Așadar, intenția mea este să colaborez strâns cu 
colegii din acest grup de cooperare externă și, în același timp, 
să apăr spațiul umanitar și principiile umanitare.” 

Dreptul internațional umanitar 

„Mă voi concentra puternic asupra susținerii la nivel global a 
dreptului internațional umanitar. În contactele mele cu actorii 
de stat și nestatali, voi solicita cu fermitate conservarea 
spațiului umanitar. Este inacceptabil faptul că actorii 
umanitari sunt vizați din ce în ce mai mult și că accesul  
acestora la persoanele care au nevoie de ajutor este blocat în 
mod frecvent.” 
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„Intenționez să lucrez cu organizațiile care au acces privilegiat 
la actori armați, fie că este vorba de armate de stat sau de 
actori armați nestatali, pentru a atrage atenția asupr a 
importanței respectării dreptului internațional umanitar.” 

„Intenționez să insist [...] că o astfel de instruire (misiuni în 
sectorul securității) include subiecte precum dreptul 
internațional umanitar sau perspectiva de gen.” 

Ajutorul umanitar și protecția civilă 

„Activitățile noastre de ajutor umanitar sunt pe deplin 
complementare cu activitățile de protecție civilă. Nu există 
nicio contradicție între ele. Există spațiu pentru ambele 
instrumente, ambele mecanisme, atunci când avem de-a face  
cu răspunsuri la situații de urgență, dar și când avem de-a face  
cu măsuri precum prevenirea și pregătirea.” 

Reziliența și pregătirea pentru dezastre 

„În primul rând, intenționez să intensific eforturile UE de 
prevenire a apariției dezastrelor, consolidând totodată 
capacitatea noastră de a ne adapta la un mediu în schimbare. 
Având în vedere proiecțiile privind schimbările climatice, 
conflictele prelungite și instabilitatea crescândă în întreaga 
lume, noi – Uniunea Europeană și statele sale membre – 
trebuie să lucrăm într-o manieră integrată.” 

Cooperarea interinstituțională 

„Vă pot asigura că sunt decis să lucrez cu dvs. (Parlamentul 
European) în parteneriat, să vă informez și să vă ascult opiniile 
și preocupările.” 

„Intenționez să lucrez îndeaproape cu Înaltul 
Reprezentant/vicepreședintele și alți membri ai colegiului 
responsabili pentru domenii precum schimbările climatice, 
mediul și dezvoltarea. Scopul este să ne asigurăm că 
reducerea riscului de producere a catastrofelor devine o parte 
integrantă a eforturilor noastre de a spori rezistența 
societăților și ecosistemelor noastre – începând cu pactul  
ecologic european.” 

Legătura ajutor umanitar-dezvoltare-pace 

„Văd un rol important pentru dezvoltare, concretizat în așa-
numita legătură dintre domeniul umanitar și cel al dezvoltării. 
Voi susține implicarea atât a colegei mele, dna Urpilainen, 
comisară desemnată pentru parteneriate internaționale, cât și 
a serviciilor Comisiei, pentru a se implica cât mai curând 
posibil, încă de la început, întrucât, dacă abordăm nevoile pe 
termen lung și cauzele originare ale situației în care este 
nevoie de asistență, acest lucru poate facilita, de asemenea, 
trecerea de la ajutorul umanitar la cooperarea pentru 
dezvoltare.” 

„Trebuie să scoatem cât mai repede oamenii din «secția de 
urgență» și să-i ducem spre recuperare, ca să poată beneficia 
de soluții mai durabile și pe termen lung.” 

Colaborarea cu actorii locali 

„Trebuie să luăm în considerare specificul local, să oferim cea 
mai bună asistență posibilă celor care au nevoie de ea, 
acordând o atenție deosebită celor mai vulnerabile grupuri, 
cum ar fi femeile și copiii.” 

„Vreau să fac mai mult pentru a abilita actorii locali în ceea ce 
privește acordarea de ajutor pe teren. Ei cunosc cel mai bine 
contextul, pot lucra mai eficient și știu ce anume  
funcționează.” 

„Voi promova în mod constant includerea și implicarea 
partenerilor locali, atât înactivități umanitare, cât și în 
consolidarea capacităților lor în acest domeniu, precum și 
includerea lor în mecanisme de coordonare națională, astfel 
încât să participe, de exemplu, într-o manieră foarte activă de-
a lungul întregului ciclu al asistenței umanitare.” 

Managementul finanțării UE 

„Vreau să mă bazez pe sprijinul puternic de care beneficiază 
deja ajutorul umanitar al Uniunii Europene în rândul  
cetățenilor UE și vreau să-i asigur că fiecare euro cheltuit în 
acest domeniu este un euro bine cheltuit. Cel mai important  
public al nostru ar trebui să fie cetățenii și beneficiarii din UE. 
Prin urmare, voi acorda prioritate comunicării cu aceștia.” 

„Voi asigura faptul că finanțarea ajunge la cei care au nevoie 
de ajutor, într-un mod transparent și pe baza unei bune  
gestiuni financiare.” 

Colaborarea cu partenerii internaționali 

„Ne bazăm pe partenerii noștri, partenerii care provin din 
sistemul ONU, precum UNICEF, UNHCR, Programul Alimentar 
Mondial.” 

„Organizația Națiunilor Unite și în special Oficiul pentru 
Coordonarea Afacerilor Umanitare ar trebui să aibă un rol de 
coordonare generală (în universul umanitar internațional). 
Dacă sunt confirmat, aceasta va fi una dintre primele mele 
măsuri, și anume voi lua legătura cu Organizația Națiunilor 
Unite și cu Oficiul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare al 
acesteia.” 

Colaborarea cu ONG-uri 

„ONG-urile sunt actori importanți, în special în domeniul 
asistenței umanitare. Avem o experiență optimă de 
colaborare cu ONG-urile; acestea sunt partenerii noștri de 
încredere, fiabili și eficienți.” 

„Activitatea umanitară nu ar trebui să fie niciodată supusă 
sancțiunilor penale. [...] Oamenii nu pot fi urmăriți penal  
pentru eforturile lor în domeniul umanitar.” 
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Ajutorul umanitar și migrația 

„Ajutorul umanitar nu este un instrument de gestionare a 
migrației. Uniunea Europeană are alte instrumente pentru 
domeniul migrației, iar ajutorul umanitar nu este unul dintre 
acestea.” 

„Atunci când evaluăm dacă este nevoie de asistență 
umanitară, ne concentrăm, de obicei, asupra persoanelor care 
sunt strămutate forțat, în special refugiații. Aceasta nu 
înseamnă că am refuza asistența umanitară migranților, să 
spunem migranților economici. [...] oferim asistență umanitară 
pe baza nevoii, și nu a statutului.” 

„Voi urmări poziția de principiu și în ceea ce privește 
returnările. Asta înseamnă că vom susține returnările și vom 
promova returnările care sunt sigure, demne și sustenabile și 
– poate și mai important – care sunt voluntare.” 

Rolul sectorului privat 

„Ar trebui să analizăm posibilitatea implicării sectorului privat. 
Când procedăm astfel, trebuie clarificat un lucru: aceasta nu 
trebuie să aibă loc în detrimentul respectării principiilor care 
reglementează asistența umanitară. Este evident.” 

„Nimeni nu ar trebui să poată face afaceri, ca să spunem așa, 
în afara asistenței umanitare; nici acest lucru nu ar trebui să fie 
posibil. Nu ar trebui să fie o opțiune. Ajutorul umanitar este o 
misiune nobilă. Nu este o activitate comercială și nu ar trebui 
să devină niciodată astfel.” 

Schimbările climatice 

„Trebuie să facem mult mai mult și mult mai repede pentru a 
aborda provocările create de impactul schimbărilor climatice, 
pe care îl simțim deja.” 

„Mă angajez să colaborez în special cu Organizația Națiunilor 
Unite, deoarece aceasta este custodele Convenției ONU 
privind statutul refugiaților. Voi lucra cu partenerii noștri la 
definirea fenomenului pe care îl descrieți (persoane care au 
fost strămutate din cauza schimbărilor climatice), deoarece un 
lucru este clar: aceste persoane au nevoie de protecție.” 

Femeile și fetele 

„Nu îmi pot imagina ajutorul umanitar fără o abordare, fără o 
grijă specială față de nevoile specifice ale grupurilor 

vulnerabile, în special femeile și fetele. [...] Astfel, ajutorul 
nostru umanitar ar trebui să țină cont de această situație 
specifică a femeilor și fetelor și ar trebui să includă, în toate 
etapele activității noastre umanitare, măsuri de prevenire și de 
protecție. [...] Ar trebui să avem în vedere aceste nevoi speciale 
și, în opinia mea, aceste nevoi speciale includ serviciile de 
îngrijire a sănătății sexuale și reproductive ori de câte ori avem 
de-a face cu victime ale violenței sexuale și pe criterii de gen.” 

Educația 

„Educația va fi una dintre prioritățile activității mele în 
domeniul ajutorului umanitar. În mod tradițional, ajutorul 
umanitar a fost axat pe hrană, adăpost, apă și canalizare și 
asistență medicală de bază. Știm însă că, în luna septembrie, 
copiii trebuie să meargă la școală, nu pot aștepta până se 
soluționează situația umanitară și se intră în perioada de 
dezvoltare și așa mai departe.” 

„Nu există nicio distincție în ceea ce privește educația, absolut  
nici o distincție pe bază de gen. Deloc. Aceasta este una dintre 
valorile europene esențiale și voi insista să oferim educație în 
situații de urgență, să mobilizăm fonduri suficiente pentru 
asta, deoarece nu ne putem permite să pierdem generații de 
copii care nu merg la școală pentru că se află în situații de 
urgență. Ar trebui să lucrăm la extinderea acestui concept al 
educației în situații de urgență.” 

Finanțarea ajutorului umanitar 

„Voi insista asupra punerii fidele în aplicare a tuturor 
angajamentelor asumate de UE, în special a «înțelegerii 
majore».” 

„Trebuie să ne îndreptăm către nevoile ONG-urilor, dar în 
același timp să solicităm măsurile corecte de control și 
asigurări cu privire la gestionarea financiară a fondurilor, care 
provin de fapt de la contribuabilii din UE.” 

Conflictele armate 

„Va fi datoria mea, în calitate de comisar pentru ajutor 
umanitar și gestionarea crizelor, să subliniez faptul că da, ar 
trebui să avem un comportament coerent, cu alte cuvinte nu 
ar trebui să exportăm arme într-un mod care ar putea agrava 
o criză umanitară.”
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dnei 

JUTTA URPILAINEN 
Comisară desemnată 
Parteneriate internaționale 

Comisara desemnată Jutta Urpilainen s-a prezentat în fața Parlamentului European la 1 octombrie 2019 pentru a 
răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru dezvoltare. Pe 
parcursul audierii, dna Urpilainen și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. 
Aceste angajamente vizează portofoliul său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula 
von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, și includ următoarele: 
 stabilirea unor parteneriate durabile. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
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Stabilirea unor parteneriate durabile 

Strategie cuprinzătoare pentru Africa 

„Dacă voi fi confirmată în calitate de comisar, intenția mea este 
să mă bazez pe Alianța Africa-Europa pentru investiții și locuri 
de muncă sustenabile în vederea elaborării unei strategii 
europene cuprinzătoare pentru Africa. În cadrul acestei 
acțiuni, voi lucra alături de Înaltul Reprezentant și 
vicepreședinte și de alți colegi comisari. Parteneriatul cu 
continentul vecin s-a aprofundat din punct de vedere 
economic atât în beneficiul cetățenilor africani, cât și al celor 
europeni, sectorul privat fiind implicat în crearea de locuri de 
muncă și în formarea de noi competențe. Vreau să continuăm 
pe această cale, aprofundând interesele noastre reciproce și 
capacitatea noastră de a valorifica oportunitățile în comun. 
Trebuie să dezavuăm vechea narațiune care prezintă Africa 
drept un continent al instabilității și al sărăciei. Trebuie să 
întâmpinăm, în schimb, cu brațele deschise Africa drept un 
continent tânăr al speranței și al prosperității.” 

