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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 dumneavoastră 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? 

Cred că dețin calificările și experiența profesională adecvată pentru a contribui la interesul 

general european. Intenționez să îi susțin pe colegii mei comisari în eforturile lor de a 

promova prioritățile Uniunii Europene. 

Parcursul meu european a început atunci când, în calitate de tânără activistă, am participat la 

campania pentru aderarea Finlandei la UE. La vârsta de 19 ani am putut vota pentru aderarea 

Finlandei la UE, la referendumul din 1994. Ca studentă, am avut șansa de a participa la 

programul Erasmus în Viena. În timpul studiilor am promovat, de asemenea, în mod activ, 

aderarea Finlandei la zona euro. Am avut întotdeauna o identitate europeană puternică și 

încredere în scopul integrării europene — împreună suntem mai puternici. Am dorit 

întotdeauna să îmi aduc contribuția la viitorul Europei. 

Această convingere m-a determinat să fiu cofondator al filialei finlandeze a organizației de 

tineret a Mișcării Europene, care oferă tinerilor din Finlanda informații despre Europa și care 

constituie o platformă pentru dezbateri europene. În opinia mea, este crucial ca istoria 

integrării europene să fie înțeleasă. Pentru mine, participarea la seminarul internațional 

privind viitorul Europei desfășurat în insula Venotene din Italia în anii 1990 constituie o 

experiență neprețuită. Pe acea insulă infamă, în care s-a aflat închisoarea în care a fost 

deținut, printre alții, Altiero Spinelli, am început să studiez ideea privind o Europă federală pe 

care acesta a susținut-o. 

Întreaga mea carieră și viață ca european au fost inspirate de acest spirit și de această idee a 

unei Europe care să însemne mai mult decât o grupare de state. În calitate de parlamentar, de 

președinte al Partidului Social Democrat din Finlanda și de ministru al finanțelor, am căutat 
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întotdeauna să consolidez angajamentul meu față de Europa și să acționez în conformitate cu 

acesta. 

De la Venotene și înființarea, împreună cu alții, a organizației Mișcarea europeană în 

Finlanda, am avut un lung parcurs european, ajungând în acest punct. Continentul nostru - și 

aspirațiile sale comune privind un viitor prosper pentru toți - a rămas una dintre preocupările 

mele cele mai importante. Aceste idei și convingeri m-au determinat să activez atât în 

societatea civilă, cât și în politică. Privind înapoi, cred că toate aceste experiențe mă vor 

sprijini în îndeplinirea posibilelor mele atribuții de comisar pentru parteneriate internaționale. 

Această provocare - dezvoltare la nivel mondial prin parteneriate, îmi reamintește de anii de 

activitate în comisia parlamentară pentru relații externe, în cadrul consiliilor de administrație 

ale „World Vision Finland” și în cadrul inițiativei de gestionare a crizelor, din comitetul 

finlandez pentru dezvoltare și din cadrul comitetului pentru dezvoltare al Băncii 

Mondiale/Fondului Monetar Internațional, precum și de perioada în care am fost președinta 

asociației finlandeze pentru Organizația Națiunilor Unite, a comisiei finlandeze pentru 

UNESCO și a Comitetului național pentru dezvoltare durabilă din Finlanda, în calitate de 

viceprim-ministru. Ultima verigă din acest lanț este activitatea mea ca reprezentant special 

pentru mediere al ministrului afacerilor externe, în cadrul căreia m-am axat pe Africa și pe 

dialogul cu femeile și tinerii. Mă angajez în mod ferm să îmi pun experiența în slujba unui 

model european de dezvoltare mai strategic și mai eficace, care promovează Agenda 2030 

pentru dezvoltare durabilă și Obiectivele de dezvoltare durabilă. 

Datorită activității mele desfășurate pe numeroase fronturi ale cooperării internaționale și 

dezvoltării, am dobândit convingerea că marile provocări ale generației noastre nu pot fi 

abordate decât prin cooperare. Fie că e vorba de schimbările climatice, de inegalitate, de 

sărăcie, de noi amenințări la adresa securității sau de erodarea democrației, numai crearea de 

parteneriate și colaborarea ne pot asigura rezultatele de care avem nevoie. Într-un fel, aceasta 

reflectă abordarea strategică a președintei alese, potrivit căreia, în colegiul său, provocările 

vor fi abordate în cadrul unor echipe, toate cunoștințele și instrumentele relevante fiind aduse 

la aceeași masă. 

