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(Mediu)

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?

Bilanțul activității mele de comisar din ultimii cinci ani este cea mai bună dovadă a 
colegialității mele și a devotamentului meu față de interesul general european. Această 
experiență mi-a arătat că activitatea în cooperare cu colegii și cu serviciile Comisiei, cu 
Parlamentul și cu celelalte instituții poate produce o contribuție semnificativă în decursul a 
cinci ani. Această experiență îmi va permite, de asemenea, să devin rapid operațional în noile 
mele domenii de competență. În calitate de Comisar pentru știință și cercetare, am dobândit o 
valoroasă cunoaștere de ansamblu a procedurilor instituționale și a responsabilităților 
diferiților actori și am putut totodată să mă familiarizez cu problemele-cheie ale portofoliului 
de mediu.

Experiența profesională anterioară constituie, de asemenea, un fundament solid care 
garantează eficacitatea mea în calitate de Comisar pentru mediu. Am fost economist, 
manager, profesor, cercetător, negociator în procesul de aderare și ministru pentru relația cu 
Europa.

Motivațiile mele sunt numeroase și profunde. Sunt sloven și desigur că experiența mea 
personală este deosebit de marcată de destrămarea Iugoslaviei și de evoluția eterogenă 
ulterioară a regiunii balcanice. Pentru mine, Uniunea Europeană a însemnat întotdeauna 
libertate și drepturi. Dată fiind istoria recentă a țării mele, sunt conștient de faptul că aceste 
drepturi nu sunt date, ci se câștigă. Sunt mândru că, în calitate de negociator-șef al Sloveniei, 
am contribuit la succesul extinderii și la aderarea Sloveniei. Dacă misiunea de a garanta 
drepturile fundamentale în Uniunea Europeană după cel de-al Doilea Război Mondial și după 
Războiul Rece rămâne încă actuală, întrevăd totuși o schimbare a rolului UE în viitor. 
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Uniunea devine din ce în ce mai importantă, nu doar ca piață unică, ci și ca sursă de abordări 
și soluții comune la problemele regionale și globale cu care ne confruntăm. Într-o lume 
multipolară, Europa trebuie să fie responsabilă, Europa trebuie să fie în frunte, Europa trebuie 
să fie puternică. Într-o lume din ce în ce mai interconectată și mai interdependentă, 
responsabilitatea noastră individuală și colectivă a crescut. Europa trebuie să-și asume această 
responsabilitate. Tratatul de la Lisabona ne va ajuta să îndeplinim acest rol.

Desigur că multe dintre aceste probleme provin din faptul că trăim pe o planetă cu resurse 
limitate și cu o ecologie fragilă, care trebuie totuși să satisfacă aspirațiile legitime la o calitate 
a vieții materiale decentă ale celor aproape șapte miliarde de locuitori. Nu pot nici măcar 
pretinde că motivația mea de a obține portofoliul de mediu este pur morală și dezinteresată. 
După cum am afirmat într-un discurs din luna mai a acestui an, „dezvoltarea durabilă nu mai 
este doar o chestiune de moralitate, ci devine de asemenea o chestiune de interes personal. Nu 
mai este vorba doar despre starea în care lăsăm planeta generațiilor viitoare, ci și despre 
consecințele comportamentului nostru suportate de generația noastră sau de generația 
următoare.” Iar acest discurs nu este nici pe departe singurul în care am pledat pentru un viitor 
sustenabil și pentru politici care să promoveze dezvoltarea durabilă. Puteți cu ușurință să 
verificați personal acest aspect pe pagina mea web, unde puteți găsi majoritatea intervențiilor 
mele din mandatul precedent.

Pot să mă angajez imediat și fără echivoc că nu voi realiza nicio altă activitate, remunerată sau 
nu, pe durata mandatului meu. În prezent nu exercit nicio altă funcție sau responsabilitate, nu 
dețin participații nici în sectorul comercial și nici în sectorul financiar. Declarația mea de 
interese este completă și accesibilă publicului și mă angajez să o actualizez dacă apar 
modificări. Mă angajez totodată să nu solicit și să nu accept instrucțiuni din partea niciunui 
guvern sau a niciunui alt organism și să iau toate măsurile de precauție necesare pentru a evita 
orice eventual conflict de interese în exercitarea îndatoririlor mele.

