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RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE 

PARLAMENTULUI EUROPEAN

ADRESATE COMISARULUI DESEMNAT 

Maroš ŠEFČOVIČ

(Relații interinstituționale și administrație) 

Competență generală, angajament european și independență personală

1. Ce aspecte ale experienței și calificării dumneavoastră personale sunt deosebit de 
relevante din perspectiva de a deveni comisar și de a promova interesele generale 
europene, îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabil? Ce anume vă 
motivează? Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului 
European și cum veți proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile 
dumneavoastră trecute, actuale sau viitoare nu ar putea pune sub semnul 
întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul Comisiei?

După finalizarea studiilor mele în relații internaționale și în urma intrării în serviciul 
diplomatic în 1990, m-am implicat în mod activ în afacerile Uniunii Europene timp de 
aproape 15 ani. Cel mai mare privilegiu pentru mine a fost să iau parte în mod intensiv la 
procesul prin care Slovacia - după câțiva ani foarte dificili – și-a asumat obiectivul integrării 
în Uniunea Europeană și a avansat etapă cu etapă. Am putut să fiu martor direct al modului în 
care Slovacia s-a transformat într-un mod semnificativ și pozitiv. În momentul în care mi-am 
început carierea diplomatică acum 20 de ani, nu aș fi îndrăznit să visez că Slovacia va deveni 
atât de curând un membru deplin și democratic al Uniunii Europene fără frontiere, ai cărei 
cetățeni pot utiliza o monedă europeană unică. Această dovadă foarte clară a puterii pozitive 
de transformare a UE m-a făcut să cred și mai mult în atractivitatea și potențialul integrării 
europene. Motivația mea de a lucra în calitate de membru al Colegiului comisarilor își găsește 
rădăcina profundă în convingerea mea fermă că Europa poate exploata, în și mai mare măsură 
decât o face în prezent, beneficiile integrării europene, o poate intensifica și o poate aduce mai 
aproape de cetățeni.

Am dobândit o cunoaștere amănunțită a instituțiilor UE în special în cei cinci ani petrecuți ca 
reprezentat permanent al Slovaciei pe lângă UE și în ultimele luni petrecute în calitate de 
comisar. Am cunoscut în această perioadă atât complexitatea, cât și importanța în creștere a 
relațiilor interinstituționale. Având în vedere că am participat la conferințele 
interguvernamentale relevante și la redactarea Tratatului de la Lisabona, sunt pe deplin 
conștient de diversele sarcini și provocări care stau în fața noastră în momentul punerii în 
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aplicare pe deplin a tratatului. Tratatul de la Lisabona a ridicat relațiile interinstituționale pe o 
nouă treaptă calitativă, consolidând în special rolul Parlamentului European, în calitate de 
colegislator. Sunt extrem de motivat să contribui la o punere în aplicare armonioasă a 
Tratatului de la Lisabona în beneficiul unei și mai strânse cooperări interinstituționale.
Numeroasele mele contacte cu instituțiile europene mi-au arătat, în același timp, că cel mai 
mare atu al instituțiilor îl reprezintă personalul acestora. În calitatea mea de responsabil pentru 
un mare număr de persoane în ultimii ani, sunt convins că provocările care ne așteaptă vor 
necesita standarde și mai ridicate în ceea ce privește administrația și personalul. Prin urmare, 
aș dori să asigur faptul că funcția publică a Comisiei va fi înalt calificată, motivată, bine 
echipată și transparentă.
Sunt pe deplin conștient și ferm hotărât să respect obligațiile stipulate la articolul 17 alineatul 
(3) din TUE, la articolul 245 din TFUE și în Codul de conduită al comisarilor, care prevăd 
garanțiile de bază în ceea ce privește independența și principiile etice care trebuie respectate 
de membrii Comisiei. În special, nu voi accepta niciun fel de instrucțiuni din partea vreunui 
guvern sau a oricărui alt organism, mă voi abține de la orice acțiune incompatibilă cu sarcinile 
mele, nu mă voi implica în nicio altă activitate profesională - remunerată sau nu - în timpul 
mandatului și voi respecta obligația de a mă comporta în mod integru și cu discreție în ceea ce 
privește acceptarea anumitor posturi sau beneficii după încetarea mandatului meu. Declarația 
mea de interese, prevăzută de Codul de conduită al comisarilor, este completată și mă angajez 
să o actualizez în mod periodic în cazul apariției vreunei modificări.

Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European și cu comisiile sale

2. Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru în Colegiul comisarilor? În 
ce sens v-ați considera răspunzător în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni 
și pentru acelea ale serviciilor dumneavoastră?

Colegialitatea este principiul călăuzitor și pilonul de bază pentru o bună funcționare a 
Comisiei. În calitate de membru al colegiului, mă voi dedica în primul rând portofoliului care 
mi-a fost atribuit de președinte. Sarcinile mele vor fi îndeplinite în cooperare deplină cu 
ceilalți membri ai Comisiei. În ceea ce privește activitatea desfășurată de serviciile aflate în 
subordinea mea, sunt hotărât să îmi asum responsabilitatea politică pentru activitățile acestora 
în domeniul meu de competență și fără să aduc atingere principiului colegialității. Relațiile 
dintre cabinetul meu, servicii și mine însumi vor fi bazate pe loialitate, încredere, transparență 
și fluxul reciproc de informații și asistență.

În condițiile respectării depline a responsabilităților celorlalți membri, aș dori să contribui la 
deciziile Comisiei cu propria mea experiența, expertiză și idei, în cea mai mare măsură 
posibilă, în scopul obținerii celor mai bune rezultate pentru interesul general european. În 
calitate de comisar responsabil cu relațiile interinstituționale, aș dori, în special, să mă asigur 
că politicile noastre vor fi construite pe baza unui larg consens la nivelul Uniunii Europene, 
dezvoltat prin parteneriatul cu Parlamentul European și cu celelalte instituții UE. Odată 
adoptate, îmi voi asuma responsabilitatea totală, împreună cu ceilalți membri, pentru deciziile 
luate. Mă angajez să asigur un dialog politic constructiv cu Parlamentul European și comisiile 
acestuia, bazat pe deschidere, transparență, încredere reciprocă, raportare și schimb de 
informații periodice, astfel încât Parlamentul European să își poată exercita în mod eficace 
controlul democratic.
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3. Ce angajamente specifice sunteți pregătit să vă asumați în termeni de transparență 
sporită, cooperare mai intensă și luare efectivă în considerare a pozițiilor și 
cererilor Parlamentului în materie de inițiative legislative, inclusiv în lumina 
intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona? În ceea ce privește inițiativele 
prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispus să oferiți informații și documente 
Parlamentului în aceeaşi măsură ca și Consiliului?

Sunt pe deplin convins de importanța cooperării interinstituționale între Comisia Europeană și 
Parlamentul European pentru buna funcționare a sistemului instituțional al UE. Această 
cooperare trebuie să se întemeieze pe deschidere, transparență, încredere reciprocă, eficiență, 
dialog constant, raportare și schimb de informații periodice. Aș vedea acest lucru, în același 
timp, ca făcând parte din eforturile mai largi ale Comisiei de a promova transparența pentru 
publicul larg.

