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1. Competențe generale, angajament european și independență personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisară și a promova interesul general european, îndeosebi 

în domeniul de care ar urma să fiți responsabilă? Ce anume vă motivează? Care va fi 

contribuția dvs. la promovarea agendei strategice a Comisiei? Cum intenționați să 

puneți în practică abordarea integratoare de gen și să încorporați o perspectivă de gen 

în toate domeniile de politică aferente portofoliului dumneavoastră? Ce garanții de 

independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și cum ați proceda 

pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră trecute, actuale sau 

viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul 

Comisiei? 

 

În ultimii doi ani am fost comisară responsabilă cu economia digitală și societatea digitală, iar 

înainte de aceasta am fost deputată în Parlamentul European timp de opt ani. În calitate de 

european angajat, nu cred că există o onoare politică mai mare decât aceea de a lucra pentru 

Europa, în special în perioade problematice ca cele pe care le parcurgem astăzi. Sunt convinsă 

că viitorul Europei depinde de forța unității noastre. Președinta aleasă mi-a încredințat două 

misiuni. 

În primul rând, mă voi asigura că triunghiul cunoașterii format din educație, cercetare și 

inovare ne ajută să ne realizăm ambițiile și obiectivele de mai mare anvergură. În acest 

domeniu voi lucra, în chestiunile legate de cercetare și inovare, sub îndrumarea 

vicepreședintelui executiv pentru o Europă pregătită pentru era digitală, iar în chestiunile 

legate de educație, cultură, tineret și sport, sub îndrumarea vicepreședintelui executiv pentru 

protejarea modului nostru de viață european. Această formulă va sprijini competitivitatea 

noastră și va asigura poziția de lider a Europei în contextul transformării digitale și neutre din 

punctul de vedere al schimbărilor climatice. Abordarea unitară a acestor politici va asigura 

faptul că oamenii dispun de competențele adecvate pentru a prospera în societatea noastră 

aflată în plină evoluție. Motivația mea primară pentru a alege o carieră în politică și motivația 

mea actuală, în calitate de comisară desemnată, a fost și este să fiu cât mai incluzivă posibil și 

să lucrez în beneficiul cetățenilor noștri, peste tot în Europa. 

În al doilea rând, mă voi concentra pe generațiile mai tinere și pe perspectivele de a le oferi 

sprijin în realizarea potențialului lor maxim. Cultura este ADN-ul Europei atât din punctul de 

vedere al diversității, cât și al drepturilor și valorilor fundamentale. Alături de creatorii 

europeni, voi continua să o promovez sub îndrumarea vicepreședintelui pentru protejarea 

modului nostru de viață european. Conservarea patrimoniului nostru cultural, inclusiv prin 

mijloace digitale, va continua să se afle în centrul acțiunii mele politice. 
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Aceste politici se bazează cu succes pe experiențele dobândite de mine pe parcursul ultimilor 

doi ani. Din poziția de comisară responsabilă cu economia digitală și societatea digitală, am 

gestionat în principal componenta TIC a programului Orizont 2020 (13 miliarde EUR), 

Mecanismul pentru interconectarea Europei (1 miliard EUR) și programul Europa creativă (1 

miliard EUR, MEDIA). Pe lângă acestea, am desfășurat cu succes lucrările care au condus la 

prezentarea propunerii de a crea un program Europa digitală pentru următorul cadru financiar, 

care, printre altele, ar trebui să contribuie la integrarea în industria europeană a rezultatelor 

activităților noastre de cercetare și inovare. 

Dincolo de finanțare, unele dintre politicile pe care le-am gestionat sunt direct relevante 

pentru noul meu portofoliu. Este vorba, de exemplu, de noul set de norme privind drepturile 

de autor și audiovizualul, pe care le-am negociat în numele Comisiei și care au o importanță 

capitală pentru cultura europeană. Planul de acțiune pentru educația digitală – pe care l-am 

prezentat comisarului pentru educație, cultură, tineret și sport și pe care îl voi actualiza cu 

ocazia următorului mandat – este un alt exemplu. În fine, doresc să reamintesc angajamentul 

meu continuu în favoarea competențelor digitale, așa cum o demonstrează crearea unui 

program de stagii finanțat din fonduri Orizont 2020, dar implementat prin Erasmus +, care a 

ajutat mii de tineri absolvenți europeni să dobândească o experiență digitală în străinătate. 

Integrarea unei perspective de gen în cadrul politicilor a fost și va rămâne o prioritate a 

acțiunii mele politice. În cadrul mandatului precedent, am elaborat și promovat o strategie 

intitulată „Femeile în domeniul digital”, reunind acțiuni de combatere a stereotipurilor de gen 

și de promovare a unor modele demne de urmat, precum și acțiuni de consolidare a 

competențelor digitale și a educației în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii 

(STIM) pentru fete și femei, și de stimulare a antreprenoriatului digital. Acestea sunt 

monitorizate prin tabloul de bord al strategiei „Femeile în domeniul digital” – parte a 

rapoartelor privind indicele economiei și societății digitale și privind semestrul european. 

Campania noastră #DigitalRespect4Her a sensibilizat cu privire la dificultățile cu care se 

confruntă femeile în mediul online. Toate statele membre, precum și directorii generali ai 23 

de mari companii din sectorul înaltei tehnologii și al media, au semnat o declarație privind 

crearea unui mediu de lucru incluziv în companiile lor. În sectorul audiovizual, am început să 

urmărim echilibrul de gen în cadrul programului MEDIA al Europei Creative și am lansat 

inițiativa „Femeile în mișcare” (‘Women on the Move’), însoțită de un ghid de bune practici.  

De asemenea, am adoptat în mod sistematic o abordare europeană în ceea ce privește relațiile 

cu partenerii noștri internaționali. În acest context, am consolidat dimensiuni ale tuturor 

dosarelor noastre digitale, cum ar fi Agenda digitală pentru Balcanii de Vest și relația cu 

Parteneriatul estic, Africa și Sudul Mediteranei 

Îmi asum angajamentul de a continua să respect fără abatere obligațiile din tratat referitoare la 

independență, transparență, imparțialitate și disponibilitate, așa cum sunt definite la articolul 

17 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 245 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene.  

Dacă voi fi confirmată în funcția de comisar, voi respecta pe deplin litera și spiritul tratatului, 

în special obligația de a acționa în interesul european și fără a primi nicio instrucțiune. Voi 

continua să onorez Codul de conduită a membrilor Comisiei Europene și dispozițiile acestuia 

privind conflictele de interese. Declarația mea de interese este completă și accesibilă 

publicului și, la fel ca în cursul mandatului anterior, o voi actualiza rapid în cazul în care vor 

fi necesare orice eventuale modificări. 



 

3 
 

 

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European 

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membră în colegiul comisarilor? În ce sens 

v-ați considera răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și pentru 

acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? Ce angajamente specifice sunteți 

pregătită să vă asumați pentru a asigura o transparență sporită și o cooperare mai 

intensă și pentru a lua efectiv în considerare pozițiile Parlamentului și a da curs 

solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce privește inițiativele prevăzute sau 

procedurile în curs, sunteți dispusă să oferiți aceleași informații și documente 

Parlamentului și Consiliului? 

Dacă voi fi confirmată în funcția de comisară, îmi voi asuma pe deplin responsabilitatea 

politică pentru activitățile din domeniul meu de competență. Acord o mare importanță 

principiului colegialității și voi colabora pe deplin cu ceilalți membri ai colegiului.  

Fiind aleasă de trei ori ca deputată în Parlamentul European, voi continua să colaborez 

îndeaproape cu această instituție și cu comisiile relevante, cu respect și cu angajament, în 

toate etapele procesului de elaborare a politicilor și ale dialogului politic. 

Ader pe deplin la principiile directoare care permit o cooperare interinstituțională eficace și 

existența unui sistem decizional eficient și legitim al UE. Printre acestea se numără 

deschiderea, încrederea reciprocă, eficiența și schimbul regulat de informații. Mă alătur pe 

deplin orientărilor politice și scrisorilor de misiune ale președintei alese, care reflectă pe 

deplin aceste principii și subliniază intenția de a întări parteneriatul special dintre Parlamentul 

European și Comisie. Dacă voi fi confirmată în funcția de comisară, voi depune toate 

eforturile pentru a îndeplini acest obiectiv și, în acest context, voi respecta pe deplin 

dispozițiile Acordului-cadru din 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie 

și ale Acordului interinstituțional din 2016 privind o mai bună legiferare. 

La fel ca în cursul mandatului actual, mă angajez să iau parte la toate dezbaterile plenare, 

reuniunile comisiilor și discuțiile în trilog pertinente. Voi asigura implicarea comisiilor 

relevante ale Parlamentului European în orice evoluții majore din domenii aflate în 

responsabilitatea mea, rămânând în același timp pe deplin conștientă de importanța egalității 

de tratament între Parlament și Consiliu în calitate de colegiuitori.  

În speță, voi asigura un flux regulat de informații cu președinții comisiilor parlamentare 

relevante, voi comunica în mod direct cu membrii comisiilor și mă voi asigura că sunt 

disponibilă pentru reuniuni bilaterale. 