„Cred că strategia cuprinzătoare pentru Africa trebuie să 
includă agricultura, comerțul și mediul. Consider că această 
strategie ne oferă o nouă oportunitate de a sprijini agricultura 
în Africa. În opinia mea, acesta este singurul instrument nou 
pe care îl putem folosi.” 

„În ceea ce privește rolul Africii, consider că viitorul Africii este 
legat de viitorul Europei. Aceste două continente sunt  
interconectate. Așadar, aș dori, desigur, să modific narațiunea 
[...]. În Africa trăiesc 1,2 miliarde de oameni, iar peste jumătate 
dintre ei au vârsta sub 25 de ani. Prin urmare, este un 
continent plin de oportunități și trebuie să susținem această 
narațiune pozitivă.” 

„[...] părerea mea personală este că o strategie pentru Africa – 
o strategie cuprinzătoare pentru Africa – este un instrument 
care poate realiza acest lucru. Este un instrument pentru 
stabilirea unui parteneriat cu Africa, dar și pentru îndeplinirea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă. Ar trebui să fie o strategie 
cuprinzătoare, astfel încât diferite sectoare de politică să facă 
parte din această abordare. Trebuie să fie prezent comerțul, 
agricultura, mediul și așa mai departe. Încep să lucrez la 
această strategie împreună cu Înaltul 
Reprezentant/vicepreședintele Borrell, dar vreau să subliniez 
importanța angajamentului întregului colegiu. Nu poate fi 
procesul meu; nu poate fi procesul nostru. Trebuie să fie 
procesul întregului colegiu.” 

 „Pot să spun [...] că transparența este o valoare foarte 
importantă pentru mine; de asemenea, dacă ne gândim care 
va fi viitorul Fondului fiduciar pentru Africa sau, în general, al 
diferitelor tipuri de fonduri fiduciare, consider că Parlamentul 
ar trebui să aibă un rol important.” 

Acordul post-Cotonou 

„De asemenea, va fi o prioritate pentru mine să închei 
negocierile cu privire la Acordul post-Cotonou. Trebuie să 
finalizăm o alianță modernă, strategică și influentă între UE și 
statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific pe scena 
internațională – o alianță care să servească interesele noastre 
comune și toți cetățenii noștri. Și permiteți-mi să vă asigur  
astăzi că nu voi renunța la angajamentul meu față de 
dimensiunea parlamentară corespunzătoare a acestui viitor 
parteneriat. Uniunea Europeană își extrage forța din toate 
instituțiile sale. Prin urmare, vreau să subliniez angajamentul  
meu de a colabora cu celelalte instituții pentru îndeplinirea 
obiectivului comun. Vom consolida UE ca lider mondial în 
cooperarea internațională și sprijinirea dezvoltării. În calitate 
de parlamentar, cred cu adevărat în democrația 
reprezentativă și voi face tot ce îmi stă în putință pentru ca 
relația specială dintre Comisie și Parlamentul European să fie 
tot mai puternică și mai profundă.” 

„De asemenea, consider că dimensiunea parlamentară trebuie 
să fie prezentă în viitoarea cooperare ACP. Trebuie să facă 
parte din această cooperare [...]. Cred că cel mai important  
lucru pentru mine este să am grijă ca, într-un fel sau altul, 
dimensiunea parlamentară să fie prezentă. Este un aspect  
despre care vom discuta cu siguranță dacă îmi voi începe 
activitatea de comisar la începutul lunii noiembrie. Va fi una 
dintre prioritățile mele. Intenționez să particip la Adunarea 
Parlamentară din noiembrie în Rwanda.” 

Parteneriat cuprinzător cu țările de origine și tranzit al 
migranților 

„[...] aproximativ 85 % dintre migranți trăiesc în țări în curs de 
dezvoltare. Prin urmare, consider că prin cooperarea pentru 
dezvoltare putem susține aceste țări (de origine), dar și țările 
de tranzit.” 

„Trebuie să respectăm statul de drept și drepturile omului. 
Acest lucru este foarte clar pentru mine și, desigur, sunt  
angajată întru totul în favoarea acestei abordări în calitate de 
comisară desemnată.” 

„Nu consider că vreo condiționalitate ar putea rezolva singură 
criza migrației sau migrația în general [...]. Așadar, din această 
perspectivă, așa cum am spus mai devreme, consider că 
Comisia ar trebui să aibă o singură politică de migrație și, 
desigur, întregul colegiu să promoveze politica respectivă, 
cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul pentru dezvoltare ca 
parte a acestui pachet; un singur instrument nu ar fi suficient. 
Prin urmare, pentru mine lucrurile sunt foarte clare.” 
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Obiectivele de dezvoltare durabilă 

„Comisarul european pentru parteneriate internaționale se 
ocupă de punerea în aplicare a ODD la nivel internațional. 
Ambiția mea este de a eradica sărăcia prin cooperarea 
internațională și sprijinul pentru dezvoltare. Responsabilitatea 
noastră globală este prevăzută în tratate și în alianța noastră 
cu valorile drepturilor omului și demnității umane. Ambiția 
mea este să ne achităm de această responsabilitate într-o 
manieră strategică și eficace, asigurând evoluția sa în acord cu 
noile realități globale.” 

„În 2015, când comunitatea globală a trecut de la Obiectivele 
de Dezvoltare ale Mileniului la obiectivele de dezvoltare 
durabilă, a abandonat formulele «nord-sud», «donator-
beneficiar», «dezvoltat-în curs de dezvoltare». În schimb, 
comunitatea globală a elaborat un plan universal, ambițios și 
de anvergură, convenit de toți și destinat tuturor. În calitate de 
comisar european, m-aș asigura că UE este un aliat de 
încredere și solid pentru țările partenere în itinerariile lor de 
îndeplinire a ODD.” 

„Coerența politică este importantă și [...] trebuie să o 
îmbunătățim în tot ceea ce facem. [...] fără coerență politică nu 
suntem în măsură să îndeplinim obiectivele de dezvoltare 
durabilă. Așadar, [...] consider că Agenda 2030 este un fel de 
busolă. Este un cadru prin care ar trebui să privim și să 
analizăm întreaga activitate politică pe care o desfășurăm în 
diferite domenii. Desigur, nu putem face acest lucru doar prin 
intermediul instituțiilor UE: statele membre trebuie să facă 
parte din acest proces. Iar [...] planificarea comună, 
programarea comună și, de asemenea, monitorizarea 
comună, astfel încât să putem vedea rezultatele și realizările, 
sunt instrumente importante, care trebuie utilizate. [...] Fără 
coerența politicilor, inclusiv în ceea ce privește agricultura, 
comerțul, relațiile externe, nu putem îndeplini obiectivele de 
dezvoltare durabilă. Aici se află cheia.„[...] 

Mă voi axa pe ODD, pe combaterea inegalității și pe eradicarea 
sărăciei.”  „[…] Angajamentul meu personal va fi lupta 
împotriva inegalităților, deoarece consider că aceasta este o 
provocare uriașă, nu numai pentru țările cu venituri medii, ci 
și aproape pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene. 
Așadar, acestea vor fi principiile călăuzitoare pentru mine și 
vom lupta împotriva inegalității cu diferite tipuri de 
instrumente.” 

 „[...] dacă dorim să îndeplinim obiectivele de dezvoltare 
durabilă până în anul 2030, trebuie să implicăm sectorul privat 
– este necesar. În caz contrar, nu vom realiza obiectivele de 
dezvoltare durabilă. Au fost deja luate măsuri prin inițiativa de 
alianță a președintelui Juncker. Cred că rezultatele au fost  
destul de bune. Dar în anii următori trebuie să obținem mai  
multe investiții în Africa și, desigur, sectorul privat trebuie să 
facă parte din această abordare. [...] Înțelegem cu toții că, chiar 
dacă suntem în măsură să creștem finanțarea publică alocată 
cooperării pentru dezvoltare, nu este suficient. Prin urmare, 

trebuie să implicăm sectorul privat, dar trebuie să aplicăm, 
desigur, și norme și reglementări.” 

Egalitatea de șanse între femei și bărbați și emanciparea 
femeilor și a fetelor 

„[...] permiteți-mi să vă asigur astăzi de angajamentul meu 
profund de a acorda prioritate egalității de gen și integrării 
acesteia în toate politicile și programele noastre”. 

„Sănătatea sexuală și reproductivă va fi un punct central al 
activității noastre în domeniul egalității de gen – este foarte 
clar pentru mine. [...] Cred că inițiativa Spotlight este o 
inițiativă importantă și sunt decisă să continui această 
activitate în viitor. De asemenea, constat că în domeniul 
egalității de gen și al parității de gen avem nevoie de 
parteneriate puternice în întreaga lume. Accesul la serviciile 
de sănătate este [...], desigur, un lucru pe care aș dori să îl 
îmbunătățesc și să îl consolidez [...], deoarece consider că 
accesul la servicii de sănătate este un drept de bază pentru noi 
toți și ar trebui să fie un drept de bază și în țările noastre  
partenere.” 

„Vă pot promite, aici, în fața Parlamentului, că vom elabora un 
Plan de acțiune pentru egalitatea de gen III. Este un lucru pe 
care îl voi propune și sunt decisă să îl pregătesc; consider că 
este un instrument prin care putem asigura și promova 
egalitatea de gen.” 

„Egalitatea de gen este o prioritate esențială pentru mine, 
astfel că voi încerca să caut și mai multe resurse pentru acest 
domeniu. Sunt de acord cu dvs. că trebuie să integrăm 
egalitatea de gen în politici. Trebuie să ne amintim că 
egalitatea de gen face parte din obiectivele de dezvoltare 
durabilă. Ne-am angajat cu toții să îndeplinim aceste 
obiective, astfel că, și din această perspectivă, dacă dorim să 
îmbunătățim condițiile de viață și participarea politică sau de 
orice fel a femeilor la societate, trebuie să avem acest tip de 
abordare holistică și sunt gata să lucrez la asta.” 

Sprijinirea societății civile din întreaga lume 

„Organizațiile societății civile sunt probabil cei mai mari aliați 
ai noștri și trebuie să fie în centrul activității Uniunii Europene 
în materie de cooperare internațională și dezvoltare. Este în 
interesul tuturor să le implicăm cât mai mult în elaborarea 
politicilor și în proiectarea și punerea în aplicare a programului  
nostru. Avem nevoie de politică pentru planeta noastră, 
pentru omenire. Cetățenii Uniunii se așteaptă ca noi să 
acționăm. Tinerii vor mai mult. Copiii noștri merită să facem 
tot posibilul. Vreau să colaborez cu dvs. la consolidarea 
încrederii, arătându-le partenerilor noștri o Uniune Europeană 
puternică, o Uniune care obține rezultate în îndeplinirea ODD 
și combate sărăcia. Încredere, pentru ca cetățenii noștri să 
înțeleagă raționamentul și rezultatele activității noastre de 
dezvoltare și cooperare. Încredere între oameni și instituții, 
pentru că o lume în care toți au șanse egale se construiește 
doar împreună.” 
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„[...] trebuie să cooperăm cu organizațiile internaționale, cu 
societatea civilă, cu guvernele naționale și așa mai departe. 
Pentru că numai prin cooperare putem obține rezultate.” 

„[…] societatea civilă și ONG-urile acționează exemplar în 
multe țări și regiuni foarte dificile și fragile. Prin urmare, sunt 
dispusă să cooperez cu acestea și cu alte părți interesate și, de 
asemenea, să aflu mai multe din experiența statelor noastre  
membre mici și mari.” 

Facilitarea unui acord rapid privind Instrumentul de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională post-2020 

„Intenționez să colaborez cu dvs. și cu alții pentru a facilita un 
acord privind Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru 
dezvoltare și cooperare internațională.” 

„Sunt foarte angajată în favoarea îmbunătățirii transparenței.” 

