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RĂSPUNSURI LA CHESTIONARUL ADRESAT DE PARLAMENTUL EUROPEAN 

COMISAREI DESEMNATE 

Stella KYRIAKIDES 

Comisara desemnată pentru sănătate 

 

1. Competențe generale, angajamentul european și independența personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisar și pentru 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 integrarea perspectivei 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 atribuțiilor 

dumneavoastră din cadrul Comisiei? 

 

Uniunea Europeană se bazează pe respectarea demnității umane, a drepturilor omului, a 

libertății, a democrației, a egalității și a statului de drept. Sunt onorată că mi se oferă 

oportunitatea de a apăra aceste valori, în care prevalează pluralismul, nediscriminarea, 

toleranța, justiția, solidaritatea și egalitatea între femei și bărbați. Aceste principii m-au ghidat 

de-a lungul vieții politice și profesionale și mă vor ghida în continuare dacă sunt confirmată în 

calitate de comisar european pentru sănătate. 

 

Mi-am consacrat întreaga carieră cauzelor publice. Am practicat meseria de psiholog clinician 

timp de douăzeci și șapte de ani, alegând să lucrez doar în sectorul public. Mi-am concentrat 

activitatea și întreaga energie profesională asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților 

în spitalele de stat. Am văzut cu ochii mei cât de importantă este buna funcționare a 

sistemelor de sănătate; sănătatea colectivă a societăților noastre depinde de sănătatea 

individuală a fiecărui cetățean.  

 

Sunt un susținător al drepturilor bolnavilor de cancer de sân, în calitate de fostă președintă a 

Coaliției europene pentru lupta împotriva cancerului de sân, Europa Donna, în calitate de 

președintă a Europa Donna Cipru, în calitate de președintă a Comisiei naționale pentru lupta 

împotriva cancerului din Cipru și ca fostă președintă a Comitetului consultativ al pacienților 

din cadrul Organizației europene de luptă împotriva cancerului. În Cipru, am reușit să 

garantez că glasul pacienților va fi auzit și inclus în procesul de elaborare a politicilor.  

 

Timp de mai mulți ani, am fost parlamentar, implicându-mă cu pasiune și angajament. Am 

fost aleasă în Parlamentul Ciprului în 2006, 2011 și 2016. În prezent, sunt președinta Comisiei 

permanente a Parlamentului Ciprului pentru drepturile omului și egalitatea de șanse pentru 

bărbați și femei și membră a Comisiei permanente pentru sănătate și a Comisiei pentru afaceri 

europene și externe. Consider că această experiență politică se poate dovedi extrem de 

relevantă pentru viitorul meu rol de comisar și pentru deservirea interesului public european. 
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Ca politician, am fost întotdeauna devotată interesului public. Dacă voi fi confirmată în 

funcția de comisar, aș putea folosi această experiență politică pentru a deservi interesul public 

european într-un sens mai larg.  

 

Mă consacru multilateralismului, protecției drepturilor omului și statului de drept iar, ca 

membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), dețin funcția de șef al 

delegației Ciprului la APCE, prezidând și fiind membră a unor comisii. Am fost președintă 

interimară și vicepreședintă a Partidului Popular European la APCE în perioada 2018-2019 și 

am reprezentat APCE în cadrul Comisiei de la Veneția, deținând și calitatea de membru al 

Comitetului de etică al PPE. În perioada 2017-2018, am avut onoarea să fiu aleasă președintă 

a APCE. 

 

Abordarea integratoare a dimensiunii de gen și integrarea perspectivei de gen în toate 

domeniile politicii publice au reprezentat o prioritate constantă în cariera mea politică - și vor 

rămâne o prioritate în cazul în care voi fi confirmată în calitate de comisar european pentru 

sănătate. Am fost în măsură să promovez politici și să legiferez egalitatea de gen prin 

intermediul Comitetului pentru drepturile omului și egalitatea de șanse pentru bărbați și femei 

din Parlamentul Ciprului, precum și prin activitatea Institutului mediteraneean pentru studii de 

gen, în cadrul căruia am fost membră al consiliului de administrație. Sunt mândră să mi se 

acorde acum ocazia de a-mi desfășura activitatea în cadrul primului colegiu al comisarilor 

echilibrat ca gen, condus de prima femeie președinte al Comisiei Europene. Va fi o Comisie 

mai reprezentativă pentru societatea europeană și inspirată din întregul nostru potențial. 