De asemenea, mă voi asigura că întrebările adresate Comisiei de deputați ai Parlamentului 

European, referitoare la chestiuni care intră în responsabilitatea mea, primesc un răspuns rapid 

și exact. Mă voi prezenta în fața plenului și a comisiilor Parlamentului European ori de câte 

ori îmi va fi solicitat acest lucru, pentru a răspunde la întrebări sau a oferi orice fel de 

clarificări. 

Subscriu orientărilor politice ale președintei alese, în care se subliniază că, pentru a recâștiga 

încrederea cetățenilor în Uniune, instituțiile noastre ar trebui să fie deschise și ireproșabile din 

punctul de vedere al transparenței. 
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Prin urmare, sunt pe deplin hotărâtă să pun în aplicare dispozițiile de mare anvergură privind 

transparența și fluxul de informații, stipulate în Acordul-cadru privind relațiile dintre 

Parlamentul European și Comisie și în Acordul interinstituțional privind o mai bună 

legiferare. În particular, mă voi asigura că aceste dispoziții sunt respectate în cadrul 

dialogurile mele structurate și al altor contacte pe care le voi avea cu comisiile Parlamentului.  

Îmi voi continua de asemenea eforturile de a informa cetățenii cu privire la rolul Comisiei în 

contextul instituțional al UE, în special prin organizarea de numeroase dialoguri cu cetățenii. 

În plus, propunerile de politică și implementarea programelor aflate în responsabilitatea mea 

se vor baza pe consultări corespunzătoare ale experților și publicului, în conformitate cu 

principiile unei mai bune legiferări.  

Mă alătur pe deplin sprijinului manifestat de președinta aleasă în favoarea dreptului de 

inițiativă al Parlamentului European și angajamentului său potrivit căruia Comisia va da curs 

rezoluțiilor adoptate de Parlament cu o majoritate a deputaților, prezentând un act legislativ, 

cu respectarea deplină a principiului proporționalității, al subsidiarității și al mai bunei 

legiferări. 

Ca parte a angajamentului următorului colegiu de a aprofunda parteneriatul cu Parlamentul 

European, voi colabora îndeaproape cu Parlamentul în toate etapele dezbaterii rezoluțiilor în 

temeiul articolului 225 din TFUE. Mă angajez să colaborez îndeaproape cu comisiile 

parlamentare de resort și să fiu activă și prezentă în procesul de elaborare a rezoluțiilor în 

temeiul articolului 225 din TFUE. Cred cu tărie că acest lucru va îmbunătăți dialogul și va 

promova încrederea și sentimentul de colaborare la realizarea unui obiectiv comun.  

Mă voi asigura, de asemenea, că Parlamentul European este informat în mod regulat, în 

special înaintea unor evenimente majore și în etape-cheie ale negocierilor internaționale în 

domeniile aflate în responsabilitatea mea.  

Sunt pe deplin conștientă de faptul că furnizarea de informații și documente este un aspect 

esențial al aprofundării parteneriatului dintre Parlamentul European și Comisie. Prin urmare, 

mă angajez să pun pe deplin în aplicare dispozițiile pertinente ale acordului-cadru dintre cele 

două instituții și pe cele ale Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare. Mă voi 

asigura de respectarea egalității dintre colegiuitori atunci când este vorba despre modul în care 

au loc schimburile de informații în domeniile aflate în responsabilitatea mea. 

 

Întrebări adresate de Comisia pentru cultură și educație: 

1. Portofoliu 

Educație. Aveți sarcina de a transforma în realitate spațiul european al educației până 

în 2025. Cum vă veți asigura că măsurile adoptate recent se traduc în acțiuni concrete pe 

teren și care sunt măsurile pe care intenționați să le întreprindeți în acest scop? Cum 

vedeți viitorul politicii Uniunii în domeniile competențelor digitale și alfabetizării 

mediatice și care sunt următoarele etape ale Planului de acțiune pentru educația 

digitală? Ați primit sarcina de a tripla bugetul programului Erasmus + în următorul 

CFM, Erasmus + trebuind să devină mai incluziv și mai deschis persoanelor cu mai 

puține posibilități. Cum veți veghea ca creșterea bugetară să devină o realitate în noul 

CFM și cum anume veți face Erasmus + mai incluziv? Cum veți sprijini o abordare 

politică mai integrată în domeniul educației și cercetării în universitățile din UE? În 
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sfârșit, care este viziunea dumneavoastră în legătură cu politica UE în domeniul 

educației pe termen lung?  

 

Scrisoarea mea de misiune îmi indică printre misiunile principale coordonarea eforturilor 

pentru transformarea în realitate a spațiului european al educației. Voi lucra în strânsă 

colaborare cu Parlamentul European, cu statele membre și cu părțile interesate din domeniul 

educației, cu respectarea deplină a competențelor prevăzute în tratat în acest domeniu. 

Parlamentul European și statele membre sunt foarte favorabile spațiului european al educației, 

iar Consiliul European din decembrie 2017 a identificat elementele prioritare necesare pentru 

transpunerea sa în realitate. Impulsul în această direcție este încă foarte puternic. Prin urmare, 

voi valorifica din plin cadrul UE pentru schimburi de idei, comparații și analize comparative 

și învățare reciprocă în contextul provocărilor în bună măsură comune cu care se confruntă 

statele membre în domeniul educației și formării profesionale. Voi acorda o atenție specială 

asigurării accesului la sisteme de educație și de formare de înaltă calitate și orientate înspre 

inovare. Voi depune eforturi pentru depășirea obstacolelor care stau în calea studiilor în alte 

țări și a liberei circulații a persoanelor care studiază, dintre care unul este absența unui card de 

student european. Voi stimula mobilitatea și cooperarea transfrontalieră în domeniul educației 

și formării, nu în ultimul rând prin extinderea în continuare a primului program-pilot privind 

universitățile europene. Voi continua munca începută cu privire la competențele-cheie, la 

educația timpurie de bună calitate, la recunoașterea reciprocă a diplomelor și a rezultatelor 

învățării și la învățarea de limbi străine.  

În ceea ce privește programul Erasmus, voi depune toate eforturile pentru a răspunde la apelul 

lansat de președinta aleasă de a tripla bugetul acestuia, apel care răspunde și dorințelor 

Parlamentului European. Un buget mult mai puternic va fi esențial și pentru dezvoltarea în 

continuare a caracterului incluziv al programului. Măsurile vor cuprinde granturi dedicate 

persoanelor cu nevoi specifice, formate mai flexibile care să răspundă nevoilor persoanelor 

provenite din medii dezavantajate sau măsuri dedicate pentru mai buna informare cu privire la 

program. În continuare, voi studia posibilitățile oferite de fondurile structurale și de InvestEU 

în ceea ce privește sprijinirea statelor membre în asigurarea accesului egal la o educație 

incluzivă și de bună calitate, conform primului principiu din cadrul Pilonul european al 

drepturilor sociale. 

Date fiind rapiditatea și amploarea transformării digitale, este nevoie să trecem urgent la o 

viteză superioară în privința acțiunilor din domeniul competențelor digitale. 43 % din 

populația UE are un nivel scăzut de educație digitală, iar 17 % din populație este complet 

lipsită de competențe digitale, ceea ce duce la un risc serios de excludere. Președinta aleasă a 

subliniat cu claritate faptul că acest domeniu este prioritar pentru noi. Cred că a venit vremea 

să actualizăm Planul de acțiune pentru educația digitală. După cum indică studiile, eforturile 

noastre ar trebui să se concentreze asupra profesorilor, care sunt dornici să-și îmbunătățească 

competențele digitale și să folosească tehnologia în sprijinul activităților lor. Dacă reușim să 

îmbunătățim capacitatea digitală și încrederea în sine a profesorilor în acest domeniu, acest 

lucru îi va ajuta să le transmită tinerilor competențele digitale de care au nevoie, atât pentru 

viața profesională, cât și pentru participarea la viața societății.  

O altă prioritate este pentru noi extinderea posibilităților de educație digitală. Trebuie să ne 

asigurăm că instituțiile de educație corespund nevoilor erei digitale din perspectiva învățării 

pe tot parcursul vieții. O să îmi concentrez eforturile în special asupra posibilităților oferite de 

cursurile online deschise și în masă, pentru ca acestea să ajungă la cât mai multă lume. 

Trebuie să folosim tehnologiile digitale în mod inteligent pentru a face educația mai eficace și 

mai incluzivă.  
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Însă principalul scop al eforturilor noastre trebuie să fie echiparea generațiilor tinere cu 

competențe digitale solide. Și putem realiza acest lucru, de exemplu, concentrându-ne 

eforturile în direcția alfabetizării digitale și a informaticii pentru toți, astfel încât copiii și 

tinerii să înțeleagă și să interacționeze în mod critic cu tehnologia digitală, atât în ceea ce 

privește avantajele pe care le oferă, cât și în privința pericolelor la care ne expune. Lumea este 

deja digitală, la fel ca și copii noștri, dar sistemele noastre de educație încă nu.  

Cercetarea și educația sunt domenii complementare. Nu poate să existe cercetare de înalt nivel 

fără oameni bine educați și formați și care, în plus, au atitudinea și cadrul mental potrivit 

pentru a porni pe drumul spre noi descoperiri. Cercetarea este continuarea firească, în același 

spectru, a învățării pe tot parcursul vieții. De fapt, majoritatea instituțiilor de învățământ 

superior din Europa fac ambele lucruri, educație și cercetare, iar educația și cercetarea sunt 

oricum grupate în cadrul programelor de mobilitate actuale. Noile programe vor aduce și mai 

multă sinergie. În calitatea mea de comisară responsabilă atât pentru educație, cât și pentru 

cercetare, în cazul în care voi fi confirmată, voi promova puternic gruparea în continuare a 

celor două domenii de politică, în strânsă colaborare cu părțile interesate.  