Promovarea cauzei tinerelor și a femeilor a constituit întotdeauna o prioritate specială pentru 

mine. Ca prima femeie din Finlanda care a deținut poziția de ministru al finanțelor, am avut 

onoarea de a acționa ca un deschizător de drumuri în ceea ce privește promovarea egalității 

de gen și a ocupării de către femei de funcții de conducere în economie și în domeniile 

politicii. Genul și egalitatea au fost aspecte esențiale în cadrul diverselor funcții legate de 

dezvoltare pe care le-am deținut, precum și în contextul mandatului meu de reprezentant 

special pentru mediere. Mă voi asigura că egalitatea de gen și emanciparea femeilor vor 

continua să constituie o prioritate majoră în cooperarea internațională și în politicile noastre 

de dezvoltare. 

Acum după ce am primit scrisoarea de misiune și după ce am discutat-o cu președinta aleasă, 

aștept cu nerăbdare să îmi folosesc experiența dobândită în guvernul finlandez în calitate de 

ministru al finanțelor pentru a debloca investițiile private și de capital din cadrul financiar 

multianual actual și din cel viitor, mai ales în ceea ce privește utilizarea, în acest scop, a 

întregului potențial al Planului european de investiții. Relațiile cu țările partenere - fie ele din 

Africa, din Asia, din zona Caraibilor, din Pacific sau din America Latină, trebuie să se 

concentreze pe crearea de locuri de muncă și pe investiții. Oportunitățile economice se obțin 

prin investiții în educație și prin soluții durabile și digitale, acestea fiind unele dintre 

prioritățile actualei Comisii. Obiectivele de dezvoltare durabilă constituie o agendă cu 
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adevărat comună cu partenerii noștri. Acest parteneriat va fi consolidat prin elaborarea unei 

strategii cuprinzătoare pentru Africa și prin finalizarea unui nou acord cu țările din grupul 

statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (țările ACP). În ceea ce privește aspectul acesta 

din urmă, preocuparea mea principală va fi să asigur încheierea rapidă a negocierilor pentru 

un acord ambițios post-Cotonou care va contura cooperarea noastră cu țările ACP în anii 

următori.  

Având aceste convingeri europene și o experiență în societatea civilă și în politică, sunt 

nerăbdătoare să contribui la construirea viitorului Europei în calitate de membru al Comisiei. 

Mă angajez să consolidez parteneriatele noastre internaționale și să promovez agenda pentru 

dezvoltare durabilă în relațiile noastre externe, în strânsă cooperare cu Înaltul Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintele și cu colegii comisari 

responsabili de alte politici. Având în vedere experiența mea legată de societatea civilă și 

activitatea mea parlamentară, sunt motivată să îndeplinesc această misiune în parteneriat cu 

Parlamentul European și în strânsă cooperare cu societatea civilă, ca interlocutori-cheie, în 

elaborarea și punerea în aplicare a politicilor, programelor și proiectelor europene. 

Răspunderea și etica solidă au stat mereu la baza tuturor acțiunilor mele. Am acordat 

întotdeauna cea mai mare atenție evitării oricărei legături cu activități economice care ar 

putea cauza conflicte de interes. Mă angajez să respect pe deplin, de îndată ce voi fi numită în 

funcție, obligațiile prevăzute de tratat privind independența, transparența, imparțialitatea și 

disponibilitatea, astfel cum sunt definite la articolul 17 alineatul (3) din Tratatul privind 

Uniunea Europeană și la articolul 245 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

În cazul în care voi fi confirmată în funcție, voi respecta pe deplin litera și spiritul tratatului, 

în special obligația de a acționa în interesul european și de a nu accepta nicio instrucțiune. 

Voi onora, de asemenea, litera și spiritul Codului de conduită al membrilor Comisiei 

Europene și prevederile acestuia privind conflictele de interese. Declarația mea de interese 

este completă și accesibilă publicului și o voi actualiza rapid în cazul în care va fi necesar. 

 

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? 