„[...] Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a ajunge la o 
înțelegere comună cu toate instituțiile, dar trebuie să 
pregătim și să negociem mai întâi CFM, deoarece IVCDCI va 
face parte, desigur, din CFM”. 

„Vreau să fac tot posibilul pentru a majora resursele financiare 
pentru țările cel mai puțin dezvoltate din lume. Ne-am angajat  
să atingem o țintă de 0,15 % sau 0,2 %, dar, din păcate, nu am 
reușit acest lucru, iar pe viitor trebuie să lucrăm împreună la 
îmbunătățirea situației.” 

„Mă voi angaja să folosesc asistența noastră și pentru a obține 
venituri interne mai mari și mai mult capital din sectorul 
privat.” 

„Voi continua să colaborez cu statele membre la analize 
comune, programare comună și implementare comună, 
precum și pentru atingerea unei valori-țintă de 0,7 % din 
venitul național brut pentru obiectivul de asistență oficială 
pentru dezvoltare.” 

„Consider că ar trebui să integrăm miniștrii de finanțe și șefii 
de state în această discuție privind valoarea-țintă de 0,7 % și 
sunt pregătită să încerc acest lucru.” 

„Sunt gata să mă angajez la utilizarea, prin intermediul IVCDCI, 
a acestui procent de 20 % din finanțarea noastră pentru 
dezvoltarea umană. Acest lucru este important pentru mine. 
Mă preocupă calitatea educației, căci nu este important doar  
accesul la educație, ci și calitatea educației [...]. Pentru mine 
este foarte clar că educația este esențială pentru reducerea 
sărăciei și, prin urmare, va fi prioritatea mea.” 

 „Știu că Uniunea Europeană alocă deja peste 20 % din 
finanțarea sa pentru dezvoltare acțiunilor climatice, dar sunt  
complet de acord cu dvs. că trebuie să facem mai mult.” „Știu 
că Uniunea Europeană sprijină oceanele și suma de dezvoltare 
alocată ajunge la aproximativ 720 de milioane EUR – este, 
așadar, destul de mult, dar acest aspect va fi foarte aproape de 
inima mea în viitor.” 
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dnei 

KADRI SIMSON 
Comisară desemnată 
Energie 

Comisara desemnată Kadri Simson s-a prezentat în fața Parlamentului European la 3 octombrie 2019 pentru a 
răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare și 
Energie (ITRE). Pe parcursul audierii, dna Simson și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în prezentul 
document. Aceste angajamente vizează portofoliul său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a 
trimis-o Ursula von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, și includ următoarele: 

 energie sigură, garantată și durabilă; și 
 abilitarea persoanelor și a regiunilor. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-kadri-simson_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20191003-0900-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63376/20191003RES63376.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019/20190910STO60747/kadri-simson-estonia
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62444/20190927RES62444.pdf
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Energie sigură, garantată și durabilă 
Legislația privind eficiența energetică și energia din 
surse regenerabile 

 „Eficiența energetică rămâne o prioritate. Principiul «eficiența 
energetică pe primul loc» ar trebui să fie luat în serios 
întotdeauna. Îmbunătățirea performanței energetice a 
clădirilor și accelerarea ratelor de renovare pot aduce 
schimbări majore. Obstacolele sunt bine cunoscute, dar  
putem explora noi soluții, în special în ceea ce privește 
finanțarea. Putem găsi exemple bune de locuințe locale și 
sociale în multe state membre.” 

„Sunt convinsă că o piață internă autentică aduce avantaje  
semnificative și este esențială pentru promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile.” 

„[...] trebuie, de asemenea, să facem mai multe pentru a crește 
confortul de utilizare a energiei din surse regenerabile: trebuie 
să investim în cercetare și inovare pentru a asigura stocarea 
energiei din surse regenerabile.” 

Pentru a accelera utilizarea energiei nepoluante 

„Miile de oameni care ies să protesteze pe străzile din Europa 
și din întreaga lume ne reamintesc constant că nu există nimic 
mai urgent decât acțiunile climatice și energetice. Aceasta 
este preocuparea numărul unu a cetățenilor Uniunii. Acesta 
este motivul pentru care președinta aleasă a identificat pactul 
ecologic european drept o prioritate principală pentru 
Comisia pe care o conduce. Politica energetică va fi esențială 
pentru realizarea acestui obiectiv prioritar. Știu din experiența 
personală – am fost ministrul economiei și infrastructurii, 
responsabil și pentru energie – cât de mare este provocarea 
de a lucra în acest domeniu. Știu cât de importantă este 
sarcina care mă așteaptă și ce responsabilitate uriașă implică.”  

„Îmbrățișez misiunea de a face din Europa un continent neutru 
din punct de vedere climatic până în 2050.” 

„Vă pot confirma că această Comisie va fi foarte angajată în 
ceea ce privește obiectivele noastre climatice, nu numai în 
ceea ce mă privește în calitatea mea de responsabil pentru 
energie, dar acesta este angajamentul președintei alese. 
Aceasta este prioritatea generală. Aceasta va fi principala 
responsabilitate a vicepreședintelui Frans Timmermans, care 
este responsabil pentru pactul ecologic.” 

„Va exista un act legislativ privind clima și un plan de acțiune 
clar, dar responsabilitatea mea în calitate de comisar pentru 
energie constă, de asemenea, în a mă asigura că, în 
îndeplinirea tuturor acestor obiective, rămânem în continuare 
în poziția în care securitatea noastră energetică este bună, 
clienții noștri vor putea beneficia de prețuri accesibile, iar 
industria noastră va rămâne competitivă în comparație cu alte 
regiuni din lume.” 

Cooperarea regională 

„Dacă voi fi confirmată, intenționez să mobilizez politica 
energetică în serviciul obiectivului neutralității climatice, 
dezvoltând în continuare o piață unică integrată, 
interconectată și care funcționează corespunzător.” 

„Pe piața energiei electrice avem nevoie de un sistem de 
energie electrică bazat în mare parte pe surse regenerabile, cu 
un stoc de energie îmbunătățit și o interconectare crescută. 
Există încă prea multe obstacole în calea comerțului 
transfrontalier și blocaje care trebuie eliminate. Trebuie să ne 
asigurăm că obiectivele de interconectivitate sunt atinse și că 
70 % din capacitatea de interconectare este disponibilă pe 
piață. Mă voi strădui să consolidez cooperarea regională, în 
special între cele patru grupuri la nivel înalt existente, și să le 
fac să lucreze cu un nivel mai ridicat de sinergie.” 

Gazul natural lichefiat 

„În ceea ce privește gazul, trebuie să ținem cont că este 
foarte important să diversificăm sursele.” 

„Există într-adevăr un paragraf în scrisoarea mea de misiune 
care menționează promovarea gazului natural lichefiat (GNL) 
și consider că un mod de a ne asigura securitatea energetică 
este să ne aprovizionăm cu gaze din surse diversificate și din 
diferite părți ale Uniunii Europene.” 

Directiva privind impozitarea energiei 

„În ceea ce privește impozitarea energiei, aceasta este 
menționată și în scrisoarea mea de misiune și voi colabora 
strâns cu comisarul desemnat Gentiloni în acest sens. Este  
adevărat că Directiva privind impozitarea energiei, care are 
deja 15 ani vechime, nu ne ajută să atingem obiectivele 
energetice și climatice așa cum ar putea. Cred că dificultatea 
constă în special în faptul că permite totuși scutiri de impozite 
pentru combustibilii fosili, iar acest lucru face dificilă 
concurența între combustibilii fosili și sursele regenerabile. Ar 
trebui să abordăm această problemă.” 

Îmbunătățirea securității și a garanțiilor nucleare 

„Energia nucleară va face parte din mixul energetic, iar mixul 
energetic este decis de fiecare stat membru. 

Știu că acum avem țări care își elimină treptat centralele 
nucleare și că există state membre care intenționează să 
construiască centrale noi, care să înlocuiască treptat centralele 
pe cărbune – Finlanda, de exemplu, tocmai a deschis o nouă 
centrală nucleară la Olkiluoto.” 

„Așadar, fiecare stat membru în parte decide cum să își 
folosească mixul energetic și care vor fi sursele. La nivelul UE, 
trebuie să ne asigurăm că centralele nucleare sunt sigure, că 
gestionarea deșeurilor nu creează pericole pentru mediu – și 
nu numai în Uniunea Europeană, ci și în vecinătatea noastră.” 
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„Dar ce putem face în cazul centralelor nucleare noi construite 
în țări terțe? Putem oferi asistență, astfel încât construcția și 
întreținerea să aibă loc în conformitate cu cele mai înalte 
standarde de securitate. Putem oferi și asistență financiară 
centralelor din țări terțe, astfel încât să ne asigurăm de 
parcurgerea aceste proceduri, și, desigur, putem insista ca 
toate rezultatele testelor să fie tratate cu maximă seriozitate.” 

Abilitarea persoanelor și a regiunilor 
Plasarea consumatorilor în centrul sistemului nostru 
energetic 

„Putem face mai mult pentru piața deschisă și competitivă: 
dacă există mulți furnizori, prețurile ar trebui să fie mai  
accesibile pentru consumatori și întreprinderi. Iar dacă piețele 
noastre sunt interconectate – încă nu sunt, întrucât lipsesc 
anumite conexiuni și există blocaje – când vor fi 
interconectate, acest lucru va ajuta la furnizarea de energie 
din surse regenerabile pentru piețele mai mari. Acesta a fost  
obiectivul principal al pachetului de energie verde: plasarea 
consumatorilor în centrul pieței energiei și păstrarea prețurilor 
la niveluri accesibile.” 

„Fiind responsabilă pentru energie, va trebui să mă asigur că, 
în paralel cu aceste obiective climatice ambițioase, asigurăm 
consumatorilor și întreprinderilor noastre energie competitivă 
și la prețuri accesibile. Pentru aceasta, trebuie să investim în 
rețelele noastre de energie, dar în același timp trebuie să 
folosim cadrul actual.” 

„[…] Voi fi atentă la prețurile și costurile energiei pentru 
consumatori și întreprinderi și, în special, la impactul pe care 
tranziția climatică îl are asupra industriilor cu consum 
energetic mare.” 

„De asemenea, este important să arătăm că consumatorii pot 
beneficia de această tranziție și trebuie să valorificăm, de 
asemenea, cele mai noi inovații. Așadar, aceasta ar putea face  
parte și din Inițiativa europeană pentru inovare – de exemplu, 
panourile solare care oferă atât izolație, cât și energie 
regenerabilă.” 

„Consumatorii de energie vor fi plasați în centrul politicii 
noastre energetice. Sarcina mea este de a asigura furnizarea 
de energie la prețuri accesibile prin diversificarea surselor, prin 
elaborarea de politici transparente pentru toate rețelele de 
energie, operatorii de distribuție și furnizorii, prin realizarea de 
investiții care să ajute la modernizarea rețelelor și prin 
construirea legăturilor și interconexiunilor care lipsesc.” 

Fondul pentru o tranziție echitabilă 

„Fondul pentru o tranziție echitabilă reprezintă un subiect de 
maxim interes pentru mine, deoarece acesta este 
instrumentul pe care îl putem folosi pentru a ne asigura că în 

timpul tranziției noastre către neutralitatea carbonului, nici o 
regiune și nicio țară nu va fi lăsată în urmă.” 

„Președinta aleasă s-a angajat să înființeze un fond pentru o 
tranziție echitabilă pentru a sprijini regiunile și insulele 
carbonifere și cu emisii ridicate de dioxid de carbon afectate 
de tranziție. [...] Consider că acest fond este o modalitate de a 
permite regiunilor să dezvolte și să finanțeze proiecte 
concrete, care pot transforma economiile și pot crea locuri de 
muncă.” 

„Putem să ne bazăm pe inițiativa «Regiunile carbonifere în 
tranziție» pentru a asigura reușita fondului. În opinia mea, 
echitatea înseamnă și o luptă reînnoită împotriva sărăciei 
energetice.” 