Pentru a rezuma, viziunea mea pe termen lung pentru politica URE în domeniul educației este 

puternic înrădăcinată în spațiul european al educației. Susțin pe deplin viziunea politică 

ambițioasă de a crea un spațiu în care granițele să nu împiedice învățarea, studiul sau 

cercetarea, în care timpul petrecut studiind sau muncind într-o altă țară să fie ceva obișnuit 

pentru majoritatea studenților și profesorilor și în care instituțiile de învățământ să ofere o 

educație incluzivă și de bună calitate pentru toți. 

Cultura. Ați primit sarcina de a impulsiona Agenda europeană pentru cultură. Cum vă 

veți asigura că există o abordare comună a politicii UE și a finanțării în domeniul 

culturii și ce măsuri sunt necesare pentru a îndeplini acest obiectiv? Avem nevoie de o 

strategie europeană mai amplă și mai ambițioasă în domeniul culturii? Cum veți asigura 

o vizibilitate sporită pentru politica UE în domeniul culturii și o monitorizare activă a 

Anului European al Patrimoniului Cultural 2018? Cum vă veți asigura că politica UE 

respectă și promovează diversitatea culturală și lingvistică? Sunteți responsabilă și de 

promovarea sectoarelor culturale și creative. Ce alte măsuri considerați că trebuie să ia 

UE pentru a sprijini aceste sectoare?  

 

Politicile și finanțarea coordonate în domeniul culturii sunt esențiale, întrucât cultura se 

intersectează cu multe alte domenii de politică, de la educație la cercetare și de la coeziunea 

socială la relațiile externe. Sunt disponibile finanțări UE consistente pentru cultură în cadrul 

altor programe. De exemplu, în perioada 2014-2020, finanțarea globală disponibilă pentru 

cultură în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene poate fi estimată la peste 9 

miliarde EUR, mult peste capacitățile financiare ale programului Europa creativă. În acest 

context, voi colabora îndeaproape cu colegiul comisarilor, precum și cu regiunile și cu statele 

membre pentru a mă asigura că investițiile în cultură țin seama în mod corespunzător de 

strategiile de dezvoltare locale. 

În munca noastră din toate domeniile și departamentele de politică, ne vom orienta după 

obiectivele și principiile prezentate în cadrul Agendei europene pentru cultură.  

Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 a fost un exemplu excelent pentru modul în 

care sinergiile dintre diferitele politici și programe ale UE pot aduce beneficii comunităților, 

pornind de la nivelul individual, până la nivelul localităților, regiunilor, orașelor și, uneori, 

chiar până la nivelul statelor. Anul European a avut un obiectiv clar: promovarea 
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patrimoniului comun european ca resursă pentru Europa. 15 servicii ale Comisiei și-au adus 

contribuția pentru a ca Anul European să fie un succes și exact așa intenționez să și continuăm 

cu monitorizarea rezultatelor: cooperând, unindu-ne forțele, maximizând fiecare contribuție. 

Voi ghida politicile astfel încât patrimoniul să contribuie la oferirea de răspunsuri la 

întrebările urgente ale vremurilor noastre, în special în ceea ce privește incluziunea, 

dezvoltarea durabilă și schimbările climatice. 

În plus, la fel cum face în fiecare an Capitala Europeană a Culturii, Anul European al 

Patrimoniului Cultural a sporit vizibilitatea și a dus la o mai bună informare cu privire la 

politica culturală a UE. Inițiativa a ajuns la milioane de cetățeni europeni și le-a demonstrat 

importanța culturii la nivelul UE. Cred că avem de învățat din această experiență. Voi 

examina dacă activitățile specifice pe care le întreprindem acum pot fi făcute mai vizibile, de 

exemplu diferitele premii în domeniul cultural pe care le oferim în prezent. Pentru a descătușa 

imensul potențial creativ al Europei, trebuie ca creativitatea să devină una dintre 

competențele-cheie într-o Europă competitivă și sustenabilă. Toate acestea se pot realiza 

având în permanență în minte piatra de temelie a mandatului meu: păstrarea și promovarea 

diversității noastre culturale și lingvistice, aceasta din urmă și prin continuarea programului 

nostru de traducere literară. Prin acesta, aș dori să contribui în mod proactiv la a ajuta autorii 

din toate țările să ajungă la audiențele din alte țări, în limbile acestora. 

Cred că o strategie cu adevărat europeană pentru industriile culturale și creative trebuie să se 

bazeze pe o înțelegere a practicilor existente și a provocărilor viitoare, trebuie să fie 

intersectorială și trebuie să fie orientată înspre impact și sustenabilitate. Comisia a pornit deja 

de ceva vreme pe această cale, cu o propunere privind o nouă comunitatea de cunoaștere și 

inovare în cadrul Institutului European de Inovare și Tehnologie, dedicată industriilor 

culturale și creative. Abordarea Comisiei include testarea de noi idei și promovarea 

contactelor dintre diferitele industrii, conectarea antreprenorilor între ei, dar și cu alte 

întreprinderi și cu sectorul cercetării, pentru a rezolva ceea ce eu consider a fi o problemă 

majoră a acestor sectoare: fragmentarea. Scopul ar fi eliminarea barierelor din calea accesului 

la finanțare, generarea unei mase critice și eliminarea compartimentărilor, astfel încât sectorul 

să devină cu adevărat mare și să fie capabil să poarte cultura europeană în toate colțurile 

lumii. 

 

Tineret și sport. Care considerați că sunt prioritățile în materie de politici ale UE în 

domeniul tineretului și sportului? Cum vă veți asigura că strategia pentru tineret are un 

efect simțitor asupra tinerilor? Cum intenționați să acționați pentru ca tinerii să se 

angajeze și să se implice mai mult în politica europeană și în edificarea unei cetățenii 

europene? Cum veți intra în contact cu tinerii provenind din medii diferite și cu mai 

puține posibilități? Sportul fiind acum înscris în Tratatul de la Lisabona, procesul de 

elaborare a politicilor UE în acest domeniu s-a dezvoltat. Cum vedeți rolul UE în 

conturarea viitorului politicii în domeniul sportului? Există, în opinia dumneavoastră, 

anumite domenii de politică în materie de sport în care ar trebui avute în vedere măsuri 

la nivelul UE? 

 

Într-adevăr, prioritățile din domeniul tineretului și sportului sunt legate între ele. Prin strategia 

pentru tineret, scopul nostru este să implicăm, să conectăm și să responsabilizăm tinerii, să-i 

implicăm mai mult în viața democratică și să-i aducem mai aproape de UE. Prin eforturile 

noastre de a promova o dimensiune europeană a sportului, încercăm să ajungem la membrii 

marginalizați ai societății, să-i aducem înspre comunități incluzive și, în același timp, să 

promovăm un stil de viață sănătos pentru toți. 
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Prioritatea mea principală în domeniul politicilor pentru tineri este să mă asigur că tot mai 

mulți tineri beneficiază de politicile și programele UE și să asigur participarea egală a tuturor. 

Chiar dacă ajungem deja la mulți tineri prin intermediul schimburilor și al diferitelor formate 

de dialog, suntem încă departe de a ajunge la majoritatea tinerilor europeni. Prin urmare, 

trebuie ca politicile și programele noastre să devină mai incluzive și trebuie să reușim să 

implicăm mai mulți tineri, indiferent de mediul din care provin, de nivelul lor de educație sau 

de mijloacele lor financiare. Am făcut deja unele progrese în această privință. De exemplu, 

am adus mai aproape de nivelul local dialogul UE cu tinerii, iar tineretul poate acum cu mai 

multă ușurință să se alăture acțiunilor UE precum Corpul european de solidaritate sau 

DiscoverEU.  

Strategia UE pentru tineret conturează o viziune pentru tinerele generații din Europa, ajutând 

la identificarea provocărilor cu care se confruntă tinerii și a modalităților prin care îi poate 

ajuta UE să le facă față. Ea schițează un cadru de politici pe care îl pot susține Erasmus+, 

Corpul european de solidaritate și DiscoverEU și orientează politicile naționale în domeniul 

tineretului ale statelor membre. În sfârșit, strategia UE pentru tineret le oferă tinerilor 

posibilitatea de a participa la elaborarea politicilor UE. Căci, pentru a asigura implicarea 

tinerilor, nu este nevoie doar să le oferim o platformă care să le permită să își facă auzită 

vocea, ci trebuie și să îi ascultăm cu atenție și să le luăm opiniile cât se poate de în serios. Eu 

le voi susține ideile în fața miniștrilor din cadrul Consiliului Tineret atunci când este nevoie 

de acțiuni în statele membre și voi folosi toate instrumentele din portofoliul meu, de la 

educație la sport și la cultură, în beneficiul tinerilor, răspunzând la nevoile și preocupările lor. 