În cazul în care voi fi confirmată în funcție, îmi voi asuma pe deplin responsabilitatea politică 

pentru activitățile din domeniul meu de competență, astfel cum se prevede în scrisoarea de 

misiune. Potrivit convingerii mele, Comisia von der Leyen va fi o echipă puternică, atașată 

valorilor care asigură o direcție comună. Acord o mare importanță principiului colegialității și 

voi colabora pe deplin cu ceilalți membri ai colegiului. 
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Sunt hotărâtă să promovez prioritățile generale ale președintei alese, precum creștere 

economică și locuri de muncă, Pactul ecologic, agenda digitală, o Europă mai puternică pe 

plan internațional și gestionarea migrației. Sunt ferm convinsă că o cooperare strânsă în 

cadrul colegiului comisarilor este esențială pentru asigurarea coerenței, calității și eficacității 

diferitelor politici. Adevărata noastră putere rezidă în cooperare. În calitate de viceprim-

ministru în Finlanda am deținut o poziție de prim plan într-un guvern de coaliție. Construirea 

consensului dintre diferitele partide și interese a constituit esența activității mele. Acord o 

mare importanță spiritului de echipă. 

Am avut onoarea de a reprezenta circumscripția mea electorală timp de 16 ani în Parlamentul 

Finlandei. Cred în democrația reprezentativă și, prin urmare, în rolul important al 

Parlamentului European. Voi lucra cu Parlamentul și cu comisiile relevante în toate etapele 

procesului de elaborare a politicilor și mă angajez să particip la un dialog politic regulat. 

Cooperarea interinstituțională este deosebit de importantă în asigurarea unei bune funcționări 

a sistemului instituțional al UE și a eficienței și legitimității sistemului nostru decizional. Prin 

deschidere, încredere reciprocă, eficiență și dialog regulat putem conlucra pentru a face să 

avanseze obiectivele noastre comune. 

Orientările politice și scrisorile de misiune ale președintei alese reflectă aceste principii, 

urmărind consolidarea relației speciale dintre Parlamentul European și Comisie. Consider că 

acest lucru este extrem de valoros și mă angajez să asigur un flux regulat de informații, 

furnizând răspunsuri rapide și precise la întrebările privind teme care sunt in responsabilitatea 

mea adresate de deputații Parlamentului European Comisiei, comunicând direct cu membrii 

comisiei parlamentare și fiind disponibilă atât pentru reuniunile bilaterale, cât și pentru 

ședințele plenare ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia, atunci când va fi 

nevoie.  

Mă angajez să pun în aplicare Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și 

Comisie și Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. Președinta aleasă von der 

Leyen este în favoarea unui drept de inițiativă pentru Parlamentul European. Eu susțin 

integral acest obiectiv, cu respectarea deplină a principiilor proporționalității, subsidiarității și 

unei mai bune legiferări. Sunt extrem de onorată să răspund în fața deputaților aleși în mod 

direct ai Parlamentului European. Mă voi asigura că, în aceeași măsură ca și Consiliul, 

comisiile parlamentare vor fi implicate în toate procesele majore aflate în responsabilitatea 

mea.  

 

Întrebări din partea Comisiei pentru dezvoltare 

3. Implementarea și foaia de parcurs privind obiectivele de dezvoltare durabilă  

Parlamentul European și Consiliul European au solicitat Comisiei să prezinte o 

strategie europeană eficace și integrată privind implementarea ODD, cu un calendar 

detaliat până în 2030, cu obiective și acțiuni concrete, precum și cu mecanisme de 

monitorizare și de revizuire.  

Care sunt opiniile dumneavoastră, în calitate de comisară desemnată, cu privire la 

această strategie? Când ar putea fi adoptată și ce potențial de a consolida coerența 

politicilor în favoarea dezvoltării ar avea? Pentru care dintre ODD-uri considerați că ar 

putea cooperarea UE să aibă o contribuție relevantă și o valoare adăugată deosebită? 
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Cred cu tărie că Uniunea Europeană trebuie să joace în continuare un rol de lider în ceea ce 

privește punerea în aplicare la nivel mondial a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și în 

ceea ce privește eradicarea sărăciei în întreaga lume. Angajamentul Uniunii de a îndeplini 

obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) reflectă valorile noastre și constituie un semnal 

puternic al sprijinului nostru pentru multilateralism.  