 „[...] Înțeleg că Fondul pentru o tranziție echitabilă se va baza 
pe proiectul pentru regiunile carbonifere în tranziție și va 
ajuta, de asemenea, insulele mici, care nu au legături cu 
continentul. Acest lucru ar trebui să ajute fiecare regiune să fie 
mai bine pregătită pentru trecerea de la combustibilii fosili la 
sursele regenerabile. Suma exactă a acestui fond este în curs 
de negociere, dar pentru că va face parte din următorul CFM, 
este o inițiativă pe care o vom avea la dispoziție în primele 
săptămâni ale mandatului noii Comisii. Estimez că, până la 
sfârșitul lunii noiembrie, vom avea deja răspunsuri concrete. 
Dar voi face tot posibilul pentru a mă asigura că fondul va fi 
suficient de mare pentru a sprijini aceste regiuni să se 
pregătească pentru tranziție.” 

Observatorul european al sărăciei energetice 

„Nu este acceptabil ca 8 % din populația europeană – aceasta 
înseamnă 50 de milioane de oameni – să nu poată să-și  
încălzească în mod corespunzător locuințele și ca mulți alți 
europeni să aibă dificultăți la plata facturilor de energie. 

Vreau să folosesc Observatorul european al sărăciei 
energetice și să pun în aplicare rapid dispozițiile legislative 
privind sărăcia energetică. Intenționez să colaborez mai mult 
cu statele membre și cu Convenția primarilor. Raportul 
prezentat anul trecut de Theresa Griffin a pus bazele acestei 
colaborări.” 

„Da, sunt de acord că energia facilitează incluziunea socială și, 
din acest motiv, este un serviciu foarte necesar. În același timp, 
când vorbim despre sărăcie energetică, nu vorbim doar  
despre energie ca bun de consum, ci vorbim și despre 
impozite, taxe, tarife de rețea, așa că trebuie să fim atenți la 
toate acestea; ați întrebat ce putem face în mod concret 
pentru persoanele care au dificultăți la plata facturilor pentru 
încălzire. Putem oferi soluții mai eficiente de încălzire. Nu 
putem implementa aceste soluții peste tot de la o zi la alta, dar 
există diferite tehnologii care vor reduce costurile cu încălzirea 
și, desigur, renovarea fondului de clădiri joacă și în acest caz 
un rol important.” 
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Angajamentele asumate în cadrul audierii dlui 

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS 
Comisar desemnat 
Mediu, oceane și pescuit 

Comisarul desemnat Virginijus Sinkevičius s-a prezentat în fața Parlamentului European la 3 octombrie 2019 pentru a 
răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul comisiilor ENVI și PECH. Pe parcursul 
audierii, dl Sinkevičius și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în prezentul document. Aceste 
angajamente vizează portofoliul său, astfel cum este descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula von der 
Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene, și includ următoarele: 
 conservarea mediului natural al Europei; și 
 pescuitul prosper și durabil și o economie albastră înfloritoare. 

De reținut că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul audierii. 
Stenograma audierii publice este disponibilă pe site-ul dedicat audierilor comisarilor desemnați. De asemenea, 
comisarului desemnat i s-au trimis întrebări scrise înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-virginijus-sinkevicius_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20191003-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63404/20191004RES63404.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019/20190910STO60749/virginijus-sinkevicius-lithuania
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62446/20190927RES62446.pdf
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Conservarea mediului natural al Europei 

Elaborarea noii strategii în domeniul biodiversității 
pentru 2030 

„În scrisoarea mea de misiune se menționează în mod clar: 
elaborarea strategiei UE în domeniul biodiversității. Este  
important ca, în colaborare cu Frans Timmermans, să ne 
asigurăm că aceasta este inclusă efectiv în alte materii 
legislative: agricultură, energie, transport și așa mai departe, 
practic tot ceea ce provoacă probleme în prezent și conduce  
la cea de a șasea extincție în masă.” 

„[...] vom avea, cu siguranță, valori-țintă ambițioase – pentru 
că nu avem încotro – pentru 2030. [...] Acestea trebuie 
măsurate și monitorizate. Este important să existe un 
mecanism de revizuire.” 

„[...] valorile-țintă pentru ariile protejate pot fi majorate. 
Pentru oceane și bazine marine, acestea pot fi mărite, de 
exemplu, la 30 %. Dar cred că voi fi cu siguranță flexibil în ceea 
ce privește valorile-țintă de biodiversitate pentru 2030 și voi fi 
deschis să le discutăm cu comisia.” 

„[...] este de o importanță vitală, în contextul cauzelor majore, 
deoarece este vorba despre modificarea utilizării terenurilor și 
a mării [...]. Prin urmare, trebuie să combatem cauzele și [...] vor 
avea nevoie de finanțare – în special refacerea speciilor, 
zonele Natura 2000 și protecția corespunzătoare, care vor 
avea nevoie de finanțare.” 

„Voi fi cu siguranță vocal în legătură cu necesitatea unui buget 
mărit [...] obiectivele strategice trebuie să fie finanțate la un 
nivel suficient.” 

„Va trebui să verificăm dacă statele membre folosesc toate 
mijloacele care le sunt acordate [pentru punerea în aplicare a 
Directivei Habitate].” 

„[...] trebuie să ne reevaluăm amprenta [cu privire la 
despădurire] și cu siguranță voi colabora strâns cu ceilalți 
comisari în acest domeniu. Este important ca resursele – 
finanțarea – pe care le alocăm altor țări să nu conducă de fapt  
la defrișări. [...] este important să îmbunătățim etichetarea și să 
avem [...] lanțuri de aprovizionare fără defrișare. Dar, pentru a 
reuși asta, trebuie să îmbunătățim mecanismele de 
monitorizare și voi lucra cu siguranță la acest lucru.” 

Ambițiile UE pentru CoP 2020 la Convenția privind 
diversitatea biologică 

„[...] este important să avem obiective măsurabile, care pot fi 
monitorizate.  [...] Dacă sunt confirmat în post, aș dori să vizitez 
China – nu de unul singur, ci cu o delegație a Comisiei ENVI, 
astfel încât să prezentăm o poziție puternică – în vederea unui 
dialog privind posibilele obiective.” 

„Reflectând la aceste obiective posibile – și acum exprim strict 
părerea mea –, cred că 30 % ar fi un obiectiv excelent pentru 
procentul de arii protejate din lume, iar 70 % pentru ariile 
conservate în mod durabil. În plus, cred că trebuie să 
prevedem un capitol separat privind politica din zona arctică.” 

Rezultate în ceea ce privește ambiția de a reduce 
poluarea la zero 

„Aștept cu nerăbdare să includ REACH ca unul dintre pilonii 
esențiali ai strategiei privind mediul netoxic. Pe baza a ceea ce 
avem în REACH la nivel de date, putem construi o strategie de 
mediu netoxic foarte puternică, în special în ceea ce privește 
substanțele chimice, și chiar să mergem mai departe, de 
exemplu la perturbatorii endocrini. Acestea sunt în prezent 
aspecte în curs de revizuire, dar, imediat ce terminăm această 
acțiune, cu siguranță vom lucra mai departe la ele.” 

„[...] produsele farmaceutice sunt deja incluse în legislația 
privind apa, dar și directiva privind apa este în curs de 
verificare și vom vedea dacă este nevoie de modificări în acest 
sens. După verificare, ne vom putea întreba dacă este necesar 
sau nu să includem produse farmaceutice noi în listele de 
control. După cum am spus, sunt deschis la discuții 
suplimentare cu Comisia pentru mediu pe această temă, după 
efectuarea verificării, și voi reveni în fața dvs. cu o propunere.”  

„În special în ceea ce privește perturbatorii endocrini, este 
important, desigur, să implementăm pe deplin noua strategie, 
ceea ce ar constitui un mare pas înainte. [...] Și cred că 
perturbatorii endocrini trebuie standardizați și percepuți la 
același nivel cu substanțele CMR. [...] Este important ca 
perturbatorii endocrini să fie interziși în jucării, produse  
cosmetice care se aplică direct pe piele, materiale care vin în 
contact cu alimentele.” 

„Cred că ar trebui să ajutăm industria noastră să fie 
competitivă. Să analizăm în ce direcție se îndreaptă industria 
– hidrogen, electricitate. [...] vedem deja că ei [producătorii 
noștri de mașini] fac schimbări. Trebuie să-i ajutăm prin 
cercetare. Trebuie să-i ajutăm prin intermediul transportului 
public, care trebuie să fie verde și, desigur, să folosească 
combustibili alternativi nepoluanți.” 

„În ceea ce privește standardul Euro7, cred – și există un 
mandat în acest sens – că în cinci ani va fi disponibil Euro7; 
vom lucra la acest obiectiv împreună cu comisarul desemnat  
pentru piața internă.” 

„În ceea ce privește legislația în domeniul mediului, 
președinta aleasă a declarat foarte clar, după cum se 
menționează și în scrisoarea de misiune: toleranță zero pentru 
neconformitate. [...] Voi avea cu siguranță în vedere toate 
instrumentele posibile din setul de instrumente.” 

[...] Voi prezenta spre aprobarea colegiului un plan de acțiune 
pentru aer curat, stabilind, în primul rând, o politică de 
toleranță zero pentru nerespectarea standardelor actuale de 
calitate a aerului. Trebuie să abordăm cadrul legislativ al UE, să 
îl cartografiem și să îl adaptăm la cele mai recente 
recomandări ale OMS.” 

„Drumul nostru către o planetă verde, cu neutralitate 
climatică, a început – dar va fi dificil. În calitate de comisar, voi 
face tot ce îmi stă în putință pentru a duce UE pe drumul  
respectiv.” 
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Noul plan de acțiune privind economia circulară 

„Este important să menționăm și sectorul construcțiilor, care 
este responsabil pentru o treime din cantitatea de deșeuri, și 
va fi printre prioritățile din planul de acțiune.” 

„[...] Economia circulară nu va avea succes decât atunci când 
vom găsi o modalitate de a avea un ciclu economic netoxic. 
Așadar, practic, cu materiale plastice care să fie fabricate din 
substanțe chimice ecologice – ca să spunem așa –, despre care 
știm că le putem refolosi în foarte multe alte moduri și care pot 
fi apoi aplicate în diferite sectoare. Aceasta este singura cale 
pentru o economie circulară de succes și, pe întregul parcurs 
al mandatului meu voi urmări acest obiectiv.” 

„Mă voi asigura că, prin reducerea sarcinii administrative, nu 
vom reduce și legislația noastră de mediu, care este 
importantă și pe care va trebui să o îmbogățim.” 

Abordarea problemei microplasticelor și obiectivul de a 
avea oceane fără plastic 

„Desigur, voi căuta punerea în aplicare integrală a strategiei 
privind plasticul, dar următorul pas trebuie să vizeze 
microplasticele, în special cele din materialele textile, 
anvelope și pelete, aceste produse fiind sursele principale; 
mase plastice biodegradabile [...], trebuie să stabilim un cadru 
de reglementare clar și să identificăm unele aplicații pentru 
care sunt fabricate materiale plastice biodegradabile – în 
special substanțe chimice – și apoi, desigur, ambalaje din 
plastic.” 

„[...] în cadrul ONU și al G7, dar și în relațiile bilaterale cu 
partenerii noștri, suntem un exemplu excelent în acest 
domeniu, un model de urmat, și cu siguranță mă voi ocupa în 
continuare de acest aspect.” 

„[...] în cadrul pactului ecologic al UE, voi dezvolta, pe durata 
mandatului meu, o inițiativă pentru mări și oceane curate, 
sănătoase și, evident, gestionate în mod durabil. Pentru 
atingerea obiectivului de a avea 30 % (și chiar mai mult) dintre 
zonele marine protejate în cadrul programului Natura 2000, 
pactul ecologic trebuie să fie foarte bine promovat și pus în 
aplicare.” 