În privința sportului, cred că UE joacă un rol tot mai important. Noi ajutăm statele membre să 

identifice provocările comune și să elaboreze soluții posibile în strânsă colaborare cu toate 

părțile interesate, cu respectarea deplină a autonomiei organizațiilor sportive. În acest 

domeniu, am patru priorități de politică clare. În primul rând, protejarea integrității sportului. 

În acest sens, mi-aș dori să văd că se realizează progrese reale în domeniul aranjării 

meciurilor. După ani de zile de blocaje, voi contacta rapid președinția pentru a vedea cum 

poate fi deblocat procesul privind Convenția privind manipularea competițiilor sportive. Dar 

integritatea sportului nu se referă doar la combaterea aranjării meciurilor și a dopării, ci și la 

promovarea bunei guvernanțe, a transparenței, a democrației și a egalității de gen în cadrul 

organizațiilor sportive. În al doilea rând, este îngrijorătoare tendința spre inactivitate fizică din 

Europa. Trebuie să exploatăm din plin efectul pozitiv al sportului asupra societății. Sportul 

aduce oamenii împreună, creează comunități și îi ține pe oameni sănătoși. Prin urmare, 

intenționez să exploatez acest potențial și să folosesc sportul pentru a îmbunătăți sănătatea 

cetățenilor europeni, dar și pentru a promova incluziunea socială și egalitatea de gen. În al 

treilea rând, sportul este benefic nu doar pentru societățile noastre, ci și pentru economie. 

Industria sportivă contribuie în mod semnificativ la competitivitatea noastră și este, de 

asemenea, un angajator important. Prin urmare, aș dori să folosesc sportul ca pe un factor de 

stimulare a creșterii economice, a ocupării forței de muncă și a inovării. În al patrulea rând, 

știu că Parlamentul European este profund interesat de dezvoltarea sportului la nivelurile de 

bază, așa că doresc să mă ocup cu prioritate în următoarele luni de discutarea modalităților în 

care putem ajuta și mai mult organizațiile locale și regionale. Aș dori ca acesta să fie subiectul 

următorului nostru Forum al UE pentru sport. 

 

2. Coordonarea în interiorul Comisiei 

În multe domenii ale educației, culturii, tineretului și sportului (competențele digitale, 

cooperarea internațională, Corpul european de solidaritate, Europa creativă etc.), 
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portofoliul dumneavoastră se suprapune cu cel al altor comisari sau cu cel al unui 

vicepreședinte. Cum veți asigura o abordare coordonată în cadrul Comisiei? Cum se va 

transpune această coordonare și cooperare în procesul de elaborare a politicilor? Cum 

veți asigura o abordare coordonată a activităților și inițiativelor existente în domeniul 

educației, culturii, tineretului și sportului? Cuvântul „inovare” figurează în titulatura 

portofoliului dumneavoastră. Cum veți promova inovarea în domeniul educației, al 

culturii și al sectoarelor creative?  

 

Din scrisoarea mea de misiune, rezultă clar că, dacă voi fi confirmată de Parlamentul 

European, voi fi comisara responsabilă cu educația, cultura, tineretul și sportul. După cum văd 

eu lucrurile, portofoliul meu este complementar cu alte portofolii, de exemplu cu cel al 

comisarului desemnat Schmit în ceea ce privește educația și formarea profesională și educația 

adulților și cu cel al comisarei desemnate Goulard în ceea ce privește dosarele digitale și 

mediatice. Cât despre vicepreședinții desemnați, ei sunt cei care vor coordona domeniile 

politice, inclusiv pe cele care intră în portofoliul meu. Sistemul de vicepreședinți care 

orientează și coordonează lucrările unui grup de comisari este deja funcțional în cadrul 

actualei Comisii și s-a dovedit o modalitate eficientă de a elimina compartimentalizarea și de 

a colabora cu mai multe portofolii și echipe.  

Firește, voi lucra în strânsă colaborare cu ceilalți membri ai colegiului pentru a asigura 

complementaritatea și coerența activităților mele politice cu ale lor și pentru a valorifica 

sinergiile dintre portofoliile noastre.  

Cuvântul „inovare” din titlul portofoliului meu reflectă natura lui orientată spre viitor. 

Educația, tineretul, cultura și sportul sunt toate strâns legate de inovare. Să luăm de exemplu 

educația: Promovarea unor sisteme de învățământ și formare incluzive, bazate pe învățare pe 

tot parcursul vieții și orientate spre inovare este unul dintre obiectivele spațiului european al 

educației. Recomandările Consiliului din 2018 privind competențele-cheie includ anume 

„creativitatea și inovarea” pentru a descrie contribuția pe care o au anumite cunoștințe, 

aptitudini și atitudini la dezvoltarea de noi idei sau abordări. Institutul European de Inovare și 

Tehnologie și comunitățile sale de cunoaștere și inovare le oferă studenților, antreprenorilor și 

inovatorilor din întreprinderi cunoștințele, competențele și aptitudinile necesare pentru a-și 

transforma ideile în produse sau servicii cu valoare. În domeniul tineretului: nu putem să 

ignorăm vocile tinerilor, nu doar pentru că ei sunt liderii de mâine, ci și pentru că ei aduc idei 

noi și inovare în procesele noastre de elaborare a politicilor. În ceea ce privește cultura: 

Comisia a propus lansarea, în 2022, a unei comunități de cunoaștere și inovare dedicate 

industriilor culturale și creative în cadrul Institutului European de Inovare și Tehnologie.  

  

3. Controlul parlamentar 

 

Dimensiunea digitală a politicii în materie de educație și cultură se află în principal în 

afara sferei dumneavoastră de competență, fiind plasată în cea a vicepreședintei 

desemnate, dna Vestager și în cea a comisarei desemnate, dna Goulard, însă are un 

impact profund asupra educației, culturii și audiovizualului. Cum vă veți asigura că 

Comisia CULT este în măsură să controleze activitatea comisarilor respectivi în cursul 

mandatului lor? Cum veți veghea ca rezoluțiile Parlamentului să contribuie la procesul 

decizional al Comisiei? În ceea ce privește programele din cadrul CFM din sfera 

dumneavoastră de competență, cum vă veți asigura că Parlamentul joacă permanent un 

rol în deciziile politice și bugetare pe măsură ce programele evoluează? 
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Întrucât am fost eu însămi membră a Parlamentului, prețuiesc cum se cuvine rolul important 

pe care îl joacă Parlamentul European în asigurarea controlului democratic asupra legislației 

și programelor UE. Din acest motiv, voi colabora cu regularitate cu Comisia CULT și voi 

susține dialoguri structurate cu dumneavoastră cu privire la situația la zi a dosarelor 

importante și cu privire la stadiul implementării programelor de finanțare. De asemenea, mă 

voi angaja într-un dialog deschis cu dumneavoastră cu privire la inițiativele politice viitoare și 

voi împărtăși propunerile dumneavoastră celorlalți membri ai colegiului, pentru a examina 

cum pot fi transpuse în acțiuni politice tangibile. Voi colabora strâns, voi căuta sinergii și voi 

evita compartimentalizarea în special cu vicepreședintele executiv pentru o Europă pregătită 

pentru era digitală și cu comisarul pentru piața internă, în domeniile de interes comun. În ceea 

ce privește evoluția programelor care intră în sfera mea de competențe, eu și serviciile mele 

vom asigura întotdeauna transparență deplină și vă vom furniza toate informațiile necesare 

pentru a vă facilita îndeplinirea rolului crucial pe care îl aveți în calitatea de una dintre cele 

două ramuri ale autorității bugetare.  

Cred că o astfel de abordare colaborativă de la bun început este fundamentală pentru a ne 

putea asigura că răspundem așteptărilor cetățenilor și că realizăm acțiuni concrete, cu impact 

pozitiv asupra vieților lor. Și aceasta nu este doar convingerea mea. În scrisorile de misiune pe 

care le-a trimis, președinta aleasă, Ursula von der Leyen, a însărcinat toți comisarii desemnați 

să consolideze parteneriatul special al Comisiei cu Parlamentul European. Voi colabora 

îndeaproape cu Parlamentul European, în special cu Comisiile ITRE și CULT, precum și cu 

STOA, pe tot parcursul mandatului meu, și nu mă îndoiesc că și Comisia CULT va elabora 

mecanisme similare de cooperare constructivă cu toți vicepreședinții și comisarii desemnați 

relevanți, pentru a asigura dreptul de control al Parlamentului European.  

 

Întrebări adresate de Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

1. Care sunt principalele priorități politice pe care intenționați să le urmăriți în 

contextul acelei părți a portofoliului dumneavoastră care intră în sfera de competență a 

Comisiei ITRE, și anume cercetarea și inovarea? Ce inițiative legislative și nelegislative 

specifice, inclusiv instrumente financiare, aveți în vedere pentru realizarea acestor 

priorități? Care ar fi conținutul principal și calendarul acestor inițiative? Cum veți 

aplica în mod concret principiul „One In, One Out” în legătură cu propunerile 

legislative din portofoliul dumneavoastră?  

 

Prima mea prioritate este asigurarea unui acord rapid cu privire la propunerile legislative în 

așteptare, în special programele Orizont Europa, și implementarea lor la timp. Aceasta include 

continuarea procesului de co-creare (adică de implicare a cetățenilor, a organizațiilor societății 

civile și a utilizatorilor finali) a primului plan strategic pentru Orizont Europa, instituirea 

primelor misiuni și pregătirea propunerilor legislative pentru parteneriatele instituționalizate. 