Președinta aleasă von der Leyen și-a exprimat angajamentul ferm față de ODD. În primul 

rând, și în ceea ce privește statele membre, s-a angajat să transforme semestrul european într-

un instrument care integrează ODD-urile. În plus, fiecare comisar a fost însărcinat să asigure 

realizarea ODD-urilor în domeniul său de politică, iar colegiul în ansamblu va răspunde de 

implementarea acestora la nivel general.  

Toate cele 17 ODD-uri sunt legate între ele. Pentru a se asigura o utilizare eficientă a 

resurselor și adiționalitatea, este necesar să continuăm să valorificăm pe deplin 

interconexiunile dintre ODD-uri; de exemplu, prin includerea într-o mai mare măsură a 

aspectelor sociale și economice ale dezvoltării durabile în agendele noastre privind clima și 

mediul. Cooperarea și coordonarea cu colegii comisari pentru a asigura coerența politicilor 

folosind ODD-urile drept punct de reper pentru ceea ce realizăm acasă și în străinătate, în 

interiorul și în afara UE, vor fi extrem de importante pentru mine.  

Consider că una din responsabilitățile mele specifice este aceea de a contribui la punerea în 

aplicare a Agendei 2030 în strânsă cooperare cu țările partenere ale UE. În cazul în care voi fi 

confirmată, intenționez să fac acest lucru în principal după cum urmează.  

Mă voi baza pe activitatea desfășurată de predecesorul meu pentru a promova atingerea de 

către statele membre a obiectivului de 0,7 % pentru asistența oficială pentru dezvoltare 

(AOD). 

Voi valorifica oportunitățile pe care le oferă aspectele externe ale priorităților de politică ale 

Comisiei care urmează a fi numită, precum Pactul ecologic, pentru a sprijini implementarea 

Agendei 2030 și a ODD-urilor prin parteneriate cu țări din întreaga lume. Aceste parteneriate 

ar trebui să sprijine integrarea ODD-urilor la nivel național. Agenda 2030 va fi, de asemenea, 

crucială pentru a spori coordonarea la nivel de țară cu statele membre ale UE. 

Voi depune eforturi pentru a mă asigura că Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru 

dezvoltare și cooperare internațională propus este pe deplin aliniat la Agenda 2030. Acesta 

reprezintă o oportunitate majoră pentru a sprijini eforturile țărilor partenere în ceea ce 

privește realizarea ODD-urilor. Cadrele noastre comune cu statele membre privind rezultatele 

la nivel de țară se vor baza pe cadrele naționale aferente ODD-urilor. În ultimul rând, dar cu 

toate acestea important, doresc să vă asigur că vom coopera îndeaproape cu alți parteneri, 

inclusiv cu societatea civilă, cu organizații internaționale, precum Organizația Națiunilor 

Unite, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, și cu alte organisme, pentru a accelera 

punerea în aplicare a agendei noastre comune și pentru a îmbunătăți monitorizarea și 

revizuirea la nivel mondial. Voi lucra îndeaproape cu Parlamentul European și cu Consiliul 

pentru a realiza acest lucru. 
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4. Asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) - 0,7% 

În mai 2015, Consiliul a reafirmat angajamentul UE de a spori asistența oficială pentru 

dezvoltare la 0,7% din venitul național brut al UE. Cu toate acestea, în 2018 doar patru 

state membre au furnizat 0,7% sau mai mult din VNB-ul lor pentru AOD, iar raportul 

dintre AOD și VNB a scăzut ușor în douăsprezece state membre. Este important, nu 

doar pentru beneficiarii ajutorului pentru dezvoltare al UE, ci și pentru credibilitatea 

instituțiilor noastre și pentru încrederea pe care ne-o acordă cetățenii, ca Uniunea 

noastră să fie la înălțimea angajamentelor asumate, inclusiv a celor privind finanțarea 

pentru dezvoltare.  

În calitate de comisară, ce măsuri ați lua pentru a vă asigura că UE și statele sale 

membre își onorează angajamentele privind finanțarea pentru dezvoltare, inclusiv 

eventuala reintroducere a pregătirii de către Comisie a unor rapoarte anuale privind 

răspunderea?  