Tratatul de la Lisabona a sporit în mod semnificativ rolul Parlamentului European în procesul 
legislativ, susținând importanța realizării unui consens privind inițiativele viitoare. În 
condițiile în care codecizia devine procedura legislativă ordinară, trebuie să asigurăm un 
tratament similar în ceea ce privește contactele Comisiei cu instituțiile. În calitate de comisar 
responsabil cu relațiile interinstituționale, voi acorda o atenție deosebită și voi veghea cu 
strictețe ca aceste principii să fie respectate și aplicate de Comisie în relațiile cu Parlamentul 
European. Relațiile excelente dintre comisari și Parlamentul European, în special în contactele 
acestora cu comisiile relevante, sunt primordiale pentru succesul cooperării dintre cele două 
instituții în beneficiul publicului larg. Considerând că un dialog intensiv este esențial, mă 
angajez să fiu la dispoziția comisiilor relevante, la invitația acestora sau la inițiativa mea, dar 
și pentru reuniuni bilaterale și comunicarea directă cu membrii comisiilor. Furnizarea de 
informații prompte și clare, precum și urmărirea opiniilor exprimate în aceste reuniuni vor 
reprezenta un element esențial al relației mele cu Parlamentul European. În acest context, mă 
angajez să pun în aplicare pe deplin dispozițiile acordului-cadru, în special în ceea ce privește 
fluxul de informații, pentru a asigura implicarea Parlamentului și pentru a aplica pe deplin 
dispozițiile noului tratat.

Mai mult, sprijin eforturile Comisiei în vederea unei mai mari transparențe față de publicul
larg, precum „Inițiativa europeană pentru transparență” lansată de Comisia actuală, și sunt 
bucuros să constat că Parlamentul European încearcă să colaboreze cu Comisia pentru a 
institui un registru comun al reprezentanților de interese. Consider audierea ca o primă ocazie 
importantă de construi o foarte bună relație de lucru cu comisia parlamentară, întemeiată pe 
încredere reciprocă și respect.

Întrebări legate de politică

4. Care sunt cele trei mari priorități asupra cărora intenționați să vă axați în cadrul 
portofoliului ce vă este propus, ținând seama, acolo unde este cazul, de criza 
financiară, economică și socială și de preocupările legate de dezvoltarea durabilă?

Uniunea Europeană are un enorm potențial de a acționa în interesul cetățenilor Europei. Însă 
pentru a realiza acest lucru, trebuie să se pornească de la fundația solidă a instituțiilor UE.
Lecția ultimilor ani este aceea că, atunci când UE acționează împreună – fie în ceea ce 
privește schimbările climatice și energia, fie privind răspunsul la criza financiară, economică 
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și socială – aceasta își poate îndeplini aspirațiile. Iar de acționat împreună în mod eficace, este 
posibil numai prin intermediul parteneriatelor. Deci, principala mea prioritate, în calitate de 
comisar pentru relațiile interinstituționale este de a asigura faptul că relațiile interinstituționale 
conduc la un adevărat parteneriat interinstituțional. Pentru ca politicile noastre să fie eficace, 
avem nevoie ca instituțiile europene să își asume o puternică poziție de lider, în care să se 
implice toate sectoarele societății: autoritățile naționale, regionale și locale, întreprinderile, 
sindicatele și societatea civilă.

Tratatul de la Lisabona acordă o importanță deosebită relațiilor dintre Comisie și Parlamentul 
European. Aș dori să aduc parteneriatul special dintre Parlamentul European și Comisie la un 
nou nivel – în conformitate cu modalitățile stabilite de președintele Barroso în orientările sale 
politice – prin consolidarea și completarea mecanismelor de cooperare existente. Prima ocazie 
va fi reprezentată de revizuirea acordului-cadru dintre instituțiile noastre. Aștept cu nerăbdare 
să am un dialog fructuos cu Parlamentul și să încheiem un acord care să recunoască impactul 
Tratatului de la Lisabona asupra Parlamentului, în calitate de inimă democratică a Europei, 
care menține triunghiul instituțional ca motor al activității UE și care cimentează o nouă fază 
în cooperarea interinstituțională.