Acest lucru cuprinde și instituirea Consiliului european pentru inovare. În funcție de 

progresele înregistrate în legătură cu cadrul financiar multianual și cu adoptarea Orizont 

Europa, pentru 2020 sunt prevăzute propunerile legislative privind parteneriatele 

instituționalizate, adoptarea actelor de punere în aplicare a planului strategic și primul 

program de lucru al Orizont Europa.  

În al doilea rând, doresc să construim un adevărat Spațiu european de cercetare, în care să ne 

reunim toate eforturile naționale și europene. Un Spațiu european de cercetare revitalizat ar 

trebui să stimuleze poziția de frunte a Europei în știință, să asigura calitatea și circulația 
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cunoștințelor, să creeze o masă critică de investiții și să furnizeze soluții inovatoare și durabile 

pentru toate sistemele naționale. Ar trebuie, de asemenea, să stimuleze reformele naționale în 

toate domeniile în care se caută ameliorarea. Știința deschisă și inovarea deschisă sunt politici 

esențiale pentru realizarea unui adevărat Spațiu european de cercetare. Aș dori să întăresc 

legăturile viitoare cu Spațiul european de cercetare, pentru că aptitudinile, educația și 

învățarea pe tot parcursul vieții sunt factori esențiali pentru stimularea competitivității și 

inovării în Europa, care sprijină Pactul ecologic și transformarea digitală.  

În al treilea rând, sunt convinsă că cercetarea și inovarea sunt motoare și stimulatoare 

principale pentru o creștere economică durabilă și bazată pe inovare și că sunt esențiale în 

obținerea de rezultate pentru multe dintre prioritățile menționate în orientările politice ale 

președintei alese, de la Pactul ecologic până la cel privind lupta împotriva cancerului, 

mobilitatea durabilă și inteligentă, suveranitatea tehnologică, dezvoltarea de surse de energie 

curată și zero poluare în beneficiul sănătății cetățenilor noștri. Prioritatea mea este ca 

cercetarea și inovarea să-și aducă o contribuție maximă la realizarea obiectivelor comune, 

printr-o agendă care să favorizeze tranzițiile ecologică, economică și socială pe baza 

investițiilor în cercetare și inovare, a reformelor și a reglementărilor.  

În al patrulea rând, vor promova cooperarea internațională în domeniile educației, cercetării și 

inovării, ceea ce este important din perspectiva consolidării rolului Uniunii Europene ca 

jucător internațional. Orizont Europa va continua cooperarea strategică cu partenerii-cheie 

prin acțiuni dedicate, conforme cu prioritățile UE, și va căuta în mod și mai activ sinergii cu 

celelalte programe ale UE.  

În sfârșit, sunt hotărâtă să exploatez cu succes rezultatele programelor-cadru ale UE în 

domeniul cercetării și inovării, ale programului actual Orizont 2020 și ale viitorului program 

Orizont Europa. Aceasta include consolidarea adoptării rezultatelor cercetării și inovării prin 

conlucrarea cu tinerii inovatori și cu liderii locali, oferindu-le șansa de a se extinde rapid, 

printre altele prin Consiliul european pentru inovare. Și mai include comunicare cu cetățenii și 

includerea lor în programul nostru, de exemplu, prin proiectul „Știința întâlnește regiunile”. 

La fiecare pas, intenția mea este să păstrez legături strânse cu Parlamentul, în special cu 

ITRE, dar și cu statele membre, cu comunitatea de cercetare, cu societatea civilă și cu ceilalți 

comisari. Cercetarea și inovarea pot indica direcția spre viitorul pe care dorim să-l construim: 

un viitor durabil, echitabil și prosper. Combinând co-crearea, investițiile, reglementările 

inteligente și reformele, doresc să demonstrez că cercetarea și inovarea pot transforma 

provocările majore în șanse majore. 

 

În ceea ce privește principiul „One In, One Out”, legislația UE poate atinge obiective și poate 

genera beneficii pe care statele membre singure nu le pot atinge. Însă, pentru aceasta, 

legislația UE poate să creeze sarcini suplimentare pentru beneficiarii sau utilizatorii finali. 

Principiul „One In, One Out” va simplifica aceste sarcini, căci fiecare propunere legislativă 

care creează sarcini noi ar trebui să elimine sarcini existente echivalente de pe seama 

cetățenilor și întreprinderilor, la nivelul UE și în același domeniu de politici. Principiul „One 

In, One Out” va fi aplicat prin examinarea întregului domeniu de politică, prin urmare va 

merge dincolo de actele legislative individuale care impun sarcini noi. Acest lucru va garanta 

că obiectivele de politică globale sunt atinse cu eficiență și cu impunerea de sarcini minime și 

că Comisia dispune întotdeauna de marja de manevră de a acționa atunci când este necesar.  

- Scrisoarea dumneavoastră de intenție se referă doar la obiectivul de a tripla 

bugetul programului Erasmus +. Veți urmări un obiectiv bugetar ambițios 
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pentru programul Orizont Europa, pentru a finanța un număr mai mare de 

proiecte de excelență și ridicând astfel rata de succes a programului actual, care 

este foarte scăzută? Veți susține poziția Parlamentului cu privire la bugetul 

programului Orizont Europa, care are un domeniu de aplicare mai larg în 

comparație cu predecesorul său?  

În scrisoarea mea de misiune, cercetarea și inovarea sunt recunoscute drept factori-cheie 

pentru competitivitatea Europei la scară globală.  

 

Orizont Europa va avea un rol central în stabilirea direcției, a principiilor și a cadrului pentru 

investițiile UE în C&I. În cadrul CFM global, Orizont Europa este programul pentru care 

bugetul propus a crescut cel mai mult pentru următoarea perioadă de programare 2021-2027, 

cu 26 %, într-un context de priorități concurente și de resurse limitate. Voi apăra cu hotărâre 

un buget ambițios pentru Orizont Europa, întrucât acesta este indispensabil pentru ca Europa 

să-și poată realiza obiectivele, fără acesta Europa neputând să realizeze tranziția spre o 

economie neutră din punct de vedere ecologic și spre noua eră digitală. Sunt recunoscătoare 

pentru poziția Parlamentului cu privire la bugetul Orizont Europa. Acesta este cel mai mare 

buget avut vreodată, ceea ce reflectă ambiția și angajamentul nostru comun de a transforma 

Europa într-un lider global, în special în ceea ce privește crearea și difuzarea de cunoștințe și 

tehnologii de înaltă calitate. El reflectă valoarea adăugată indiscutabilă a programului și 

efectul de levier pe care îl are acesta. Așa cum a solicitat Parlamentul în timpul negocierilor 

cu privire la Orizont Europa, vom monitoriza îndeaproape și vom raporta cu privire la 

problematica suprasolicitării. 

 

 

- Scrisoarea dumneavoastră de intenție pune un mai mare accent pe inovare decât 

pe cercetarea de frontieră, ceea ce se reflectă și în titlul restrictiv al portofoliului 

dumneavoastră. Totuși, una dintre cele mai mari povești de succes ale ultimelor 

două programe-cadru este Consiliul European pentru Cercetare (CEC), care îi 

sprijină pe cei mai proeminenți oameni de știință europeni. Cum intenționați să 

obțineți un echilibru just în întregul lanț de creare a valorii economice, de la 

activități de cercetare științifică fundamentală la acțiuni apropiate de piață, atât 

în proiecte individuale, cât și în proiecte de colaborare, așa cum au solicitat 

colegiuitorii în acordul provizoriu privind programul Orizont Europa?  

Cercetarea fundamentală este un bun fundamental și o condiția importantă pentru sporirea 

capacității Uniunii de a atrage cei mai buni oameni de știință pentru a deveni un pol de 

excelență global. Istoria științei arată importanța și impactul marilor descoperiri care nu au 

fost recunoscute imediat. De aceea, este important să le oferim o anumită libertate oamenilor 

noștri de știință care explorează frontierele cunoașterii. Și asta face atât de bine Consiliul 

European pentru Cercetare (CEC). CEC îi selectează pe cei mai promițători oameni de știință, 

cu cele mai incitante idei, din orice domeniu. Prin urmare, beneficiarii granturilor CEC 

produc rezultate excepționale și sunt exponenții științei europene de cel mai înalt nivel. În cei 

doar câțiva ani de la înființare, CEC a devenit un punct de referință pentru excelența în 

cercetarea de frontieră, în Europa și în întreaga lume, și aceasta în toate domeniile de 

cercetare. Nimeni nu contestă acest lucru. Propunerea privind Orizont Europa prevede anume 

continuitatea deplină în ceea ce privește guvernanța CEC și, propune, de asemenea, creșterea 

finanțării pentru CEC, pentru următorul cadru financiar multianual, de la 13,1 miliarde EUR 

la 16,6 miliarde EUR. Voi continua să mă lupt pentru resurse bugetare suficiente pentru 

cercetarea fundamentală în cadrul Orizont Europa. Sprijinul pentru cercetarea de frontieră va 

continua și prin ceilalți doi piloni. 
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Mă voi asigura că părțile colaborative ale programului vor fi echilibrate între diferitele 

niveluri de maturitate tehnologică, acoperind astfel întregul lanț valoric prin intermediul 

procesului de planificare strategică. În cadrul programului de lucru pentru Orizont Europa, 

putem găsi un bun echilibru dacă facem temele individuale de cercetare mai puțin prescriptive 

și bazate mai mult pe impact, sporind astfel libertatea potențialilor beneficiari. Împreună cu 

inovarea, acest lucru va sprijini tranziția Uniunii către o societate neutră din punct de vedere 

climatic, sănătoasă, prosperă și echitabilă. 