 

Europenii se așteaptă, pe bună dreptate, la liniștea care este generată de accesul la asistența 

medicală, de siguranța alimentară și de protecția împotriva epidemiilor și a bolilor. Europa are 

unele dintre cele mai înalte standarde la nivel mondial în materie de sănătate a animalelor și a 

plantelor și unele dintre cele mai convenabile, accesibile și performante sisteme de sănătate, 

croite pe măsura acestor așteptări. Cu toate acestea, societatea noastră îmbătrânește și avem 

nevoie de tratamente mai complexe și mai costisitoare. Sustenabilitatea sistemelor noastre 

alimentare este, de asemenea, periclitată de schimbările socioeconomice, de mediu și 

demografice. 

 

Acest lucru aduce în prim plan necesitatea unor sisteme de sănătate durabile și eficace, 

sprijinirea profesioniștilor din domeniul sănătății, investirea în noi tehnologii și promovarea 

unor stiluri de viață sănătoase și sustenabile.  

 

Sănătatea - în sens universal - necesită o abordare holistică, la nivelul întregii societăți, care să 

promoveze o alimentație sănătoasă și un stil de viață sănătos, într-un cadru social și 

instituțional sănătos.  

 

Pentru sănătatea cetățenilor noștri și a generațiilor viitoare, avem nevoie de un mediu sănătos. 

Prin intermediul strategiei „zero poluare” din Pactul ecologic european, putem depune eforturi 

pentru a reduce dependența de pesticide și pentru a-i proteja pe cetățeni de expunerea la 

perturbatorii endocrini.   

 

Prin intermediul Pactului ecologic european, putem contribui și la asigurarea unor alimente 

sigure și sustenabile, abordând o strategie specifică „de la fermă la consumator”, care să 

acopere fiecare etapă a lanțului alimentar. 
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Hrana sănătoasă provine de la animale sănătoase. Trebuie să ne asigurăm că suntem bine 

pregătiți în momentul în care apar boli ale animalelor.  

 

Este important să se recunoască rolul pe care îl joacă știința și noile tehnologii în dezvoltarea 

de noi soluții la problemele cu care se confruntă societatea. Prin urmare, trebuie să asigurăm 

actualizarea cadrelor de reglementare, adecvația lor și faptul că se axează pe nevoile 

cetățenilor. Dialogul deschis și transparent cu părțile interesate și cu cetățenii pe tot parcursul 

procesului de elaborare a politicilor este esențial pentru a le câștiga încrederea și sprijinul. 

Acest lucru este deosebit de relevant pentru unele dosare din portofoliul comisarului pentru 

sănătate. 

 

Dacă voi fi confirmată în funcția de comisar, sunt hotărâtă să lucrez la aceste dosare pentru a 

obține rezultate mai bune pentru sănătatea cetățenilor și a societății noastre. 

 

Aș dori să utilizez cunoștințele și experiența mea pentru a sluji această cauză, pentru a 

deschide drumuri, pentru a profita de oportunități și pentru a face față provocărilor, lucrând 

împreună cu oameni din întreaga Europă și cu guvernele, parlamentele și instituțiile care îi 

deservesc pe aceștia. În cadrul colegiului comisarilor, odată confirmați, suntem cu toții 

hotărâți să decidem și să obținem rezultate împreună, ca echipă, lucrând în strânsă colaborare 

cu Parlamentul European și cu statele noastre membre, precum și cu toate părțile interesate 

din portofoliile noastre. Acest tip de angajament este esențial pentru a garanta că sănătatea se 

reflectă în toate politicile.  

 

În cazul în care voi fi confirmată și numită în funcția de comisar european, nu voi întreprinde 

nicio acțiune care mi-ar putea pune sub semnul întrebării independența sau care mi-ar putea 

compromite exercitarea atribuțiilor. Voi urma întotdeauna tratatele fondatoare ale Uniunii 

Europene, misiunea pe care Președintele ales al Comisiei mi-a încredințat-o, deciziile 

Parlamentului European de a ne confirma drept colegiu al comisarilor și Codul de conduită al 

comisarilor, la care ader în mod explicit.  

 

Declarația mea de interese este completă, publică și mă voi asigura că va fi actualizată în 

cazul în care apar modificări ale situației mele personale. Intenția mea este de a demisiona 

imediat din toate celelalte funcții actuale pe care le dețin, în cazul în care voi fi confirmată și 

numită comisară de către Parlamentul European.  

 

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European 

Cum v-ați caracteriza rolul de membru al colegiului 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, o cooperare mai intensă 

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

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

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

documente pe care le oferiți Consiliului? 