Aceste obligații revin tuturor comisarilor în virtutea tratatelor și a codului nostru de conduită 
și mă angajez fără rezervă să le respect. Pentru mine, independența este de asemenea un 
principiu personal, o obligație morală necesară pentru păstrarea demnității funcției pe care o 
ocup și a instituției pe care o reprezint. Am convingerea că mandatul meu de comisar din 
ultimii cinci ani o dovedește. Am refuzat întotdeauna invitațiile de a face parte din orice 
organizație sau de a participa la orice publicație sau eveniment susceptibile de a-mi 
compromite independența sau de a fi percepute ca atare. Am lucrat cu reprezentanți ai 
sectorului industrial, ca de pildă pentru instituirea parteneriatelor public-privat (de exemplu 
Inițiativele Tehnologice Comune), însă nu pentru sectorul industrial. În programele-cadru de 
cercetare, am protejat întotdeauna cu fermitate independența și fundamentarea științifică a 
evaluării apelurilor de propuneri de cercetare.

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?

Colegiul comisarilor este inima politică a Comisiei. Colegiul trebuie să fie politic, însă nu 
partizan, iar eu am fost personal impresionat de gradul de independență pe care comisarii o 
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demonstrează în raport cu apartenența lor politică și națională. În ce mă privește, voi continua, 
ca și până acum, să cooperez cu politicieni din toate grupurile politice. Transcenderea 
diviziunilor partizane pentru binele comun face parte din cultura mea politică. Mă aliniez pe 
deplin orientărilor politice pe care Președintele Comisiei le-a prezentat Parlamentului și pe 
care eu însumi le-am susținut activ pe parcursul mandatului meu precedent. Intenționez 
totodată să contribui activ și substanțial la dezbaterile și deciziile Colegiului și nu voi ezita să 
critic constructiv. Totuși, din momentul în care vor fi adoptate decizii, îmi voi asuma partea 
mea de responsabilitate colectivă, fiind pe deplin conștient de implicații, și mă angajez să 
depun toate eforturile pentru a comunica și pentru a explica respectivele decizii cetățenilor, 
fiindcă sunt convins că euroignoranța este un teren propice pentru apariția euroapatiei.

Îmi voi asuma întreaga responsabilitate politică pentru activitățile serviciilor din domeniul 
meu de competență. Sunt desemnat să devin responsabil de un portofoliu care influențează și 
are consecințe asupra unui ansamblu vast de domenii politice. Sunt, prin urmare, convins de 
importanța unei colaborări eficace cu colegii mei și cu serviciile din subordinea lor cu mult 
înainte de etapa luării de decizii la nivel formal, în special cu Comisarul pentru combaterea 
schimbărilor climatice. Sunt pe deplin conștient de dificultatea acțiunii dincolo de cadrele 
ierarhiilor și a responsabilităților instituționale, dar sunt totodată convins de necesitatea 
acesteia în vederea îndeplinirii numeroaselor noastre obiective comune. Am spirit de echipă, 
încă mai joc volei, chiar dacă mi se pare că de la an la an fileul este din ce în ce mai sus. 
Consider că pentru a obține rezultate bune trebuie să ai capacitatea de a împărți munca, 
responsabilitățile și meritele. Încrederea și transparența vor fi deosebit de importante, dată 
fiind separarea competențelor legate de mediu și schimbări climatice, însă aceste principii mi-
au ghidat dintotdeauna activitatea.

Sunt un democrat care provine dintr-o țară ce a trebuit să lupte pentru democrație. Sunt așadar 
bucuros că Tratatul de la Lisabona sporește rolul și puterile Parlamentului European. 
Intenționez să mă dedic dezvoltării unui dialog politic constructiv cu Parlamentul și comisiile 
sale, care să se fundamenteze pe deschidere, transparență, încredere reciprocă, rapoarte și 
schimburi de informații regulate, pentru a permite Parlamentului să-și exercite în mod eficace 
controlul democratic. Consider că prezența mea la sesiunile plenare și la adunările comisiilor 
parlamentare constituie o dimensiune centrală a responsabilităților mele în calitate de comisar, 
care se află în relație directă cu responsabilitatea și legitimitatea Comisiei în ansamblul ei. O 
relație constructivă și regulată cu Parlamentul este de asemenea esențială pentru obținerea de 
rezultate și intenționez, prin urmare, să colaborez cu Parlamentul și comisiile sale, atât în 
amonte, cât și în aval de fluxul legislativ.