În același timp, trebuie să ne asigurăm că Europa este dotată cu infrastructurile de cercetare de 

care are nevoie atât pentru a realiza cercetare de frontieră, cât și pentru a produce inovare. 

Doresc să sprijin statele membre în mai buna coordonare a investițiilor lor pentru a le oferi 

oamenilor de știință resursele de care au nevoie pentru a produce noi cunoștințe, dar și pentru 

a contribui la soluționarea provocărilor cu care ne confruntăm. Acest lucru presupune și mai 

multă cooperare între infrastructuri și între discipline. 

- Cum vă veți coordona și veți interacționa cu comisarii ale căror domenii de 

politică au o componentă esențială de cercetare, cum ar fi politica industrială a 

UE, politica UE în domeniul digital, politica de apărare a UE, politica UE în 

domeniul climei, politica UE în domeniul transporturilor, politica maritimă a UE 

sau politica spațială a UE?  

Știința stă la baza majorității domeniilor de politică ale UE și își aduce contribuția la acestea, 

aducând noi tehnologii, creând un spațiu pentru inovare socială și experimentare și oferind noi 

cunoștințe și fundamente teoretice pentru elaborarea politicilor. Dacă voi fi confirmată în 

calitate de comisară, voi colabora prin urmare îndeaproape cu toți ceilalți membri ai 

colegiului. Voi lucra în special în strânsă colaborare cu vicepreședinta pentru o Europă 

pregătită pentru era digitală în privința agendei privind inteligența artificială, a noii strategii 

pe termen lung pentru viitorul industrial al Europei și a noii strategii pentru IMM-uri.  

Digitizarea și noile tehnologii revoluționează modul în care trăim și muncim. Ne aflăm în fața 

unui nou val de inovare de o complexitate fără precedent, a concentrării beneficiilor inovării 

și a unui ritm constant al schimbărilor. Transformarea digitală schimbă rapid viața cetățenilor 

europeni și exercită presiuni asupra competitivității întreprinderilor europene. Intenția mea 

este de a mă asigura că politica la nivelul UE cu privire la educație, cercetare și inovare 

reacționează cum se cuvine în acest peisaj în schimbare rapidă, astfel încât Europa să devină 

un actor principal în stăpânirea acestui val.  

Acolo unde este cazul, voi contribui și la lucrările privind Pactul ecologic european. 

Cercetarea și inovarea vor avea un rol esențial în tranziția către o economie neutră din punct 

de vedere climatic și circulară. 

Misiunile, în special, ca instrument nou și puternic în cadrul programului Orizont Europa, vor 

permite ca cercetarea și inovarea să furnizeze bunuri publice într-o serie de politici ale UE. 

Acest lucru va consolida sinergiile cu alte domenii de politică, printre care politicile climatice, 

digitale și industriale. 

Co-crearea și planificarea strategică constituie instrumente importante în acest sens, asigurând 

coordonarea și interacțiunea cu alți membri ai colegiului în domeniile care au o componentă 

esențială de cercetare. Co-crearea programului Orizont Europa și a politicii de cercetare și 

inovare a UE cu toate departamentele conexe ale Comisiei va ajuta la stabilirea unor direcții 
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strategice comune pentru cercetare și inovare și la mai buna focalizare a impactului acestuia 

pentru realizarea obiectivelor noastre comune. Co-crearea va spori concentrarea și integrarea 

acțiunilor în domeniul viitoarelor obiective politice care sunt semnificative pentru societate 

(cum ar fi schimbările climatice, sănătatea cetățenilor, biodiversitatea, apa curată, aerul 

nepoluat, securitatea alimentară, mediul, sănătatea oceanelor, sănătatea oamenilor).  

- În contextul unei agende ambițioase pentru climă prezentată de președinta 

aleasă, cum vă veți asigura că Orizont Europa îndeplinește cerințele de integrare 

a aspectelor legate de climă și contribuie la obiectivele climatice pentru 2050, 

având în vedere dificultatea actuală a programului Orizont 2020 de a-și atinge 

obiectivul în materie de climă?  

 

Efortul de a deveni primul continent durabil și neutru din punct de vedere climatic din lume 

până în 2050 este o ocazie unică de a moderniza economiile și societățile din Europa și de a le 

reorienta către un viitor durabil. Însă aceasta nu se va întâmpla niciodată fără o contribuție 

foarte puternică din partea cercetătorilor și a inovatorilor europeni, fără descoperirile lor 

esențiale și fără noile tehnologii pe care le creează, fără o colaborare de succes între industrie 

și mediul academic, precum și fără implicarea și adoptarea activă de către cetățeni și fără 

schimbări comportamentale majore. Toate acestea necesită un cadru european solid și eficace 

pentru cercetare și inovare.  

Sunt hotărâtă să contribui cât mai mult posibil la corelarea investițiilor în cercetare și inovare 

cu reformele și reglementările necesare și la mobilizarea unui răspuns colectiv la nivelul 

tuturor serviciilor Comisiei, al statelor, al întreprinderilor private de toate dimensiunile, al 

mediului academic și al publicului. Prin colaborare la toate nivelurile, instrumentele puternice 

și guvernanța inovatoare ale programului nostru cadru pot conduce la schimbările sistemice 

necesare pentru atingerea neutralității climatice și pentru asigurarea unei tranziții ecologice și 

economice incluzive.  

Cercetarea și inovarea care rezultă din Orizont Europa vor accelera găsirea de soluții pentru 

atingerea obiectivelor noastre climatice pentru 2030 și 2050. Cercetarea în domeniul 

schimbărilor climatice este o componentă majoră a programului Orizont Europa și se 

intersectează cu multe teme și acțiuni care depășesc clusterul Climă, energie și mobilitate. 

Patru dintre cele cinci domenii de misiune convenite pentru Orizont Europa sprijină în mod 

direct Pactul ecologic: adaptarea la schimbările climatice; oceane, mări, ape de coastă și ape 

interioare sănătoase; orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra 

climei; un sol sănătos și alimentele. Acest lucru va avea un efect mobilizator asupra altor părți 

ale programului, cum ar fi pilonul privind excelența științifică. Tranziția climatică va necesita 

elaborarea de măsuri de adaptare și de atenuare pentru care numai cercetarea și inovarea pot 

furniza dovezile necesare. Gruparea mai multor discipline științifice, a diferitor sectoare 

industriale și a diferitelor tipuri de actori implicați va crea un impuls puternic pentru soluțiile 

inovatoare necesare pentru atingerea obiectivelor climatice. 

Firește, avem nevoie și de mijloace bugetare la fel de ambițioase pentru a sprijini această 

tranziție, astfel cum a propus Comisia. În plus, Comisia a propus alocarea a cel puțin 25 % din 

cheltuielile care sprijină obiectivele climatice pe durata întregului cadru financiar multianual 

pentru perioada 2021-2027. Pentru Orizont Europa, acest procent se va ridica la cel puțin 

35 %. Mă voi asigura că serviciile aflate în subordinea mea vor monitoriza continuu starea 

punerii în aplicare a acestui obiectiv și vor pune datele la dispoziția publicului, online și într-

un mod accesibil. În plus, vor raport cu privire la impactul asupra climei pe care îl realizăm 

prin Orizont Europa și voi lua imediat măsurile necesare în cazul oricăror posibile deficiențe. 



 

15 
 

 

- În conformitate cu articolul 179 din TFUE, Uniunea are ca obiectiv realizarea 

unui spațiu european de cercetare și promovarea competitivității acestuia. Ce 

măsuri și, eventual, inițiative legislative aveți în vedere pentru a revitaliza Spațiul 

european de cercetare și a permite UE să se afirme ca partener de excelență pe 

scena mondială? În mod special, prin ce mijloace concrete intenționați să atrageți 

talente mondiale în UE și să reduceți amploarea oricărui viitor „exod al 

creierelor”? Cum veți elimina decalajul care se manifestă în performanțele în 

materie de cercetare și inovare între statele membre ale UE?  

Ambiția mea este de a revitaliza Spațiul european de cercetare (SEC), atât pentru a-l face 

adecvat misiunii sale într-un mediu internațional în schimbare, cât și pentru a face față 

provocărilor de lungă durată cu care se confruntă. Doresc să colaborez cu Parlamentul 

European și cu statele membre, în lunile care urmează, la elaborarea unei viziuni moderne și 

orientate spre viitor pentru SEC. Ambiția mea este de a conecta SEC cu educația și inovarea 

în cadrul unei politici mai ample în domeniul cunoașterii, inclusiv prin modificarea 

stimulentelor și a sistemelor de recompense și prin îmbunătățirea legăturilor cu ecosistemele 

de inovare. Aceasta oferă posibilități excepționale, pentru că vorbim despre domenii de 

politică care trebuie să interacționeze și să își ofere reciproc feedback pentru a crea un cerc 

virtuos de cunoaștere care contribuie la bunăstarea societății noastre și pentru a (re)crea o 

relație de încredere între lumea științei/cercetării și societate.  