Pescuitul prosper și durabil și o economie albastră 
înfloritoare 

Accentul pe punerea în aplicare integrală a politicii 
comune reformate în domeniul pescuitului 

„[...] trebuie să evaluăm cât mai multe stocuri de pește, 
deoarece stocurile nu sunt evaluate corect, iar dacă vom 
aduna cât mai multe date, atunci vom putea oferi 
comunităților de pescari o abordare adecvată a durabilității.” 

„Vreau să colaborez cu dvs. pentru a mă asigura că sistemul 
nostru de control al pescuitului este adecvat scopului său și 
asigură condiții de concurență echitabile. Voi aborda 
deficiențele oriunde le voi găsi.” 

„Trăim într-o perioadă delicată: este posibil ca Brexitul să se 
producă în perioada de după încheierea finanțării FEPAM, care 

se va relua abia în 2021; o nouă întârziere a finanțării FEPAM 
ar fi inacceptabilă.” 

„Desigur, vom fi pregătiți să discutăm cu Marea Britanie și vor 
avea loc negocieri cu privire la un acord privind Brexitul. În 
acest caz ar fi vorba de un Brexit cu acord, care, desigur, ar fi 
mai ușor de implementat și ne-ar permite o perioadă de 
tranziție. În cazul unui Brexit fără acord, există câteva scenarii 
care vor fi discutate ulterior. Dar vă asigur că suntem 
pregătiți.” 

„În ceea ce privește FEPAM și posibila construire de 
ambarcațiuni noi, trebuie să avem o discuție suplimentară în 
acest sens, deoarece [...] nu sunt sigur că construirea de 
ambarcațiuni noi ar fi în acord cu obiectivele noastre  
convenite în cadrul punerii în aplicare a PCP.” 

„În ceea ce privește dispozitivele de pescuit mai selective, cred 
că ar trebui să le identificăm prin cercetare științifică, dar în 
orice caz trebuie să aducem îmbunătățiri, și putem investi cu 
siguranță bani publici în cercetare, în adoptarea unor noi 
decizii, care să îi ajute pe pescarii noștri să practice un pescuit 
mai durabil și mai selectiv și să oferă cele mai bune soluții 
posibile.” 

„Într-adevăr, această problemă [finanțarea pentru casarea 
navelor vechi] va fi una dintre primele abordate dacă voi fi 
confirmat.” 

Evaluarea politicii comune în domeniul pescuitului până 
în 2022 pentru a identifica modul de abordare a 
problemelor care nu sunt tratate suficient în politica 
actuală 

„Până în 2022, voi evalua politica comună în domeniul 
pescuitului pentru a identifica modul de abordare a 
problemelor care nu sunt tratate suficient în politica actuală, 
deoarece avem nevoie de politici care să funcționeze în 
interesul pescarilor noștri, al comunităților noastre de coastă 
și al mediului nostru.” 

„Îmi propun revizuirea acestei politici în cadrul mandatului  
meu, mai exact până în 2022. Vom aborda cu siguranță 
deficiențele [...].” 

„Prin obținerea unui echilibru între preocupările sociale, 
economice și de durabilitate, putem asigura un viitor pentru 
pescari în cadrul sectorului și, apoi, desigur, prin finanțarea 
FEPAM și prin alte fonduri, putem îmbunătăți condițiile și 
putem oferi un sprijin pescarilor noștri.” 

„Există și femei care lucrează în acest sector și trebuie 
remunerate și respectate în egală măsură cu bărbații; voi 
încerca să asigur acest lucru prin intermediul reprezentării 
egale în cadrul consiliilor consultative. Cu ocazia 
evenimentelor noastre, trebuie să oferim exemple în acest 
sens, trebuie să aprofundăm problemele și să discutăm cu 
sectorul și cu părțile interesate, de la cele mai mici până la cele 
mai mari.” 

„În primul rând, Strategia privind biodiversitatea pentru 2030 
este importantă și va include oceanele.” 

  



IPOL EXPO | Departamente tematice, Unitatea de asistență pentru guvernanța economică 
 

  

„Cea mai mare ambiție a mea, dacă voi fi confirmat, este să fac  
din pactul ecologic o realitate pe teren. Un pact care oferă 
rezultate favorabile pentru oceane, pentru mediu și pentru 
cetățenii noștri și care ar trebui să fie în fruntea și în centrul 
tuturor politicilor noastre.” 

„Într-adevăr, schimbările climatice sunt cauza din spatele unor 
fenomene precum creșterea temperaturii apei din Marea 
Baltică, ceea ce a avut un impact uriaș asupra codului din 
zonele de est.” 

Contribuția la strategia „de la fermă la consumator” 
pentru alimente sustenabile 

„Consider că, în ceea ce privește strategia «de la fermă la 
consumator», mandatul meu privește sectorul pescuitului: 
astfel, trebuie să putem urmări traseul peștelui de la plasă 
până la conservă și să știm cu certitudine ce produse se 
servesc în UE.” 

„[...] Vreau să investim în potențialul fructelor de mare 
sustenabile de a da rezultate în acord cu strategia «de la fermă 
la consumator» pentru alimente sustenabile.” 

„În ceea ce privește trasabilitatea, cred că suntem cu toții de 
acord că ne place mâncarea de bună calitate și este important 
ca standardele noastre UE să fie menținute. Unul dintre 
aspectele esențiale este, desigur, etichetarea, astfel încât un 
consumator să știe ce cumpără și să poată fi sigur că eticheta 
verde reprezintă o garanție reală.” 

„Originea, așa cum am spus, este foarte importantă, dar  
trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că informațiile de pe 
etichetă sunt adevărate. Acesta este aspectul important de 
abordat și cred că vom reuși să oferim soluții bune prin 
intermediul proceselor de digitalizare de pe piața noastră.” 

Rol de lider în ceea ce privește guvernanța oceanelor 

„Eforturile noastre de a menține un pescuit durabil și oceane 
productive și sănătoase nu trebuie să se oprească la 
frontierele Uniunii. UE este lider global în guvernanța 
oceanelor. Aș dori să folosim această poziție de lider pentru a 
aplica principiile de sustenabilitate ale UE la nivel mondial, 
pentru a ne asigura că putem îndeplini obiectivele de 
dezvoltare durabilă pentru formele de viață subacvatice.” 

„Cunoaștem principalele probleme care trebuie abordate: 
pescuitul excesiv [...]. De asemenea, trebuie să îmbunătățim 

cadrul juridic internațional, astfel încât nu numai statele 
membre ale UE să se implice, să se supună regulilor și să le 
respecte, ci și celelalte țări.” 

„În largul mării și în regiunile oceanice curate, precum 
Antarctica, avem nevoie de noi norme pentru conservarea și 
utilizarea durabilă a biodiversității în marea liberă.” 

„Voi insista să definim mai multe arii marine protejate și să 
prevedem o gestionare mai eficace a apelor noastre.” 

Asumarea unui obiectiv de toleranță zero în ceea ce 
privește pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat 

„În plus, voi continua combaterea pescuitului ilegal, 
nedeclarat și nereglementat.” 

„Este important să abordăm pescuitul ilegal, nedeclarat și 
nereglementat. Prin urmare, cred că acesta este cel mai bun 
mod de a cheltui resursele: ajutându-ne și partenerii să 
combată cauzele, oferindu-le cele mai bune recomandări, 
arătându-le cele mai bune practici și implicându-i – aceasta 
este singura cale. Desigur, UE este poziționată în mod 
deosebit și poate conduce prin exemplu.” 

„În primul rând, desigur, va fi important să colaborez 
îndeaproape cu comisarul desemnat pentru comerț, Phil 
Hogan, și va trebui să supunem aceste probleme atenției 
Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).” 

„În plus, este important, desigur, să ne protejăm și piața, după 
cum am spus, de lanțurile de aprovizionare nesustenabile.” 

Obținerea unui acord global privind interzicerea 
subvențiilor pentru pescuit care contribuie la pescuitul 
excesiv, la pescuitul ilegal și la supracapacitate 

„Voi colabora cu Phil Hogan, comisarul desemnat pentru 
comerț, pentru a obține un acord global privind interzicerea 
subvențiilor pentru pescuit prejudiciabile.” 

O nouă abordare pentru o economie albastră durabilă 

„Voi conduce, de asemenea, eforturile de dezvoltare a unei noi 
abordări pentru o economie albastră durabilă. Aceasta ar 
trebui să reunească toate resursele disponibile, de la 
cunoștințe și cercetări în mediul marin la planificarea spațiului  
maritim, la energia regenerabilă marină, investiții albastre și 
cooperarea maritimă regională.” 
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Apendice 

Schimbări la nivelul Comisiei Europene – 2020 
 
 

În urma demisiei comisarului pentru comerț, Phil Hogan, Mairead McGuinness a fost propusă ca nouă 
comisară responsabilă cu serviciile financiare, stabilitatea financiară și uniunea piețelor de capital, iar 
vicepreședintelui Comisiei, Valdis Dombrovskis, i s-a atribuit portofoliul pentru comerț.  

Deputații au organizat audieri la 2 octombrie pentru a evalua candidații. Următoarele pagini conțin o listă 
a angajamentelor asumate în cadrul acestor audieri.  

Pentru o listă exhaustivă a tuturor angajamentelor asumate și a pozițiilor exprimate de candidați, pe site-ul 
Parlamentului European dedicat audierilor din 2020 sunt disponibile stenogramele complete ale fiecărei 
audieri publice, precum și întrebările și răspunsurile scrise. 
 
 
  

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbari-la-nivelul-comisiei-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbari-la-nivelul-comisiei-2020/introduction
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Angajamentele asumate în cadrul audierii 
dnei MAIREAD MCGUINNESS  
Comisară desemnată 
Servicii financiare, stabilitate financiară și uniunea 
piețelor de capital  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisara desemnată, Mairead McGuinness, s-a prezentat în fața Parlamentului European la 2 octombrie 2020 pentru 
a răspunde întrebărilor adresate de deputații în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare. Pe parcursul audierii, dna McGuinness și-a asumat o serie de angajamente, care sunt evidențiate în prezentul 
document. Aceste angajamente vizează portofoliul său, așa cum este el descris în scrisoarea de misiune care i-a fost 
adresată acesteia de Ursula von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene. Printre ele se numără:  

 uniunea bancară; 
 uniunea piețelor de capital și accesul IMM-urilor la finanțare; 
 finanțele sustenabile; 
 strategia FinTech și criptomonedele;  
 abordarea cuprinzătoare a luptei împotriva spălării banilor, precum și 
 o mai mare rezistență la sancțiunile extrateritoriale. 

Vă rugăm să rețineți că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul 
audierii. Stenograma audierii publice este disponibilă pe paginile web ale Parlamentului European referitoare la 
Schimbări la nivelul Comisiei Europene 2020. De asemenea, comisara desemnată a primit o serie de întrebări scrise 
înaintea audierii, la care a furnizat răspunsuri scrise. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/president_von_der_leyens_mission_letter_to_mairead_mcguiness.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-hearing-of-mairead-mcguinness-commissioner-designated-for-financial-stability-financial-services_20201002-0900-SPECIAL-HEARING_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/en-mcguinness-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbari-la-nivelul-comisiei-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/ro-mcguinness-written-questions-and-answers.pdf


 IPOL EXPO | Departamente tematice, Unitatea de asistență pentru guvernanța economică 
 

PE 629.837 
 

Finalizarea uniunii bancare  
„Una dintre principalele mele priorități va fi să insuflu o nouă 
energie pentru finalizarea uniunii bancare [...] Voi depune  
eforturi fără să ezit pentru a ajunge la un consens cu privire la 
uniunea bancară [...].” 

„[...] dacă veți avea încredere în mine [...] voi putea – împreună 
cu dumneavoastră, [...] obține rezultate cu privire la uniunea 
bancară și realiza progrese în ceea ce privește uniunea 
piețelor de capital.” 

„[...] prioritatea mea este ca uniunea bancară și uniunea 
piețelor de capital să meargă mână în mână [...] și [...] voi face  
tot ce îmi stă în putință pentru a face să avanseze aceste 
domenii într-un mod structurat, colaborând cu această 
comisie.” 