Cealaltă prioritate principală pentru mine va fi punerea în aplicare rapidă și eficace a 
Tratatului de la Lisabona. Sunt foarte bucuros că după aproape un deceniu de muncă de 
revizuire a tratatului, avem acum o bază democratică puternică pentru UE, care deschide noi 
posibilități pentru ca o Uniune Europeană activă să lucreze în mod eficace. Vreau să asigur 
faptul că potențialul acestui tratat va fi utilizat pe deplin. Intenționez să joc un rol activ în 
coordonarea generală a punerii în aplicare a noului tratat. Contez pe buna colaborare cu 
celelalte instituții pentru a asigura faptul că vom culege cu toți roadele noului tratat. În mod 
mai specific, voi acționa pentru adoptarea rapidă a unor noi norme privind actele delegate și 
actele de punere în aplicare, inițiativa cetățenească europeană și pentru asigurarea faptului că 
mecanismele care permit parlamentelor naționale să monitorizeze subsidiaritatea funcționează 
bine.

Comisia își poate îndeplini obiectivele de politică numai dacă are resursele potrivite, la locul 
potrivit și la momentul potrivit. În calitate de comisar responsabil și cu administrația, aș dori, 
prin urmare, să asigur că instituția Comisiei atrage, formează și păstrează un personal înalt 
calificat și motivat. Voi pune accentul pe o strategie și o viziune clară privind resursele 
umane, care ar trebui să permită tuturor domeniilor de politică să se întemeieze pe principiile 
fundamentale ale eticii, transparenței, șanselor egale și nediscriminării. Strategia ar trebui să 
vizeze garantarea alocării optimale a resurselor noastre umane, precum și caracterul durabil al 
cadrului legal și al finanțelor. Punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona în ceea ce 
privește chestiunile organizaționale și de personal va reprezenta o provocare importantă pe 
termen scurt, în special în legătură cu constituirea Serviciului european pentru acțiune 
externă.

5. Ce inițiative legislative și nelegislative specifice intenționați să prezentați și 
conform cărui calendar? Ce angajamente specifice vă puteți asuma în ceea ce 
privește, în special, prioritățile comisiilor și solicitările legate de acestea care s-ar 
înscrie în sfera portofoliului dumneavoastră? În ce fel ați asigura, dumneavoastră 
personal, buna calitate a propunerilor legislative?
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Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona constituie o etapă importantă în istoria 
integrării europene. Consider că acum trebuie să trecem la o punere în aplicare rapidă și 
eficientă a tratatului pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor noștri și sunt nerăbdător să 
lucrez cu celelalte instituții în ceea ce privește acest program. Într-un mare număr de domenii 
sunt necesare inițiative concrete ale Comisiei pentru a se pune în aplicare Tratatul de la 
Lisabona. Mă angajez să prezint imediat după numirea mea un proiect de regulament privind 
actele de punere în aplicare (articolul 291 din TFUE) pentru a înlocui Decizia privind 
comitologia din 1999. În ceea ce privește actele delegate, o comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu privind aplicarea articolului 290 din TFUE a fost deja 
prezentată, cu implicarea deplină și foarte constructivă a serviciilor Parlamentului European.
În ceea ce privește inițiativa cetățenească, aș dori să prezint o propunere de regulament în 
primăvara anului 2010, cu speranța că se va putea ajunge la un acord printre instituții înainte 
de sfârșitul primului an de punere în aplicare a tratatului. Am intenția de a asigura 
transparența deplină privind inițiativele care sunt în curs de realizare, precum și cele care sunt 
duse mai departe. Mă angajez să garantez atenția pe care Comisia o va acorda pozițiilor 
exprimate în acest sens de Parlamentul European și, bineînțeles, Parlamentul va putea sprijini 
o inițiativă cetățenească utilizând prerogativele prevăzute la articolul 225 din TFUE. Mai 
mult, odată ce Comisia a examinat și a adoptat o poziție privind o anumită inițiativă 
cetățenească, intenția mea ar fi să prezint concluziile acesteia într-o comunicare către 
Parlamentul European și Consiliu. De asemenea, sunt foarte hotărât să continui activitatea 
grupului de lucru interinstituțional privind agențiile, cu scopul de a conveni asupra unei 
abordări comune între instituții în cea de a doua jumătate a anului 2011.