În ceea ce privește exodul de creiere, așa cum a afirmat și președinta aleasă în orientările sale, 

trebuie să promovăm egalitatea de șanse în toate părțile Europei. Acest lucru este valabil și 

pentru cercetătorii Europei. În prezent, ne confruntăm cu multe diferențe, de exemplu, în 

condițiile de muncă ale cercetătorilor, în disponibilitatea pozițiilor și în accesul la finanțare. 

Pentru a aborda toți acești factori, precum și pentru a atrage și menține talentele, sunt necesare 

acțiuni de promovare a unor standarde comune pentru cercetători și instituții în Europa.  

Datorită măsurilor de extindere ale programului Orizont 2020, semestrului european și 

mecanismului de sprijinire a politicilor, s-au înregistrat îmbunătățiri în condițiile de muncă 

pentru cercetători. În contextul unei noi inițiative privind Spațiul european de cercetare, 

intenționez să acorde o atenție deosebită problemei exodului creierelor. 

Pentru început, Europa trebuie să fie un loc de muncă atractiv pentru cercetători. Așa cum s-a 

convenit în cadrul negocierilor privind Orizont Europa, Comisia va efectua un studiu pe 

această temă ca bază pentru viitoarele măsuri. De asemenea, așa cum a solicitat Parlamentul, 

Comisia va începe să monitorizeze evoluția salariilor cercetătorilor în vederea formulării de 

recomandări pentru acțiuni coordonate. Noul set de măsuri privind extinderea participării va 

furniza un nou set de instrumente pentru dezvoltarea de noi soluții care să poată fi apoi 

extinse. Voi colabora îndeaproape cu vicepreședinta desemnată Dubravka Suica pentru a 

deschide noi posibilități în domeniile cele mai afectate de exodul creierelor. 

În ceea ce privește decalajul în materie de inovare, consider că există patru direcții de acțiune 

pe viitor în cadrul portofoliului meu pentru a sprijini regiunile cu performanțe scăzute. Mai 

întâi, în cadrul programului Orizont Europa, partea dedicată extinderii participării și 

diseminării excelenței va reprezenta cel puțin 3,3 % din bugetul total, ceea ce reprezintă de 

trei ori mai mult decât în Orizont 2020. Această parte a programului se bazează pe experiența 

din Orizont 2020 și, mulțumită Parlamentului European, dispune și de noi instrumente pentru 

a promova participarea bazată pe excelență a tuturor statelor membre, inclusiv a celor cu 

performanțe mai scăzute, pentru a facilita legăturile de colaborare în domeniul cercetării și 
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inovării europene și pentru a stimula circulația creierelor în Europa. În al doilea rând, 

dezvoltarea în continuare a Spațiului european de cercetare va ajuta și la reducerea 

disparităților naționale, de exemplu prin concentrarea asupra anumitor aspecte ale decalajului 

în materie de inovare, precum problema exodului creierelor. În al treilea rând, trebuie să 

continuăm să sprijinim statele membre în ceea ce privește reformele naționale, de exemplu 

prin intermediul Semestrului european și al mecanismului de sprijinire a politicilor sau prin 

susținerea inițiativelor regionale, precum inițiativa BIOEAST. În sfârșit, doar programul 

Orizont Europa nu va fi suficient pentru a depăși decalajele dintre statele membre în materie 

de tehnologie, inovare și excelență și slaba integrare a sistemelor de C&I din unele state 

membre în ecosistemul de inovare european. Trebuie să întărim sinergiile între programe și 

politici. Sinergiile dintre Orizont Europa și fondurile noastre de coeziune vor fi în special 

importante pentru reducerea decalajelor în materie de C&I. 

 

- În ceea ce privește dimensiunea externă a cercetării, cu ce țări terțe veți coopera 

în mod prioritar și în ce domenii tematice? Intenționați să aveți același grad de 

cooperare deschisă de-a lungul întregului lanț valoric, de la cercetarea științifică 

fundamentală la activități inovatoare orientate spre piață? Veți promova 

reciprocitatea cu partenerii de cooperare ai Uniunii din întreaga lume? 

Considerați că există riscul ca politica de asociere cu mai multe viteze, propusă 

de predecesorul dumneavoastră, să conducă la creșterea complexității 

programului-cadru pentru participanți?  

Abordarea cercetării și inovării în UE a constat în mod tradițional din două elemente. Mai 

întâi, deschiderea către lume le-a permis cercetătorilor și inovatorilor europeni să își 

maximizeze interacțiunea cu cele mai strălucite minți din lume și cu cele mai recente 

cunoștințe științifice și tehnologice și să abordeze împreună provocările globale. În al doilea 

rând, activitățile specifice conduse de UE cu țările partenere alese, ceea ce a însemnat că 

selectarea țărilor și temele de cooperare internațională trebuie să treacă testul interesului UE și 

al beneficiilor reciproce.  

Participarea la programele Uniunii poate fi considerată un instrument al politicii Uniunii de 

cooperare cu țările terțe într-un context politic mai larg.  

Întrucât discuțiile privind condițiile de asociere sunt în curs de desfășurare, este prea devreme 

pentru a spune ce țări anume vor fi în final asociate la programul Orizont Europa, cea mai 

strânsă formă de cooperare cu o țară parteneră internațională. Prin Orizont Europa, vom căuta 

probabil o asociere deplină cu țările din Spațiul Economic European, cu țările implicate în 

procesul de aderare la UE și cu țările vizate de politica de vecinătate a UE.  

În afara țărilor din Spațiul Economic European sau vizate de procesul de aderare sau de 

politica de vecinătate, țările terțe pot participa la Orizont Europa numai dacă programul 

permite în mod explicit acest lucru.  

Doresc să promovez deschiderea reciprocă față de partenerii internaționali prin utilizarea la 

maximum a efectului de levier pe care instrumentele noastre îl pot aplica, asigurând în acest 

fel multilateralismul și deschiderea, negociind în același timp în mod ferm existența unor 

condiții de concurență echitabile la nivel mondial.  
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Cu toate acestea, Orizont Europa ar trebui să ne permită cooperări strategice și limitarea 

deschiderii atunci când acest lucru este dictat de interesele strategice ale UE. Există 

instrumente de programare pentru a proteja interesele UE, cum ar fi limitarea participării la 

acțiuni specifice la statele membre sau stabilirea unor criterii de eligibilitate și obligații de 

exploatare suplimentare pentru a asigura faptul că transferurile, licențele și exploatarea sunt 

benefice pentru Uniune. De exemplu, instrumentul „Accelerator” al Consiliului european 

pentru inovare, proiectat să promoveze inovarea creatoare de piață și extinderea 

întreprinderilor, va folosi aceste instrumente. 

Prin urmărirea unui angajament strategic și a reciprocității cu partenerii globali, putem să 

obținem rezultate mai bune, aliniate la interesele UE, rămânând în același timp competitivi, 

răspunzând provocărilor societale globale, sprijinind politicile externe ale Uniunii și 

promovând prioritățile și valorile noastre în lume. 

 

- Acordul provizoriu privind programul Orizont Europa include un angajament al 

Comisiei Europene de a avea ample schimburi de opinii cu Parlamentul 

European în cadrul procesului de planificare strategică. Cum ar putea fi 

organizate aceste ample schimburi de opinii? Vă asumați angajamentul de a 

concepe, împreună cu Parlamentul, un proces care să garanteze că toate 

informațiile referitoare la planificarea strategică a programului Orizont Europa 

ajung în mod structurat, periodic și regulat la Parlament? În plus, cum veți 

asigura informarea periodică a Parlamentului European cu privire la punerea în 

aplicare a programului, proiectele finanțate și impactul acestora, pentru a 

permite un control parlamentar aprofundat?  

 

În timpul negocierilor interinstituționale privind Orizont Europa, Comisia a prezentat o 

declarație privind consultările ample cu Parlamentul: „La cerere, Comisia intenționează să 

facă schimb de opinii cu comisia competentă din Parlamentul European cu privire la: (i) lista 

candidaților potențiali la parteneriate pe baza articolelor 185 și 187 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene care vor fi cuprinși în evaluări de impact (inițiale); (ii) lista 

misiunilor provizorii identificate de comitetele misiunii; (iii) rezultatele planului strategic 

înainte de adoptarea sa oficială și va prezenta și va partaja documente referitoare la 

programele de lucru.” Mă angajez să respect pe deplin cele afirmate în declarație, în 

parametrii acordurilor și actelor legislative relevate existente.  

Pe baza Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, 

se transmit Parlamentului European și documentele relevante pentru ca grupul de experți al 

Comisiei să poată să acționeze ca o configurație strategică alternativă la comitetul 

programului Orizont Europa, instituit pentru a contribui la pregătirea primului plan strategic. 

Vom continua să respectăm acest angajament până la încheierea funcționării acestui grup de 

experți. În continuare și în legătură cu funcționarea configurațiilor comitetelor programului 

Orizont Europa, mă voi asigura că se pun la dispoziția Parlamentului European agendele 

ședințelor comitetelor, proiectele de acte de punere în aplicare în legătură cu care se solicită 

avizul comitetelor, precum și informații cu privire la proiectele finale de acte de punere în 

aplicare după emiterea avizului comitetelor. 