Sistemul european de asigurare a depozitelor (EDIS) 

„Un acord privind [...] un sistem european de asigurare a 
depozitelor (EDIS) este esențial. Voi colabora cu această 
comisie și cu statele membre pentru a găsi o modalitate de a 
avansa.” 

„[...] trebuie să ne concentrăm asupra domeniilor în care avem 
un sprijin larg. În această privință, [...] ca prioritate în timpul 
mandatului meu, [...] lucrările Comisiei se vor axa în principal 
pe prezentarea unei reexaminări a cadrului de gestionare a 
crizelor și de asigurare a depozitelor [...].” 

Reforma Mecanismului european de stabilitate (MES) 

„[...] pe termen scurt, mă voi concentra pe finalizarea 
pachetului de măsuri privind reforma MES [...]. El este într-un 
stadiu avansat și aproape de finalizare, în special în ceea ce 
privește mecanismul comun de sprijin [...] pentru Fondul unic 
de rezoluție (FUR).” 

„Acordul privind mecanismul comun de sprijin pentru Fondul  
unic de rezoluție (FUR) [...] este esențial. Voi colabora cu 
această comisie și cu statele membre pentru a găsi o 
modalitate de a avansa.” 

Creditele neperformante 

„[...] voi acorda cea mai mare atenție [...] creditelor 
neperformante.” 

„[...] trebuie să găsim un mecanism [...] pentru a degreva 
băncile de creditele neperformante, protejând suficient 
consumatorii atunci când facem acest lucru[...].” 

„[...] dacă închidem ochii la problemele cauzate de creditele 
neperformante vom avea probleme cu băncile [...] dar [...]  
cetățenii și locuințele lor trebuie protejate. [...] puteți conta pe 
mine că voi depune toate eforturile în acest sens.” 

„[...] nu putem permite ca regrupările de credite ipotecare să 
fie vândute într-un mod necorespunzător. Legătura dintre 
debitor și creditor nu ar trebui să fie întreruptă atunci când și 
dacă se vând credite.” 

„[...] aș fi total împotriva [...] regrupării creditelor ipotecare care 
sunt în dificultate, [...] din cauza pandemiei [...].” 

„[...] lucrăm la un plan de acțiune privind creditele 
neperformante, care va fi prezentat mai târziu în cursul anului. 
Se depun eforturi pentru a oferi un răspuns colectiv la ceea ce 
se întâmplă în toate statele noastre membre.” 

„Ceea ce funcționează, dacă se procedează corect, și ar trebui 
să ajute lucrătorii și familiile [...] este ca piețele secundare ale 
creditelor neperformante să funcționeze și să fie 
reglementate, pentru a putea ști ce se întâmplă. Prin urmare, 
angajamentul meu [...] este să fiu foarte atentă la modul în care 
funcționează aceste piețe secundare.” 

Expunerea suverană a băncilor 

„Trebuie să avansăm în toate celelalte domenii și [...] în 
tratamentul normativ al expunerilor suverane, printre altele.” 

„[...] trebuie să analizăm impactul acestei situații asupr a 
piețelor financiare și trebuie să colaborăm cu autoritățile de 
supraveghere [...] pentru a vedea dacă este necesară 
modificarea regimului actual [...].” 

Uniunea piețelor de capital (UPC) 

„Sunt pe deplin de acord cu planul de acțiune privind uniunea 
piețelor de capital, lansat recent, care pune jaloane foarte 
clare. Sper că vom putea progresa rapid în ceea ce privește 
fondul pentru ofertele publice inițiale ale IMM-urilor, dar va 
trebui, de asemenea, să abordăm anumite aspecte dificile.” 

Înlăturarea barierelor din calea fluxurilor de capital 

„[...] trebuie să analizăm cu mare atenție unde se află blocajele 
în ceea ce privește împrumuturile transfrontaliere. [...] vă 
promit că voi examina cu atenție această chestiune [...].” 

„[...] unul dintre [...] motivele pentru care nu avem o piață de 
capital puternică [...] este [...] teama că [oamenii] nu vor primi 
informații corecte și vor face investiții proaste. [...] trebuie să 
examinăm impactul stimulentelor [...]. Dacă nu putem avea 
încredere că cetățenii care învestesc fac acest lucru după ce au 
beneficiat de informații complete, atunci nu putem face deloc 
progrese. Cred că este o prioritate majoră pentru Comisie și, 
cu siguranță, va fi o prioritate majoră și pentru mine.” 

„Pentru a înlătura obstacolele, va trebui să analizăm, de 
asemenea, procedurile de insolvență, procedurile fiscale cu 
reținere la sursă și supravegherea.” 

Procedura de insolvență 

„Cred că putem face progrese foarte importante în direcția 
unei convergențe sporite și a unei mai mari eficacități a 
proceselor de insolvență. [...] Dar trebuie să fim atenți și să 
analizăm dacă avem nevoie de un nou act legislativ sau, mai  
degrabă, de inițiative fără caracter legislativ în acest domeniu, 
[...] nu am o idee clară cu privire la calea cea mai potrivită – 
trebuie să analizăm detaliile. Dorim totuși să evităm 
procedurile juridice care nu fac decât să împiedice 
progresele.” 

Procedurile fiscale cu reținere la sursă   

„Cred că este important să analizăm dezavantajele cu care se 
confruntă investitorii transfrontalieri și să găsim în planul de 
acțiune privind uniunea piețelor de capital propunerile care 
urmăresc să găsească o soluție la procedurile greoaie de 
rambursare a impozitelor, ceea ce constituie o foarte bună 
cale de urmat. Acest lucru nu va fi foarte ușor de realizat, dar  
cred că este absolut esențial.” 
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Accesul IMM-urilor la finanțare 

„[...] ar trebui să depunem toate eforturile pentru a acorda 
sprijin IMM-urilor, fie prin finanțe, fie prin consiliere, orientare 
și alte măsuri care să le ajute să aibă acces la capital și la piețe.” 

„Una dintre inițiative [...] este de a dezvolta Fondul IPO pentru 
IMM-uri și cred că trebuie să facem acest lucru.” 

„[...] ceea ce dorim să facem este să trecem de la o mare 
dependență de finanțarea bancară la o situație mai  
echilibrată; de aceea [...] voi face tot ce îmi stă în putință 
pentru a mă asigura că acest lucru devine realitate.” 

Finanțarea durabilă  
„Voi acorda prioritate unui nou plan de acțiune privind 
finanțarea durabilă, voi accelera activitatea desfășurată cu 
privire la adoptarea unui standard al UE privind obligațiunile 
verzi, etichetele ecologice, investițiile ecologice și durabile și 
comunicarea mai eficace de către întreprinderi a datelor 
privind clima și mediul, pentru a ajuta investitorii și industria 
să găsească proiecte durabile.” 
„[...] Avem multe de făcut pentru a asigura monitorizarea 
standardului UE privind obligațiunile verzi și în ceea ce 
privește biodiversitatea, [...] puteți conta pe mine [...] că voi 
depune eforturi semnificative în acest sens.” 

„În ceea ce privește standardul privind obligațiunile verzi, [...]  
există trei priorități [...] trebuie ca el să urmeze cu rigurozitate 
taxonomia și să fie strâns legat de aceasta, [...] dorim să fim 
lideri de piață în acest domeniu, [...] și ne vom asigura, de 
asemenea, că orice solicitare referitoare la o obligațiune verde 
face obiectul unei verificări.”  

„[...] nu ne mai putem permite o situație în care o întreprindere 
sau o țară afirmă ceva [...], dar în amonte nu s-a efectuat nicio 
verificare [...]. [...] va trebui [...] să lucrăm rapid, dar cu atenție 
[...]. Mă angajez pe deplin în acest sens.” 

„[...] durabilitatea nu se referă doar la mediu sau la ecologie, 
[...] trebuie să avem în vedere o societate incluzivă, ceea ce 
implică sustenabilitatea socială. [...] sprijin conceptul care stă 
la baza unei Europe mai incluzive pe plan social și care 
necesită un sistem financiar mai incluziv din punct de vedere 
social.” 

Strategia FinTech și criptomonedele  
„Trebuie să combatem fragmentarea de pe piața unică a 
serviciilor financiare digitale și trebuie să depunem eforturi 
pentru a crea un spațiu european al datelor financiare care să 
promoveze inovarea.” 

„[În ceea ce privește] criptomonedele, trebuie să depunem un 
adevărat efort colectiv – Comisia, Parlamentul și Consiliul – 
pentru a face ceea ce este necesar pentru un viitor care [...] va 
oferi [...] oportunități, dar [...] va implica și riscuri.”  

„Criptomonedele [...] pot ascunde fraude financiare [...] aceste 
entități trebuie să facă obiectul unei supravegheri financiare.” 

„Vom analiza cu atenție concluziile [...] investigațiilor 
desfășurate cu privire la Wirecard și vom acționa în 
consecință.” 

Abordarea cuprinzătoare a luptei împotriva 
spălării banilor  
„Spălarea banilor este una dintre verigile unui lanț de activități 
infracționale care face ravagii în societatea noastră [...] voi 
continua să depun eforturi pentru elaborarea unui pachet  
legislativ anul viitor, având în vedere rezoluția Parlamentului 
din iulie. Avem nevoie de un cadru de reglementare unic la 
nivelul Uniunii, care să nu fie supravegheat doar de 
autoritățile naționale de supraveghere, ci și de un organism 
european de supraveghere a combaterii spălării banilor, care 
să fie foarte puternic și independent. De asemenea, avem 
nevoie de o cooperare consolidată între unitățile de informații 
financiare.” 

„Mă angajez să creez o arhitectură puternică, dublată de o 
supraveghere generală la nivel european. Vom avea o 
dimensiune națională, dar și una europeană.” 

„Regulatorul central, care asigură funcția de supraveghere, va 
prelua, după părerea mea, și controlul asupra unor domenii 
bancare foarte riscante, care au nevoie de o supraveghere  
centralizată [...] este vital să existe un control centralizat cu 
legături între unitățile financiare din toate statele noastre 
membre.” 

„În ceea ce privește instrumentele care trebuie utilizate. sunt 
foarte deschisă în această privință. Uneori, dacă dorim 
claritate absolută, optăm pentru un regulament, dar nu am 
ajuns la o decizie finală [...].” 

„Faptul că [...] spălarea banilor persistă [...] înseamnă că trebuie 
să prevedem sancțiuni. Voi examina această chestiune mai în 
detaliu. [...] dar sancțiunea trebuie să fie pe măsura infracțiunii 
comise.” 

„Deci, ce facem în cazul unei puneri în aplicare 
necorespunzătoare [a legislației privind combaterea spălării 
banilor]? [...] Cred că este cu adevărat important ca Comisia să 
se implice mult mai mult în această problematică. [...] Voi 
examina, prin urmare, cazurile în care au fost lansate  
proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, voi 
analiza cazurile în care aceste proceduri ar trebui inițiate și îmi 
asum acest angajament în fața dumneavoastră pentru că este 
vorba cu adevărat de un domeniu care suscită preocupări 
majore [...].”  

Sancțiunile extrateritoriale  

„[...] voi examina modalitățile de a ne apăra împotriva efectelor 
extrateritoriale nejustificate ale sancțiunilor adoptate de alții asupra 
intereselor noastre și voi depune eforturi pentru a crește capacitatea  
noastră de a impune sancțiuni.” 

Riscurile pentru stabilitatea financiară 

Redresarea după pandemia de COVID-19 
„Avem nevoie de o uniune bancară puternică și de o uniune a 
piețelor de capital puternică. [...] și cred că pandemia de 
COVID-19 ne obligă să luăm măsuri curajoase acum [...]. În 
ceea ce privește stabilitatea financiară, cred că este important 
să avansăm.” 
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„[În ceea ce privește punerea în aplicare a] Acordului Basel III, 
există o întârziere de un an – pe bună dreptate, pentru că țările 
trebuie să facă față pandemiei de COVID-19 [...]. Vă pot asigura 
că va exista și o evaluare a impactului și că ea va ține seama de 
consecințele pandemiei de COVID-19 asupra situației 
financiare a băncilor. [...] Cred că punerea în aplicare a 
Acordului Basel III, în modul pe care l-am menționat, respectă 
angajamentele noastre față de acest proces. Vom face, de 
asemenea, tot ce ne stă în putință pentru a ține seama de 
sistemul bancar european, care are o structură foarte diferită. 
Prin urmare, acest lucru se va face într-un mod foarte adecvat.”   