În ceea ce privește prioritățile Comisiei pentru afaceri juridice și ale Comisiei pentru petiții în 
legătură cu încălcările dreptului UE, îmi voi îndeplini rolul, asigurându-mă de menținerea 
vigilenței Comisiei în aplicarea dreptului UE, inclusiv prin urmărirea încălcărilor și 
continuarea cooperării strânse cu Parlamentul European în raportarea și discutarea evoluțiilor 
înregistrate în aplicarea dreptului comunitar. De asemenea, Comisia va continua să coopereze 
îndeaproape cu statele membre pentru a asigura administrarea generală la nivel legislativ și să 
lucreze în parteneriat cu acestea pentru a asigura un răspuns eficace la preocupările juridice 
ale cetățenilor și remedierea încălcărilor.

După examinarea cu atenție a restului priorităților subliniate de Comisia pentru afaceri 
constituționale, ar trebui să clarific în primul rând faptul că unele dintre aceste priorități 
(precum comunicarea, reforma electorală, implementarea Programului de la Stockholm și 
Serviciul european pentru acțiune externă) nu țin de portofoliul meu. Cu toate acestea, aș dori 
să subliniez că, în calitate de membru al Colegiului comisarilor, sunt ferm hotărât să 
promovez politicile UE pentru a crește gradul de cunoaștere a UE și a instituțiilor sale și 
pentru ca publicul să le înțeleagă și să le sprijine, grație informării și dezbaterilor. Mai 
mult,voi sprijini orice inițiativă a Comisiei care vizează încurajarea participării la alegerile 
europene. În ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă (SEAE), sunt convins 
că va fi eficace numai dacă va colabora bine cu celelalte instituții. Prin urmare, este important 
ca SEAE să fie înființat cu respectarea și recunoașterea deplină a echilibrului 
interinstituțional, implicând îndeaproape Parlamentul European, și să răspundă în fața 
Parlamentului European. În calitatea mea de comisar responsabil cu administrația, voi 
contribui la înființarea și funcționarea SEAE în special prin propunerea unui statut modificat 
al personalului, în temeiul articolului 336 din TFUE, care implică Parlamentul European pe 
baza procedurii legislative ordinare. Furnizarea de sprijin administrativ de către serviciile 
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Comisie pentru SEAE ar putea fi, în opinia mea, un element important care să permită 
serviciului nou creat să fie eficace și eficient din punctul de vedere al costurilor.

Articolul 197 din TFUE introduce un element suplimentar întrucât prevede că Uniunea poate 
sprijini eforturile statelor membre de a își îmbunătăți capacitatea administrativă de punere în 
aplicare a  dreptului Uniunii. Cred cu tărie că un exemplu ar trebui dat de Comisie în ceea 
privește modernizarea administrației publice în Europa și că aceasta ar trebui să joace un rol-
cheie în consolidarea relațiilor și în schimbul de bune practici cu administrațiile publice 
naționale și internaționale, precum și în schimbul de bune practici dintre acestea. În acest 
context, instituțiile europene ar trebui să fie exemplare în respectarea principiilor 
fundamentale ale bunei administrări, precum transparența, egalitatea de șanse, etica și 
gestionare mediului. De asemenea, mă voi baza pe cadrul pentru relațiile cu „reprezentanții de 
interese”.

În ceea ce privește calitatea propunerilor legislative, mă voi asigura că acestea sunt conforme 
cu standardele de calitate necesare, respectând principiile reglementării inteligente, în special 
prin asigurarea faptului că a avut loc o consultare adecvată a instituțiilor și părților interesante 
relevante și că propunerile au făcut obiectul unei evaluări integrate a impactului.