Nu voi precupeți niciun efort în ceea ce privește acest aspect critic. Eradicarea sărăciei este o 

premisă a dezvoltării durabile la nivel mondial. Aceasta se află în centrul politicii UE de 

dezvoltare și cooperare. UE trebuie să fie în continuare lider mondial în domeniul cooperării 

pentru dezvoltare. 

În 2018, asistența totală oficială pentru dezvoltare (AOD) oferită de Uniunea Europeană a 

reprezentat 0,47 % din venitul național brut (VNB) al UE, departe de obiectivul de a furniza 

în mod colectiv 0,7 % din VNB ca AOD până în 2030. Scăderea asistenței oficiale pentru 

dezvoltare oferite de statele membre ale UE în ultimii doi ani constituie un motiv de 

îngrijorare și intenționez să depun eforturi susținute pentru a inversa această tendință.  

Statele membre sunt cele cărora le revine responsabilitatea principală de a îndeplini 

obiectivele AOD. Patru state membre îndeplinesc deja obiectivul de 0,7 % AOD din VNB și 

le felicit pentru aceasta, dar trebuie să avem rezultate mai bune la nivel colectiv. Comisia 

Europeană va monitoriza în continuare performanța UE la nivel colectiv, iar pe cea a statelor 

membre în mod individual. Mi-am propus, într-adevăr, să le solicit statelor membre să 

precizeze modul în care intenționează să procedeze până în 2030 pentru a se conforma acestui 

obiectiv. ODD 17 („Parteneriate pentru obiective”) include angajamentul nostru de a atinge 

0,7 % din VNB, precum și angajamentul nostru față de țările cel mai puțin dezvoltate stabilit 

prin ținta de 17,2 din ODD 17.  

În ceea ce privește rapoartele privind răspunderea, cu siguranță că voi dori să urmăresc 

îndeaproape angajamentele statelor membre în materie de finanțare pentru dezvoltare. Va 

trebui să includem, de asemenea, rezultatele concrete în urma summitului Organizației 

Națiunilor Unite privind ODD-urile și a dialogului la nivel înalt privind finanțarea pentru 

dezvoltare care au avut loc la New York în perioada 24-25 septembrie 2019. 

Angajamentul privind o AOD sporită înseamnă că trebuie să fim foarte preciși în ceea ce 

privește rezultatele care se pot obține. În următorii cinci ani, principalul meu obiectiv va fi de 

a mă asigura că modelul european de dezvoltare evoluează în linie cu noile realități la nivel 

mondial, astfel cum se precizează în scrisoarea mea de misiune. Acesta ar trebui să fie 

strategic și eficace, să creeze un bun raport calitate-preț și ar trebui să contribuie la prioritățile 

noastre politice mai ample. Voi dori neapărat, de asemenea, să discut modernizarea 

cooperării noastre pentru dezvoltare cu statele membre și cu Parlamentul European. 
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5. Acordurile de parteneriat economic/Strategia UE-Africa/Comerț 

Relația UE cu Africa se bazează pe Acordul de la Cotonou și pe Acordurile de 

parteneriat economic (APE) pe de o parte, și pe cooperarea internațională pentru 

dezvoltare, pe de altă parte. Comerțul și investițiile sunt esențiale pentru crearea de 

bunăstare în țările în curs de dezvoltare. 

În calitate de comisară desemnată pentru parteneriate internaționale, ați primit de la 

președinta aleasă a Comisiei mandatul de a dezvolta o nouă strategie cuprinzătoare 

pentru Africa, pe baza Alianței sustenabile UE-Africa.  

Care considerați că ar trebui să fie diferiții piloni ai noii strategii, și cum va integra 

noua strategie comerțul, APE și investițiile sustenabile? Cum priviți cooperarea și 

diviziunea muncii cu comisarul pentru comerț?  

Ce părere aveți despre Acordul continental african de liber schimb (AfCFTA) și care 

sunt perspectivele unui parteneriat comercial între continente, așa cum a solicitat 

Juncker în Noua alianță? 