„[...] în ceea ce privește sistemul bancar paralel, trebuie doar să 
fim cu adevărat conștienți de aceste riscuri, întrucât [...] ele ar 
putea să treacă de la bănci la sectorul nebancar, și [...] să ne 
revizuim reglementările și mecanismele de control pentru a 
ne asigura că sunt adecvate scopului [...]”. 

Brexitul 

„[...] doresc să mă asigur că avem un sistem financiar european 
puternic și că serviciile care stau la baza stabilității noastre  
financiare se află sub incidența regulilor și supravegherii  
noastre.” 

„[...], cu siguranță, nu ne vom asuma niciun risc în ceea ce 
privește stabilitatea financiară. Cred că este, de asemenea, 
corect să spunem că dorim o relație de cooperare cu Regatul 
Unit, [...] însă, în final, ceea ce Comisia, în ansamblul său, și cu 
mine trebuie să facem este să ne asigurăm că avem în vedere 
interesele Uniunii Europene.” 

„În opinia mea, trebuie să adoptăm o abordare precaută; cred 
că trebuie să construim propria noastră infrastructură 
deoarece [...] nu știm care este intenția Regatului Unit, în 
special în ceea ce privește serviciile financiare, dar știm că 
intenționează să adopte o altă direcție.” 

„[...] atât timp cât Regatului Unit nu își comunică în mod clar 
intențiile, și anume dacă are intenția să dereglementeze sau 
[...] să devieze ușor sau semnificativ, trebuie să rămânem 
deschiși cu privire modul în care vom reacționa.” 

Alte aspecte relevante  
Echilibrul de gen  

„Cred, de asemenea, că trebuie să colaborăm cu universitățile 
și cu instituțiile și rețelele financiare pentru a ne asigura că atât 

femeile, cât și bărbații care au competențele necesare sunt  
numiți în posturi de conducere; de fapt, în ceea ce privește 
echilibrul de gen din sectorul financiar, trebuie să creștem 
numărul femeilor în posturi de conducere.” 

Angajamentul european și independența personală 

„Doresc să fiu foarte, foarte clară în această privință. Dacă 
primesc aprobarea acestei comisii, voi fi o comisară 
europeană care apără interesele europene. Țin foarte mult să 
subliniez acest lucru. Comisarii depun jurământul de a lăsa în 
urmă interesele lor naționale. Este ceea ce voi face atunci când 
îmi voi prelua funcția.” 

Impozitarea 

„Pot confirma în mod clar că, în calitate de comisară, voi avea 
o abordare comunitară în materie de impozitare.” 

„[În ceea ce privește] raportarea pentru fiecare țară în parte [...] 
cred cu tărie în ea [...]. Trebuie să avansăm în această direcție. 
[...] dorim ca lucrurile să avanseze în această chestiune. [...]  
trebuie să depunem toate eforturile. [...] sunt de partea 
Parlamentului în această privință. Este o inițiativă bună. 
Trebuie să fie concretizată. Sper că o vom putea debloca.” 

„[...] voi sprijini lucrările cu privire la taxa pe tranzacțiile 
financiare [TTF]. [...] lucrăm și vom continua să lucrăm la TTF, 
pentru a vedea dacă putem face acest lucru într-un mod care 
să genereze venituri și care, în același timp, să nu fie contrar 
intereselor financiare ale Uniunii Europene în raport cu 
situația financiară mondială.” 

„În ceea ce privește impozitul, în general, [...] lucrările se 
desfășoară la nivelul OCDE. [...] aș dori să facem acest lucru la 
nivel mondial, astfel încât lucrurile să se schimbe în ceea ce 
privește [...] impozitarea societăților și acestea să își plătească 
partea care le revine din impozit, în deplină transparență. 
Dacă nu se ajunge la rezultatul dorit, dacă procesul OCDE este 
compromis din rațiuni politice, atunci Comisia Europeană va 
prezenta propuneri în materie de impozite și voi sprijini 
această abordare.” 

„[...] îmi asum în fața dumneavoastră angajamentul de a 
sprijini cu fermitate eforturile colegiului de a promova o 
impozitare echitabilă, simplă și durabilă, în conformitate cu 
pachetul Comisiei din luna iulie.”  
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Vicepreședintele executiv al Comisiei/comisarul desemnat, Valdis Dombrovskis, s-a prezentat în fața Parlamentului 
European la 2 octombrie 2020 pentru a răspunde întrebărilor adresate de deputații din Comisia pentru comerț 
internațional, în colaborare cu Comisia pentru afaceri externe, Comisia pentru afaceri economice și monetare, Comisia 
pentru dezvoltare și Comisia pentru bugete. Pe parcursul audierii, dl Dombrovskis și-a asumat o serie de angajamente, 
evidențiate în prezentul document. Aceste angajamente vizează portofoliul său de comisar pentru comerț, așa cum 
este el descris în scrisoarea de misiune pe care i-a trimis-o Ursula von der Leyen, președinta aleasă a Comisiei Europene. 
Printre ele se numără:  

 condiții de concurență echitabile pentru toți; 
 consolidarea poziției de lider a Europei la nivel mondial; 
 un comerț favorabil dezvoltării durabile și acțiunilor climatice.  

„Vă rugăm să rețineți” că citatele incluse în prezentul document redau doar angajamentele exprimate verbal în cursul 
audierii. Stenograma audierii publice este disponibilă pe paginile Parlamentului European referitoare la Schimbări la 
nivelul Comisiei 2020. De asemenea, comisarul a primit întrebări scrise înaintea audierii, la care acesta a dat răspunsuri 
scrise. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/commission-changes-2020/20200924STO87815/valdis-dombrovskis-latvia
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/en-dombrovskis-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbari-la-nivelul-comisiei-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbari-la-nivelul-comisiei-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/ro-dombrovskis-written-questions-and-answers.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/ro-dombrovskis-written-questions-and-answers.pdf
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O nouă foaie de parcurs pentru politica comercială 
a UE 
„[...] voi prezenta o nouă foaie de parcurs pentru politica 
comercială. Această foaie de parcurs trebuie să se încadreze în 
planul nostru mai amplu de redresare durabilă și digitală. 
Trebuie să fie modernă și actualizată, să sprijine... valorile 
noastre și obiectivele geopolitice mai largi” [...] „Europa 
trebuie să se afirme mai mult prin protejarea întreprinderilor 
noastre, prin apărarea intereselor noastre strategice, prin 
consolidarea reciprocității și a unor condiții echitabile de 
concurență.” 

„Consultarea publică privind revizuirea politicii comerciale se 
încheie la 15 noiembrie. După ce vom analiza concluziile sale, 
voi reveni în fața acestei comisii pentru a le discuta împreună 
cu dumneavoastră, iar opiniile dumneavoastră vor fi incluse în 
comunicarea Comisiei, pe care intenționăm să o publicăm la 
începutul anului 2021. Comunicarea va stabili direcțiile 
politicii comerciale care răspund cu adevărat provocărilor și 
oportunităților din deceniul următor – deceniul verde și 
digital al Europei.” 

„[...] vom prezenta comunicarea privind suveranitatea sau 
autonomia economică a UE, în cadrul căreia va fi abordată și 
consolidarea rolului internațional al monedei euro, „[...]  
discutăm despre o autonomie strategică deschisă, când 
discutăm despre reziliența economiei UE, una dintre lecțiile 
învățate din această criză este legată de reziliența lanțurilor de 
aprovizionare și ceea ce trebuie să facem pentru a evita o 
situație în care depindem de un singur furnizor sau de o 
singură țară furnizoare de bunuri esențiale, cum ar fi 
produsele medicale în timpul crizei COVID-19, care a 
evidențiat în mod clar această deficiență”. [...] „analizăm 
diferite opțiuni. Relocalizarea, subcontractarea de 
proximitate, crearea de rezerve, diversificarea, scurtarea 
lanțurilor de aprovizionare, iată o serie de instrumente pe care 
le putem explora.” 

„[...] mai târziu în cursul acestei luni, voi lansa portalul 
Access2Markets. Acesta va fi un ghișeu unic în toate limbile UE 
pentru a ajuta IMM-urile să navigheze în lumea comerțului 
internațional.” 

Practicile comerciale neloiale 

„Trebuie să ne consolidăm apărarea și să asigurăm mai bine 
punerea în aplicare a normelor; acesta este modul în care 
politica comercială a Europei va contribui la construirea unei 
Europe care ne protejează.” [...] „Trebuie, de asemenea, să ne 
consolidăm instrumentele de apărare comercială. Voi sprijini 
eforturile de lansare a unui nou instrument juridic care să se 
ocupe de denaturările provocate de subvențiile străine pe 
piața noastră internă. Voi colabora cu statele membre pentru 
a garanta că mecanismele de examinare a investițiilor străine 
directe funcționează bine pe teren. Voi căuta, de asemenea, să 
obțin sprijinul dumneavoastră pentru a încheia lucrările 
privind exporturile de produse cu dublă utilizare și 
Instrumentul pentru achiziții publice internaționale. Și, pentru 
a ne consolida poziția în ceea ce privește apărarea Uniunii 
împotriva practicilor neloiale ale altora”, „Comisia va propune  
anul viitor un instrument special de combatere a coerciției în 
cadrul unei propuneri legislative pentru a permite Uniunii să 
reacționeze în mod eficace la acest tip de acțiune [...].” 

„garanții în ceea ce privește oțelul: [...] consider că ar trebui să 
respectăm cadrul OMC; de aceea analizăm în prezent modul  
în care putem obține același rezultat pentru industria 
siderurgică europeană prin măsuri antidumping și 
antisubvenție, în temeiul normelor OMC, în loc de a ieși din 
cadrul normelor OMC și a risca măsuri de retorsiune. ” 

Asigurarea respectării normelor 

„Responsabilul cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială 
va lucra la punerea în aplicare a acordurilor noastre. [...] Cu 
sprijinul dumneavoastră, sper că vom conveni rapid asupr a 
unui regulament actualizat privind asigurarea respectării 
normelor." [...] „ar trebui să extindem domeniul de aplicare al 
regulamentului privind asigurarea respectării normelor 
pentru a acoperi domenii precum serviciile și proprietatea 
intelectuală, fiind vizată și investiția noastră, Instrumentul 
pentru achiziții publice internaționale, și vom propune un nou 
instrument de combatere a coerciției pentru ca, în cazul în 
care unele țări terțe [...] nu respectă normele OMC și încalcă 
normele internaționale, să putem răspunde în mod eficace” 
[...], „în timp ce rolul Responsabilului cu aplicarea dispozițiilor 
în materie comercială în cadrul procesului de preratificare 
trebuie examinat,” [...]„ punerea în aplicare și asigurarea 
respectării capitolelor privind comerțul și dezvoltarea durabilă 
ar trebui intensificate.” [...] „Și vom stabili o abordare mai  
sistemică, care să asigure și implicarea societății civile în 
asigurarea respectării normelor și îndeplinirea 
angajamentelor din domeniul mediului și al muncii, [...].” 

Reziliența UE împotriva sancțiunilor extrateritoriale 

„[...] efectele extrateritoriale ale sancțiunilor țărilor terțe. 
Acesta este, în mod cert, un motiv de îngrijorare, [...] dispunem 
de dispoziții de blocare ca principal instrument de protejare a 
operatorilor noștri economici” [...] „Vom continua să 
consolidăm poziția UE, reziliența UE față de sancțiunile 
extrateritoriale. Acest lucru va face parte din comunicarea 
noastră, pe care, potrivit planificării actuale, o vom publica în 
luna decembrie, și care va privi consolidarea suveranității sau 
autonomiei economice a UE [...].” 