Vom continua să respectăm acest angajament până la încheierea funcționării acestui grup de 

experți. În continuare și în legătură cu funcționarea configurațiilor comitetelor programului 

Orizont Europa, mă voi asigura că se pun la dispoziția Parlamentului European, prin 

intermediul Registrului de comitologie, agendele ședințelor comitetelor, proiectele de acte de 
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punere în aplicare în legătură cu care se solicită avizul comitetelor, precum și informații cu 

privire la proiectele finale de acte de punere în aplicare după emiterea avizului comitetelor. 

Sunt pe deplin disponibilă, și eu, și serviciile mele, pentru întâlniri cu comitetul 

dumneavoastră sau în orice altă configurație pe care o considerați adecvată, pentru a vă 

informa cu regularitate cu privire la evoluțiile recente și pentru a vă asculta opiniile. Sunt în 

mod deosebit interesată de opiniile dumneavoastră cu privire la candidații potențiali la 

parteneriatele instituționalizate pe baza articolelor 185 și 187 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, la misiunile identificate provizoriu de comitetele misiunilor și la proiectul 

de plan strategic înainte de adoptarea sa oficială. Aștept cu interes schimburi ample și rodnice 

în acest sens.  

 

Comisia oferă transparență deplină cu privire la punerea în aplicare a programului prin 

intermediul tabloului de bord al programului Orizont. Tabloul de bord oferă publicului acces 

la informații în timp real cu privire la proiecte și la rezultatele lor, la statistici la nivelul 

întregului program și la imagini de ansamblu asupra unor inițiative importante, precum 

Consiliul european pentru inovare. În plus, noutatea căilor de acces principale ale programului 

Orizont Europa îmi va permite, mie și serviciilor mele, să efectuăm și să vă supunem atenției 

o analiză clară și aprofundată a progreselor pe care le realizăm în direcția obiectivelor 

științifice, economice și sociale ale programului-cadru, atât global, cât și cu privire la fiecare 

în parte.  

 

 

2. Cum veți asigura personal buna calitate a propunerilor legislative, transparența 

deplină a activităților de lobby (care vă vizează pe dumneavoastră și serviciile 

dumneavoastră), precum și o consultare coerentă și echilibrată a tuturor părților 

interesate, ținând cont și de necesitatea de a efectua evaluări detaliate ale impactului, 

mai ales ale impactul întregii legislații asupra IMM-urilor?  

 

Sunt convinsă că UE trebuie să acționeze acolo unde cercetarea și inovarea contează cel mai 

mult, atunci când pot aduce cea mai mare valoare adăugată și acolo unde pot să transforme 

Europa. În spiritul acordului interinstituțional privind mai buna legiferare, aștept cu interes să 

colaborez îndeaproape cu Parlamentul European pentru a îmbunătăți baza de cunoștințe 

pentru programe și propunerile legislative și țin să îmi reînnoiesc angajamentul privind 

transparența și fluxul de informații între cele două instituții. În strânsă colaborare cu 

vicepreședintele pentru relații interinstituționale și prospectivă, mă voi asigura că ne situăm pe 

deplin în era digitală, că profităm de cele mai recente progrese din domeniul inteligenței 

artificiale și al volumelor mari de date pentru a obține cele mai bune informații necesare 

elaborării viitoarelor politici. În acest context, aș dori să subliniez că ne putem baza pe 

competențele științifice interne ale Comisiei, inclusiv pe Centrul Comun de Cercetare, 

serviciul științific și administratorul de cunoștințe al Comisiei, și pe Mecanismul de consiliere 

științifică. 

 

Desigur, orice nouă inițiativă propusă cu impact semnificativ va trece printr-o evaluare solidă 

a impactului și va fi revizuită de Comitetul independent de analiză a reglementării, cum este 

cazul propunerilor actuale din cadrul Orizont Europa, care sper să fie aprobate pe deplin în 

curând, cu sprijinul dumneavoastră. Pentru prima oară, suntem în curs de a realiza analize 

coordonate ale impactului în legătură cu doisprezece candidați la parteneriate europene, 

analize care vor sta la baza unor posibile propuneri legislative. Doresc să mă asigur că luăm 
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măsuri care încurajează sinergiile și le maximizează impactul în vederea atingerii obiectivelor 

noastre societale.  

 

Mă angajez să garantez că abordarea noilor propuneri legislative este deschisă și în spirit de 

cooperare de la bun început. Consultările cu părțile interesate vor continua să reprezinte un 

element important la fiecare etapă a ciclului de elaborare a politicilor, de la proiectarea 

politicilor până la acordul legislativ final și, mai târziu, până la monitorizarea și evaluarea 

politicilor. Mă voi strădui să asigur faptul că monitorizarea continuă, pe lângă evaluările ex-

post și cele intermediare, este parte integrantă din proces. Doresc să mă asigur că toate părțile 

interesate sunt implicate în acest proces, de la cercetători la inovatori, cetățeni, IMM-uri, 

universități, fundații. Voi continua să public toate informațiile referitoare la reuniunile cu 

părțile interesate și cu reprezentanții grupurilor în registrul obligatoriu al lobbyiștilor. 

 

Doresc, de asemenea, să mă asigur că folosim instrumentele pentru o mai bună legiferare 

pentru a elabora acte legislative care încurajează inovarea capabilă să genereze nu doar 

beneficii economice, ci – mai ales – beneficii sociale și de mediu pentru toți europenii, cu 

implicarea deplină a societății civile și ținând seama de impactul asupra inovării pe parcursul 

întregului ciclu legislativ. Analiza inovării ar trebui să facă parte dintre instrumentele politicii 

de reglementare (la fel ca evaluările de impact, analizele și consultările cu părțile interesate) și 

voi discuta cu vicepreședintele desemnat pentru relații interinstituționale cum putem realiza 

mai bine acest lucru. Un cadru de reglementare previzibil și favorabil inovării va fi esențial nu 

numai pentru a atinge obiectivele de durabilitate, ci și pentru consolidarea competitivității 

Europei și pentru stimularea creșterii. 

 

3. Cum veți asigura, dumneavoastră și serviciile dumneavoastră, cooperarea consolidată 

cu Comisia ITRE? Ce măsuri concrete veți lua pentru a vă asigura că Comisia ITRE 

primește, în timp util și în mod activ, aceleași informații ca și Consiliul și statele membre 

în ceea ce privește inițiativele legislative planificate sau alte inițiative majore? Cum veți 

facilita examinarea de către Comisia ITRE a procedurilor legislative și nelegislative, 

punând la dispoziție de la început toate informațiile necesare referitoare la pregătirea 

actelor legislative, a actelor delegate și a actelor de punere în aplicare și cum veți facilita 

monitorizarea punerii lor în aplicare? Cum intenționați să vă asigurați că ITRE este 

informată și implicată în mod adecvat în legătură cu orice acorduri internaționale în 

domeniul dumneavoastră de politică?  

Mă voi asigura că Parlamentul European și Comisia ITRE în special sunt informați pe deplin, 

în același timp cu Consiliu, cu privire la orice evoluții majore. Sunt pe deplin disponibilă 

pentru a participa cu regularitate la ședințe ale comisiei dumneavoastră și pentru schimburi de 

opinii cu dumneavoastră în cadrul dialogului structurat. 

Serviciile mele se angajează să vă furnizeze informații actualizate și explicații detaliate cu 

privire la actele legislative, nelegislative, delegate și de punere în aplicare, precum și la 

punere în aplicare a acestora.  

Înțelegere comună privind actele delegate (anexată la Acordul interinstituțional privind o mai 

bună legiferare din 2016) prevede atât transmiterea planificării orientative a actelor delegate, 

cât și informarea în timp util a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la activitatea 

grupurilor de experți care sprijină Comisia în pregătirea actelor delegate. Instituit în 2017, 

Registrul interinstituțional al actelor delegate furnizează informații cu privire la întregul ciclu 
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de viață al actelor delegate, de la planificare până la publicare, permițând Parlamentului 

European să fie pe deplin informat cu privire la activitatea Comisiei în acest domeniu. În mod 

similar, Registrul de comitologie oferă informații cu privire la reuniunile comitetelor de 

comitologie: de fiecare dată când un comitet se reunește pentru a discuta un proiect de act de 

punere în aplicare, Parlamentul European este informat în mod activ în acest sens. O nouă 

versiune a acestui registru va furniza în curând informații suplimentare, precum planificarea 

actelor de punere în aplicare, care vor fi publicate pentru feedback.  

Îmi mențin angajamentul deplin de a informa Parlamentul cu privire la orice intenție de a 

iniția negocieri și la progresul negocierilor privind acordurile de asociere la programul 

Orizont Europa și de a reînnoi acordurile de cooperare în domeniul științei și tehnologiei. Voi 

respecta pe deplin prerogativele Parlamentului conform articolul 218 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene și voi acționa în conformitate cu obligația de cooperare loială 

reciprocă în exercitarea angajamentelor asumate de Comisie în cadrul acordului 

interinstituțional. Comisia ITRE va fi informată în mod proactiv și cu regularitate cu privire la 

acordurile internaționale, atât cu privire la acordurile de cooperare științifică și tehnologică, 

cât și cu privire la acordurile de asociere cu programul Orizont Europa. Aș aprecia în special 

includerea unui punct regulat pe agenda reuniunilor ITRE cu privire la ultimele informații 

privind acordurile internaționale. 

 

 

 

 