Europa are un parteneriat de lungă durată cu Africa, fiind partenerul comercial, investitorul și 

donatorul cel mai important al acesteia. Cu toate acestea, Africa și Europa pot și trebuie să 

meargă împreună mult mai departe. Destinele noastre unite servesc angajamentului nostru 

comun de a promova dezvoltarea durabilă în cadrul unui parteneriat cu adevărat între egali. 

Având în vedere importanța economică tot mai mare a continentului african și atenția lumii 

față de dinamica sa în schimbare, UE ar trebui să își intensifice angajamentul, bazându-se pe 

Alianța Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile. Alianța reflectă nevoia 

de schimbare a mentalități, întrucât promovează interconexiuni mai puternice între Africa și 

Europa și un dialog strategic cu sectorul privat. Atragerea de investiții private sustenabile, 

îmbunătățirea mediului de investiții, stimularea comerțului pe continentul african și 

intercontinental, precum și crearea de locuri de muncă într-un ritm susținut și consolidarea 

competențelor pentru capacitatea de inserție profesională sunt axe-cheie ale agendei noastre. 

Voi colabora cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele și cu comisarul pentru extindere și 

vecinătate și mă voi consulta cu alți comisari, printre care comisarul pentru comerț, în 

vederea unei noi strategii cuprinzătoare pentru Africa. Cred că Alianța trebuie să se extindă și 

să treacă la un nivel superior: prin parteneriate politice și economice mai puternice, prin 

angajament și participare din partea mai multor state UE, prin mai multe mijloace și printr-o 

utilizare mai coordonată a instrumentelor, printr-o mai bună concertare cu întreprinderile din 

UE și din Africa, prin mai multe contacte interpersonale pe cele două continente și printr-o 

mai bună adaptare la circumstanțele locale. În plus, UE ar trebui să susțină o dezvoltare de 

înaltă calitate în Africa prin integrarea deplină a priorităților în materie de schimbări 

climatice, mediu, biodiversitate și pe plan social. Vor apărea oportunități prin sprijinirea 

inițiativelor africane în derulare pentru progrese rapide în ceea ce privește tehnologiile, în 

special cele digitale. 

În special, referitor la aspectele legate de comerț, cred că abordarea promovată până în 

prezent este cea mai bună cale de urmat. Comerțul și investițiile trebuie abordate în mod 

integrat. Există două fețe ale aceleiași monede în ceea ce privește creșterea durabilă și crearea 
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de locuri de muncă decente. Integrarea economică tot mai profundă la nivel regional și 

continental în Africa și stimularea relațiilor comerciale cu UE sunt, prin urmare, componente 

esențiale ale unei strategii economice coerente în conformitate cu prioritățile UE. Împreună 

cu comisarul pentru comerț, mă voi asigura, prin urmare, că investițiile și comerțul reprezintă 

în continuare priorități ale agendei noastre economice cu Africa.  

UE furnizează ajutor pentru comerț în vederea consolidării capacităților actorilor principali, 

pentru a se asigura că țările africane beneficiază pe deplin de oportunitățile create de 

acordurile comerciale, astfel încât comerțul să contribuie la creștere economică și la crearea 

de locuri de muncă. Sprijinim țările partenere în pregătirea și punerea în aplicare a 

acordurilor comerciale intraregionale și bilaterale, în special acordurile europene de 

parteneriat și Zona continentală africană de liber schimb.  

UE, care încă de la început a fost cel mai puternic susținător al procesului de integrare a 

Africii, va continua să acorde asistență și sprijin în acest sens. Sprijinul consolidat al UE 

pentru Zona continentală africană de liber schimb va însemna credit politic major. Cred că 

trebuie să valorificăm mai bine experiența UE, nu doar în domeniul comerțului, dar și în 

domeniile în care deținem expertiză relevantă privind procesele de integrare economică. 

 

6. Aspectele legate de gen în contextul dezvoltării 

Cum vedeți, în calitate de comisară desemnată, activitatea viitoare de promovare a 

egalității și a capacitării femeilor în politicile de dezvoltare, în special în ceea ce privește 

accesul la educație și combaterea discriminării și a violenței împotriva femeilor și a 

fetelor, și cum va fi ea transpusă în practică în Planul de acțiune pentru egalitatea de 

gen III, care este în curs de pregătire?  