Transparența 

„Mă angajez să mențin un grad ridicat de transparență în 
relațiile mele cu Parlamentul European. Mă voi asigura că 
dispuneți de toate informațiile de care aveți nevoie în timp 
util. Doresc să reasigur coordonatorii de grup că am luat notă 
de așteptările pe care le-ați exprimat la audierea 
predecesorului meu anul trecut.” 

Consolidarea poziției de lider a Europei la nivel 
mondial 
„Doar o Europă deschisă către lume poate modela politica 
comercială a secolului XXI. Prin urmare, propun să 
impulsionăm politica noastră comercială pentru a reforma 
ordinea multilaterală bazată pe norme; să regândim politica 
comercială pentru a îndeplini obiectivele noastre în materie 
de durabilitate; să consolidăm comerțului liber și echitabil, 
cooperând cu partenerii noștri și, în același timp, consolidând 
apărarea noastră comercială și asigurând respectarea 
normelor; și, în cele din urmă, să ne întărim poziția de lider în 
domeniul comerțului prin gestionarea relațiilor noastre  
cheie.” 
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Multilateralismul și OMC 

„[...] una dintre primele mele priorități va fi de a reforma 
sistemul bazat pe norme al guvernanței economice mondiale. 
[...] de a-l adapta la lumea de azi. Acest lucru înseamnă o OMC 
care soluționează litigiile în mod rapid și eficient și care 
dispune de norme ferme pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile. O OMC care să aibă în centrul activității 
sale obiectivele de dezvoltare durabilă și schimbările 
climatice.” [...] „în ceea ce privește Mecanismul OMC de 
soluționare a litigiilor: [...] Suntem pregătiți să colaborăm cu 
SUA pentru a discuta modul exact în care acest organism de 
apel ar trebui să examineze și să abordeze deficiențele 
identificate referitoare la modul în care sistemul de 
soluționare a litigiilor funcționa înainte [...].” 

„Mă bucur să anunț astăzi că voi lansa o inițiativă a OMC 
privind comerțul și clima, care să se concentreze asupr a 
bunurilor și serviciilor ecologice.” [...] „bazându-ne pe inițiativa 
privind bunurile de mediu, [...] dorim să o extindem nu numai  
la nivelul bunurilor, ci și pentru servicii și [...] dorim să 
prezentăm deja o propunere la următorul Consiliu ministerial. 
Prin urmare, vom colabora cu țările care împărtășesc aceeași 
viziune, cu așa-numitul grup FAST, cu Grupul de la Ottawa, 
încercând să revitalizăm acest flux de lucru și să prezentăm 
propuneri concrete.” 

Comerțul electronic 

„[...] voi acorda prioritate negocierilor privind comerțul 
electronic. Desigur, va fi foarte important să ne susținem 
normele RGPD privind protecția datelor cu caracter personal.”   
[...] „discutăm în cadrul OMC despre faptul că ar trebui asigurat 
un flux liber al datelor; [...] restricțiile trebuie să fie în 
conformitate cu obligațiile internaționale, iar Comisia va 
continua să monitorizeze și să examineze astfel de restricții în 
țările terțe [...].” 

„Iar la nivel bilateral, da, avem capitole și puncte privind 
comerțul digital în cadrul negocierilor noastre. Pot menționa, 
de exemplu, Noua Zeelandă și Australia, în cazul cărora aceste 
aspecte sunt prezente în mare măsură. [...]” 

SUA 

„Voi depune toate eforturile pentru a reimpulsiona 
parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite. Voi da un nou 
impuls activității transatlantice privind comerțul, tehnologia, 
fiscalitatea, reforma sistemului comercial multilateral, inclusiv 
disciplina privind subvențiile industriale. Recentul acord 
privind reducerea tarifelor reprezintă un prim pas în sensul  
acestei cooperări reînnoite. Cu toate acestea, dacă SUA  
continuă să se îndepărteze de multilateralism și să desfășoar e  
acțiuni unilaterale, UE nu va ezita să își apere interesele și să 
răspundă în mod proporțional.” 

„[...] cazul Airbus-Boeing. Abordarea noastră a fost foarte clară. 
Preferăm o soluție negociată în acest caz.” [...] „în absența unei 
soluții negociate, nu vom avea de ales, va trebui, bineînțeles, 
să impunem tarifele noastre în conformitate cu hotărârea 
OMC referitoare la cazul Boeing. [...]” 

„[...] lucrăm în contextul OCDE cu privire la impozitarea 
economiei digitale. Dar, în absența unui acord internațional, 
suntem pregătiți să promovăm propunerea UE [...] și 

colaborăm cu SUA inclusiv cu privire la acest lucru [...] pentru 
a garanta că se angajează în mod semnificativ în contextul 
OCDE în vederea unui acord internațional privind o taxă 
digitală.” 

Acordul bilateral de investiții cu China  

„[...] ne concentrăm mai mult pe fond decât pe termenele-
limită. Aceasta înseamnă că este necesară o reechilibrare 
semnificativă a relațiilor noastre economice și, prin urmare, o 
schimbare importantă a poziției Chinei privind accesul pe 
piață pentru a putea încheia acest acord.” [...] „parteneriatul 
nostru trebuie restructurat pentru a fi reciproc, echilibrat și 
echitabil. Întreprinderile europene din China au nevoie de un 
tratament echitabil și de un acces pe piață real.” [...] „vom 
continua să insistăm să se facă progrese și să ne asigurăm de 
acest lucru și în ceea ce privește capitolul privind investițiile și 
dezvoltarea durabilă în cadrul acordului nostru cu China.”  [...]  
„În ceea ce privește negocierile, prioritatea imediată este de a 
finaliza acordul de investiții cu China. [...] apoi, vom putea 
vedea cum procedăm cu acordurile de investiții din regiune.” 

MERCOSUR 

„[...] este important să avem un angajament semnificativ din 
partea țărilor Mercosur cu privire la despădurire și la Acordul 
de la Paris, pentru a putea avansa cu succes în sensul ratificării” 
[...], „vom avea nevoie de ceva real, care este pus în aplicare, 
pentru a avansa în privința ratificării. Așadar, astfel cum stau 
lucrurile acum, nu vom propune această ratificare” [...] „privind 
redeschiderea Mercosur. Acest lucru nu ar fi cel mai direct 
mod de acțiune.” 
 
Alte țări și chestiuni diverse 

„[...] acordurile cu Australia și Noua Zeelandă se află într-un 
stadiu avansat” [...] „urmărim, aș spune, un angajament  
puternic în ceea ce privește relațiile cu America Latină și vom 
continua acest lucru” [...] „mă angajez să consolidez acordurile 
noastre de parteneriat economic cu Africa, construind lanțuri 
valorice reziliente și stimulând investițiile publice și private 
durabile în sectoarele de interes reciproc. Obiectivul nostru pe 
termen lung este să ajungem la un acord între continente.” [...] 
„trebuie să ne consolidăm cooperarea cu regiunea noastră 
vecină. [...] De asemenea, trebuie să sprijinim în continuare 
țările candidate și potențial candidate la UE, inclusiv prin 
extinderea măsurilor noastre comerciale autonome. Contez 
pe colegiuitori pentru a dispune de noul regulament în timp 
util și salut călduros votul recent din Comisia pentru comerț 
internațional (INTA) în această privință.” [...] „negocierile 
noastre cu Regatul Unit. Este în interesul fundamental al 
ambelor părți să construiască o relație comercială cât se poate 
de apropiată, dar trebuie să subliniez că progresele vor 
depinde de respectarea de către ambele părți a 
angajamentelor asumate în cadrul Acordului de retragere.” 

„[...] dorim o reformă a Tratatului privind Carta energiei, pentru 
a le permite membrilor să elimine treptat protecția investițiilor 
în combustibilii fosili, acesta este obiectivul principal al 
reformei.” [...] „În ceea ce privește SGP, vom consolida cu 
siguranță legătura cu sustenabilitatea, inclusiv cu Acordul de 
la Paris, cu ocazia revizuirii SGP anul viitor.” 
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Comerțul și dezvoltarea durabilă  
„[...] Sunt deschis pentru a examina dacă putem dispune deja 
de capitole privind comerțul și dezvoltarea durabilă care pot fi 
puse în aplicare sau puse în aplicare în mod treptat [...] într-o 
mai mare măsură, de exemplu în negocierile noastre cu Noua 
Zeelandă.”  [...] „Apoi, bineînțeles, va trebui să vedem cum 
avansăm. Avem un plan de acțiune în domeniul comerțului și 
al dezvoltării durabile cu 15 puncte, stabilit în 2018 și care 
urmează să fie revizuit în 2023. [...] voi devansa revizuirea sa în 
2021 și voi include și efectele COVID-19 și prioritățile actuale. 
Apoi, în ceea ce privește viitoarele acorduri și, de asemenea, 
întrebarea dumneavoastră cu privire la posibilitatea unei 
asigurări a punerii în aplicare mai granulare – deci, ceva între 
un simplu dialog și suspendarea acordului, care este 
„opțiunea nucleară” – am analizat un document franco-
olandez privind condiționarea tarifelor de anumite rezultate 
în materie de durabilitate, aceasta fiind o idee pe care aș putea 
să o examinez” [...] „ceea ce conține, în special, este o serie de 
idei privind modul de concepere și de punere în aplicare a 
unor condiționalități explicite și modul de transpunere a 
acestora sub formă de reduceri sau nereduceri tarifare în cazul 
în care nu sunt puse în aplicare anumite convenții ale OIM sau 
acorduri de mediu. Așadar, aceasta este exact abordarea pe 
care o putem urma.” 

 [Responsabilul cu aplicarea dispozițiilor în materie 
comercială] va asigura un punct unic de acces atât pentru 
întreprinderile afectate, cât și pentru societatea civilă în ceea 
ce privește capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă, 
unde va fi posibil să se depună plângeri, pentru a asigura 
implicarea lor în problemele specifice care au fost identificate. 

„[...] aș propune lansarea unui studiu comparativ pentru a 
vedea ce fac țările din întreaga lume în ceea ce privește 
punerea în aplicare a capitolelor privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă.” 

Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon 

„Dorim să prezentăm o propunere legislativă în prima 
jumătate a anului 2021 – de fapt, DG TAXUD și comisarul  
Gentiloni sunt principalii responsabili de aceasta, dar, desigur, 
comerțul este strâns asociat tocmai din cauza acestei 
chestiuni de compatibilitate cu OMC [...].” 

Obligația de diligență 

„[...] un acord cuprinzător privind investițiile, aceste investiții 
vor trebui să respecte convențiile OIM privind munca forțată”. 
[...] „inclusiv măsuri puternice pentru a elimina munca copiilor. 
[...]. Voi colabora îndeaproape cu comisarul Reynders pentru 
ca propunerea Comisiei privind obligația de diligență să 
înregistreze progrese vizibile deja anul viitor.” 

„[...] DG Comerț efectuează un studiu privind participarea 
femeilor la schimburile comerciale, axat mai ales pe comerțul 
cu bunuri [...]. Vom avea apoi acțiuni subsecvente privind 
participarea femeilor la comerț, inclusiv cu accent pe servicii.” 
[...] „Acesta este un domeniu pe care îl vom consolida și [...]  
vom pregăti un plan de acțiune al UE în domeniul egalității de 
gen pentru perioada 2021-2025 în ceea ce privește relațiile 
externe, iar comerțul va fi, de asemenea, un element 
important inclusiv aici.” 

„[...] în ceea ce privește Comisia, suntem gata să continuăm să 
lucrăm la Tratatul ONU cu caracter obligatoriu privind 
afacerile și drepturile omului:” [...] „inițiativa privind o 
producție de cacao durabilă, [...] este un model bun de 
inițiative care implică mai multe părți interesate, pe care am 
putea încerca să îl reproducem și în alte domenii – așa cum ați 
menționat, în domeniul textil și, eventual, în alte domenii.” 
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