Consider că am întreținut bune relații cu Parlamentul European în trecut. Portofoliul de știință 
și cercetare nu includea sarcini legislative majore, motiv pentru care nu am ajuns prea 
frecvent în fața Parlamentului. Cu toate acestea, am avut în câteva rânduri inițiativa de a-mi 
explica acțiunile în fața comisiilor parlamentare și de a le asculta reacțiile, opiniile și 
sugestiile. De exemplu, în calitate de comisar responsabil pentru cel mai mare buget gestionat 
în mod direct, am avut inițiativa de a informa în mod regulat Comisia pentru control bugetar 
cu privire la progresul strategiei de audit în domeniul cercetării.

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 
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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?

Un parteneriat eficace între Parlament și Comisie este esențial pentru reușita funcționării 
metodei comunitare în interesul cetățenilor europeni. Am constatat întotdeauna că dacă 
Parlamentul este mai bine informat, și criticile sale contribuie mai util la identificarea unor 
soluții eficace de către Comisie. Dar consider totodată că excesul de informație trebuie evitat. 
Informația potrivită la momentul potrivit este cea care asigură eficiența și buna guvernanță. 
Mai este, desigur, nevoie și de un sistem de acces la informație care să permită Parlamentului 
să-și exercite în mod corespunzător rolul de control democratic. Am convingerea că Acordul-
cadru constituie un fundament propice pentru asigurarea transparenței și a fluxului de 
informație dintre instituțiile noastre și mă angajez să-l respect în litera și în spiritul său. Sunt 
mândru că am servit o Comisie care a făcut eforturi considerabile pentru a ameliora 
transparența, în cadrul Inițiativei europene pentru transparență.

Tratatul de la Lisabona reiterează nevoia unei relații orientate spre consens între instituțiile 
noastre. Aceasta nu se poate realiza doar pe baza dispozițiilor din tratat și a regulilor 
procesului decizional, ci mai depinde și de voința politică și de buna-credință. Nu am pus 
niciodată sub semnul întrebării importanța unui proces decizional bazat pe deschidere, 
transparență, încredere reciprocă, eficiență, dialog constant, rapoarte și schimburi de 
informații regulate. Am menționat deja disponibilitatea mea de a dialoga cu comisiile 
parlamentare. Audierile vor reprezenta un binevenit prim contact cu membrii Comisiei pentru 
mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, iar intenția mea este ca acesta să fie începutul 
unei relații constante, deschise și fructuoase. Mă angajez să respect întru totul Acordul-cadru 
și Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. Îmi iau de asemenea angajamentul 
de a răspunde rapid la întrebările și la solicitările de informații individuale ale membrilor 
comisiilor și voi accepta cu plăcere să comunic direct cu aceștia.

Convingerea mea este că, pentru a acționa în favoarea interesului general european, Comisia 
trebuie să își fundamenteze inițiativele pe analize de impact (inclusiv consultări la scară 
largă), pe date științifice și pe principiile inițiativei pentru o mai bună legiferare (inclusiv 
proporționalitatea și subsidiaritatea). Însă interesul general european nu poate fi urmărit în 
afara unui context politic. De aceea, propunerile Comisiei trebuie să facă obiectul unei 
dezbateri politice deschise, în cadrul unei veritabil spațiu public european, iar Parlamentul 
European constituie forumul decisiv pentru dezbatere și sursa legitimității democratice.

Mă angajez să informez pe deplin, prompt și regulat Parlamentul și comisiile competente ale 
acestuia cu privire la măsurile luate ca reacție la rezoluțiile parlamentare referitoare la 
domeniile mele de competență. Voi ține totodată seama de orice solicitări formulate de 
Parlament în vederea elaborării de propuneri legislative în conformitate cu Acordul-cadru. 
Dată fiind importanța procedurii legislative ordinare în domeniul politicii de mediu, 
intenționez să cooperez pe deplin cu ceilalți participanți la procesul de legiferare, în toate 
etapele sale, și să susțin activ eforturile acestora de a ajunge la un consens.

Întrebări legate de politică
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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?

Dezvoltarea durabilă presupune echilibru și responsabilitate. Pe măsură ce lumea devine din 
ce în ce mai interconectată, mai multipolară, mai competitivă și se confruntă cu tot mai multe 
probleme globale, atingerea acestui echilibru și asumarea responsabilității sunt din ce în ce 
mai dificile. Europa trebuie să găsească calea spre progresul echilibrat, fundamentat pe 
transformarea economiei noastre bazate pe resurse într-o societate bazată pe cunoaștere. 
Europa trebuie să-și asume responsabilitatea pionieratului în materie de dezvoltare a unor 
mecanisme de guvernanță globală care să ne asigure tuturor un viitor sustenabil. Cele trei 
priorități ale mandatului meu vor fi promovarea unei economii verzi, oprirea reducerii
biodiversității și punerea în aplicare și ameliorarea legislației existente în materie de mediu.

Dezvoltarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon și promovarea unei 
economii verzi, a inovației și a ocupării forței de muncă vor constitui una dintre prioritățile 
principale ale strategiei „UE 2020”. Provocările majore vor fi consolidarea contribuției 
politicii de mediu la această strategie și transpunerea ei în realitate. Utilizarea eficientă a 
resurselor va reprezenta o componentă esențială a oricărei strategii de protejare a mediului și 
de sporire a competitivității noastre. Aceasta va presupune instituirea unei combinații 
adecvate de reglementări avizate de stimulente și de mecanisme de piață pentru a încuraja 
ecoinovarea, consumul și producția durabile, precum și identificarea unor mijloace de 
promovare a schimbărilor necesare care să respecte întru totul obiectivele noastre în materie 
de mediu, inclusiv prezentarea de planuri de acțiune privind ecoinovarea și tehnologiile de 
mediu și a fazei următoare a Planului privind consumul și producția durabile, în vederea 
eficientizării utilizării resurselor de către UE.

Problema biodiversității necesită un angajament politic sporit. Riscurile asociate reducerii 
biodiversității devin din ce în ce mai clare și trebuie să punem capăt nerespectării obiectivelor 
intermediare privind biodiversitatea. Trebuie să existe o apreciere profundă a valorii reale a 
biodiversității și a ecosistemelor, precum și a importanței solului, a apei, a destinației 
terenurilor și a silviculturii. Relația dintre biodiversitate, atenuarea efectelor schimbărilor 
climatice și adaptare este crucială. Aceasta este rațiunea pentru care voi colabora îndeaproape 
cu Comisarul pentru combaterea schimbărilor climatice. Dat fiind că nu vom reuși să 
îndeplinim nici obiectivul opririi reducerii biodiversității stabilit de UE pentru anul 2010 și 
nici obiectivul diminuării semnificative a reducerii biodiversității, va trebui să dăm un nou 
impuls acestui domeniu politic. Este nevoie de noi obiective la nivelul UE și la nivel global, 
însă nu este suficient să fixăm obiective. Voi pleda pentru un plan de acțiune ambițios și sunt 
conștient că sarcina cea mai grea va fi să mă asigur că acest plan va conduce la rezultate.

Pentru a atinge obiective ambițioase în materie de mediu, trebuie să acționăm pe mai multe 
fronturi politice. Sunt pe deplin conștient că ține de datoria și de responsabilitatea mea să mă 
asigur că aceste obiective se reflectă corespunzător în alte domenii politice. Punerea în 
aplicare și revizuirea legislației existente în materie de mediu (apă, aer, deșeuri și produse 
chimice) vor facilita tranziția către o creștere durabilă și vor continua să asigure protecția 
mediului și a sănătății umane împotriva consecințelor negative ale activităților umane. Este, 
de asemenea, crucial să ameliorăm punerea în aplicare a legislației noastre. Aceasta va asigura 
continuarea progresului în domeniul mediului și va garanta materializarea beneficiilor vizate 
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de propuneri în momentul adoptării lor. Cooperarea cu statele membre va juca un rol major în 
acest domeniu. Trebuie să veghem ca presiunile care decurg din criza economică să nu 
împiedice și nici să nu marginalizeze punerea în aplicare a acestei legislații. Criza financiară a 
evidențiat consecințele acțiunii nesustenabile într-un anumit domeniu. Este necesar să ieșim 
din criză într-un mod care să sporească sustenabilitatea viitorului nostru, nu să o diminueze și 
mai mult.

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?

Intenționez să mă aplec fără întârziere asupra problemelor fundamentale în materie de mediu, 
ceea ce nu înseamnă că voi privilegia soluțiile grăbite cu impact mare la nivelul comunicării și 
cu impact redus asupra mediului. Îmi doresc o politică de mediu europeană ambițioasă și 
eficace în același timp. Sunt hotărât să urmăresc în toate acțiunile mele rezultate optime în 
materie de mediu. Știu însă că nu vom ajunge niciodată la aceste rezultate bazându-ne numai 
pe bunele noastre intenții și pe corectitudinea noastră morală. Avem nevoie de o abordare 
sistematică și de cunoștințe solide, care sunt indispensabile nu doar pentru credibilitatea 
propunerilor noastre, ci și pentru a fi siguri că dispunem de date certe pentru a ne promova 
obiectivele în alte domenii politice. Această abordare este esențială pentru succesul strategiei 
„UE 2020”.