Egalitatea de gen și emanciparea femeilor și a fetelor vor continua să reprezinte o prioritate 

majoră și vor fi integrate în toate acțiunile noastre. Educarea fetelor va debloca dezvoltarea la 

nivel mondial prin consolidarea egalității, prin îmbunătățirea competențelor și prin 

încurajarea unei creșteri economice favorabile incluziunii. 

Promovarea emancipării femeilor necesită un impuls puternic și trebuie să înceapă în primul 

rând în instituțiile europene. Președinta aleasă von der Leyen este cea care dă un exemplu în 

acest sens asigurând echilibrul de gen în cadrul echipei sale și sunt mândră că sunt parte a 

acestui proces. Nu trebuie să fii femeie pentru a promova egalitatea de gen, dar pentru a plasa 

femeile și fetele în centrul preocupărilor este necesară o conducere care să țină seama de 

dimensiunea de gen.  

Educația este o condiție prealabilă pentru a asigura emanciparea femeilor și a fetelor. În 

pofida progreselor înregistrate în ultimii ani, există încă disparități. Doresc, în special, să 

intensificăm eforturile în acele țări din Africa Subsahariană care au cele mai grave disparități 

de gen și să construim împreună sisteme educaționale care promovează egalitatea de gen în și 

prin educație. Este necesar, de asemenea, să ne asigurăm că femeile și fetele au acces la 

formare tehnică și profesională și că piața muncii este favorabilă incluziunii și încurajează 

participarea femeilor.  

Din nefericire, violența împotriva femeilor și a fetelor este în continuare una dintre cele mai 

răspândite și mai devastatoare încălcări ale drepturilor omului din întreaga lume. Avem cu 
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toții nevoie de colaborarea tuturor partenerilor internaționali pentru a pune capăt acestei 

rușini. Acțiuni precum inițiativa Spotlight, care reunește influența ONU și a UE, societatea 

civilă și guvernele, sunt esențiale pentru a ne asigura că avem un impact pe teren. Voi 

intensifica eforturile noastre de mobilizare a altor actori, inclusiv a sectorului privat, pentru a 

ne ajuta să combatem valul de violență împotriva femeilor și a fetelor. 

În ultimii ani s-au înregistrat progrese importante. Actualul Plan de acțiune al UE pentru 

egalitatea de gen1 a contribuit la promovarea agendei privind această problematică în întreaga 

lume. Planul a declanșat o schimbare a culturii instituționale în rândul membrilor 

personalului UE și al statelor membre, inclusiv din delegațiile UE. De asemenea, a stabilit 

obiectivul ambițios ca cel puțin 85 % din toate noile acțiuni de dezvoltare adoptate până în 

2020 să vizeze egalitatea de gen. Nu am ajuns încă în acest punct și doresc să continuăm să 

ne coordonăm eforturile cu cele ale statelor membre în vederea atingerii acestui obiectiv.  

Comisia a lansat o evaluare independentă a Planului de acțiune al UE pentru egalitatea de 

gen, care va permite efectuarea unui bilanț al realizărilor obținute până în prezent și 

desprinderea de învățăminte pentru viitor. Este foarte probabil ca după 2020 să avem nevoie 

în continuare de un plan de acțiuni concrete de transpunere a angajamentelor noastre politice. 

Aș dori să profit de ocazie pentru a mulțumi Parlamentului European pentru sprijinul acordat 

în această privință și să îi solicit ajutorul și pentru viitor, în eventualitatea unui al III-lea plan 

de acțiune pentru egalitatea de gen.  

Un lucru este evident: egalitatea de gen nu este doar un scop în sine (ODD 5), dar și un 

obiectiv transversal esențial, pe care trebuie să îl înfăptuim în cadrul Agendei 2030.  

Permiteți-mi să reamintesc angajamentul meu politic și personal ferm de a mă asigura că UE 

conduce eforturile internaționale de promovare a egalității de gen în întreaga lume. Consider 

că munca noastră colectivă care ne așteaptă este o condiție prealabilă pentru un viitor durabil 

pentru toți și intenționez să colaborez îndeaproape cu comisarul pentru egalitate și cu alți 

colegi comisari pentru a asigura coerența politicilor noastre externe și interne. 

 

7. Schimbările climatice și despăduririle 

Țările în curs de dezvoltare sunt deosebit de vulnerabile la impactul schimbărilor 

climatice, iar printre măsurile de atenuare și adaptare necesare se numără oprirea 

defrișărilor la nivel mondial. Acest lucru este necesar, de asemenea, pentru a proteja 

drepturile și mijloacele de subzistență ale populațiilor care trăiesc în păduri și ale altor 

populații vulnerabile și pentru a reduce rata alarmantă a pierderii biodiversității la 

nivel mondial. 

Parlamentul a solicitat un sprijin substanțial mărit pentru acțiunile de combatere a 

schimbărilor climatice în statele în curs de dezvoltare, în special pentru adaptare, 

precum și un plan de acțiune privind defrișarea, care să prevadă măsuri de 

reglementare, inclusiv obligația de diligență necesară în cadrul lanțurilor de 

                                                 
1 Planul de acțiune al UE pentru egalitatea de gen II - Egalitatea de gen și emanciparea femeilor: transformarea 

vieților fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE în perioada 2016-2020 SWD (2015) 182 

final, 21.9.2015 
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aprovizionare cu produse care pun în pericol pădurile și prevederi ambițioase specifice 

sectorului forestier în toate acordurile comerciale și de investiții ale UE.  

Cum abordați acțiunile de combatere a schimbărilor climatice în țările în curs de 

dezvoltare? Ce măsuri noi ale UE de combatere a defrișărilor și a pierderii 

biodiversității în aceste țări ați propune? Dacă ați propune inițiative legislative, care ar 

fi acelea? 

UE este deja un deschizător de drumuri în ceea ce privește acțiunile care vizează schimbările 

climatice și mediul. Nu trebuie să scădem nivelul nostru de ambiție, ci să ne propunem și mai 

mult, pentru ca dezvoltarea durabilă la nivel mondial să avanseze din punct de vedere 

ecologic, social și economic. 

Din 2014, intervențiile legate de mediu și de schimbări climatice din cadrul cooperării 

internaționale și dezvoltării au crescut cu peste 9 miliarde EUR. Aceasta corespunde unui 

procent de 23 % din fondurile noastre, adică în plus față de obiectivul stabilit - 20%. Am 

integrat schimbările climatice și mediul la toate nivelurile și în toate acțiunile noastre cu țările 

partenere.  

Acțiunile noastre s-au axat pe promovarea energiilor din surse regenerabile, pe sprijinirea 

unei agriculturi și a unor sisteme alimentare durabile, pe ocrotirea biodiversității, pe 

promovarea unei gestionări urbane integrate și a unei economii circulare și verzi. 

Avem nevoie de o dimensiune externă puternică pentru a completa Pactul ecologic european 

și a sprijini tranziția către economii circulare și cu emisii scăzute de dioxid de carbon în țările 

partenere. Acest lucru va necesita abordări geografice specifice, adaptate la contexte 

specifice.  

Sprijinirea țărilor partenere în vederea atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea 

și a reducerii declinului biodiversității va fi una dintre prioritățile mele și un punct central al 

investițiilor noastre. Mai exact:  

- în ceea ce privește clima, vom sprijini actualizarea și implementarea integrală a 

contribuțiilor țărilor partenere stabilite la nivel național în temeiul Acordului de la Paris 

privind schimbările climatice și vom susține eforturile țărilor în ceea ce privește adaptarea și 

reducerea riscurilor de dezastre. Vom oferi ajutor partenerilor pentru a înregistra progrese în 

trecerea la o economie ecologică și circulară;  

- în ceea ce privește pădurile, voi intensifica eforturile noastre. Pornind de la experiența 

acordurilor de parteneriat voluntare privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și 

schimburile comerciale în domeniul forestier, voi depune eforturi în vederea unor parteneriate 

care să promoveze protecția și refacerea pădurilor și împădurirea.  În acest sens voi coopera 

îndeaproape cu comisarul pentru mediu și oceane;  

- în ceea ce privește biodiversitatea, voi sprijini poziția de lider a UE în pregătirea reuniunii 

din 2020 din China a Convenției privind diversitatea biologică și voi intensifica colaborarea 

cu țările noastre partenere în domeniul conservării și utilizării durabile a biodiversității și a 

resurselor naturale.  

 