Voi acorda prioritate implementării eficace a legislației UE în materie de mediu și integrării 
acesteia în alte domenii politice. Voi menține abordarea duală a parteneriatului cu statele 
membre pentru a asigura respectarea normelor și, în cazul unui eșec, nu voi ezita să recurg în 
acest scop la instrumentele legale, cu obiectivul strategic de a ameliora cât mai mult posibil 
nivelul de conformitate.
Intenționez să profit de prilejul proclamării anului 2010 drept anul internațional al 
biodiversității pentru a aborda problema reducerii biodiversității. Voi face bilanțul experienței 
celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu și voi continua politicile referitoare la 
deșeuri, la eficacitatea utilizării resurselor și la consumul și producția durabile pentru a 
stimula creșterea verde și ecoinovarea și pentru a consolida stabilitatea ecologică, socială și 
economică a UE. Mă voi asigura totodată că politica în materie de mediu va contribui din plin 
la activitățile derulate de Comisie în vederea atenuării emisiilor de gaze cu efect de seră și în 
vederea adaptării la schimbările climatice. 
În ciuda unor rezultate pozitive, obiectivele fixate în materie de biodiversitate pentru anul 
2010 nu vor fi îndeplinite. Voi face propuneri pentru a contura o nouă viziune europeană și un 
nou obiectiv privind biodiversitatea, pentru a permite Europei să joace un rol strategic în 
dezbaterea internațională pe tema biodiversității în 2010 și voi prezenta ulterior o nouă 
strategie UE pentru biodiversitate care va integra biodiversitatea în domeniile politice conexe. 
În cadrul UE, voi definitiva instituirea rețelei „Natura 2000”, voi continua activitățile 
desfășurate pentru protejarea biodiversității marine și voi examina diferitele mijloace 
disponibile pentru a finanța protejarea naturii, în vederea pregătirii următoarelor perspective 
financiare care vor debuta în 2014.

Voi evalua punerea în aplicare a legislației existente în domeniul apelor din perspectiva 
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necesității adaptării la schimbările climatice și-mi voi prezenta concluziile în 2012. Punerea în 
aplicare eficace a politicii privind apele dulci va contribui și la punerea în aplicare a Directivei 
privind strategia pentru mediul marin, care constituie componenta de mediu a strategiei 
maritime a UE. Împreună cu Comisarul pentru industrie și antreprenoriat voi veghea la 
punerea în aplicare eficace a REACH, care va contribui la stimularea inovației în sectorul 
chimic, care este un factor important pentru a așeza Europa pe calea către o creștere mai 
sustenabilă la ieșirea din criza economică. Colaborând cu Comisarul pentru sănătate și 
protecția consumatorilor, voi examina de asemenea cadrul legislativ existent pentru a 
determina dacă acesta tratează în mod adecvat problemele de mediu asociate nanotehnologiei 
sau dacă sunt necesare măsuri specifice.

Mă voi strădui să continui progresele realizate în vederea îmbunătățirii calității aerului în 
Europa și voi reexamina îndeosebi propunerea de revizuire a Directivei privind plafoanele 
naționale de emisie în vederea îndeplinirii, până în 2020, a obiectivelor ambițioase în materie 
de sănătate și mediu stabilite în Strategia tematică privind poluarea atmosferică adoptată de 
Comisie în 2005.
O evaluare independentă a celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu va fi efectuată 
până la sfârșitul anului 2010. Împreună cu raportul „Mediul înconjurător european – situația 
actuală și perspective” („SOER”) al Agenției Europene de Mediu, aceasta va constitui 
fundamentul evoluției politicii în materie de mediu în contextul strategiei „UE 2020” și al 
Strategiei de dezvoltare durabilă. O legiferare mai avizată și mai simplă este esențială pentru 
îndeplinirea și pentru ameliorarea obiectivelor noastre actuale. O mai bună legiferare nu 
înseamnă diminuarea ambițiilor, ci garantarea posibilității de realizare efectivă a acestor 
ambiții.