Dacă voi fi confirmată și numită în calitate de comisar european pentru sănătate, consider că 

rolul meu este cel al unui membru al colegiului comisarilor, care funcționează pe baza 

principiului colegialității: lucrând ca o echipă omogenă, potrivit unei abordări la nivelul 

întregii administrații, în care fiecare membru are un cuvânt de spus, dar deciziile sunt luate 
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împreună, cu o puternică asumare colectivă a hotărârilor convenite și luând întotdeauna în 

considerare interesul european colectiv.  

 

Voi lucra în strânsă cooperare cu alți comisari, în special cu vicepreședintele executiv 

desemnat pentru Pactul ecologic european (Green Deal) pe tema siguranței alimentare, a 

sănătății animalelor și a plantelor și cu vicepreședintele desemnat pentru protejarea modului 

nostru de viață european în domeniul sănătății publice. Voi colabora, de asemenea, cu 

vicepreședintele executiv desemnat pentru o Europă pregătită pentru era digitală, pe teme 

legate de politica în domeniul digitalizării sănătății și în cel al politicii alimentare.  

 

Obiectivul meu principal este de a face tot posibilul pentru a promova bunăstarea cetățenilor 

europeni, reunind sănătatea oamenilor, a animalelor și a plantelor într-o abordare holistică și 

cuprinzătoare. Sunt ferm convinsă că alimentația, sănătatea și mediul sunt inseparabile și am 

motive să cred ca voi contribui în mod esențial la Pactul ecologic, prin noua strategie „de la 

fermă la consumator” și prin realizarea ambițiosului obiectiv „zero poluare”. 

 

Acest obiectiv poate fi atins numai prin acțiuni colective și incluzive. În primul rând, Comisia 

ar trebui să colaboreze cât mai strâns posibil, în cadrul unei relații de transparență reciprocă și 

de încredere, cu Parlamentul European - reprezentanții aleși ai cetățenilor noștri, în fața cărora 

eu dau socoteală.  

 

Ca parlamentar ales de trei ori în statul membru de origine, mă angajez ferm să colaborez 

deplin, constructiv și fructuos cu Parlamentul European, în special cu Comisia pentru mediu, 

sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) și cu Comisia pentru agricultură și dezvoltare 

rurală (AGRI). Voi fi prezentă și activă în dezbaterile parlamentare. Mă voi asigura că 

Parlamentul este informat periodic, în special înainte de evenimentele majore și în etapele 

principale ale negocierilor internaționale, după cum a solicitat președinta aleasă. 

 

Ca parte a angajamentului noului Colegiului de a realiza un parteneriat aprofundat cu 

Parlamentul European, voi conlucra cu Parlamentul în fiecare etapă a dezbaterii rezoluțiilor în 

temeiul cu articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (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, va promova încrederea și sentimentul de 

colaborare în vederea atingerii unui obiectiv comun.  

 

De asemenea, Comisia va răspunde în mod eficace la rezoluțiile Parlamentului în termen de 

trei luni de la adoptarea acestora, în conformitate cu acordul-cadru. Comisia va asigura 

supravegherea politică a procesului. 
 

 
 

SĂNĂTATE 

 

3. Cancerul 

 

După cum scrie în scrisoarea de misiune, Planul european de eradicare a cancerului 

urmărește să se ia măsuri în fiecare etapă a bolii: prevenirea, diagnosticul, tratamentul, 

viața celor care supraviețuiesc cancerului și îngrijirile paliative. Domeniile în care UE ar 

putea avea un impact semnificativ ar fi tratamentul atât în ce privește cercetarea, cât și 
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accesul la tratament, prevenirea unora dintre principalele cauze evitabile ale cancerului, 

inclusiv consumul de tutun și de alcool și malnutriția, precum și degradarea mediului, 

poluarea și expunerea la substanțe toxice cancerigene. Ce măsuri concrete prevedeți în 

aceste domenii? 

 

Cancerul reprezintă prima cauză de deces într-un număr tot mai mare de țări europene. O 

proporție de 40 % dintre noi se vor confrunta cu cancerul. Acest lucru este, în sine, un motiv 

suficient pentru a plasa această boală în topul priorităților noastre în domeniul sănătății. 

Înfrângerea cancerului va necesita unirea tuturor forțelor, precum și o abordare cu adevărat 

orizontală, bazată pe sănătate, în toate politicile. Pentru a reuși, trebuie să abordăm problema 

cancerului în mod holistic, din mai multe unghiuri și implicând mai multe părți interesate, 

într-un adevărat parteneriat la toate nivelurile. Totul, de la mâncare până la stilul de viață, la 

medicamente, la îngrijirea și la tehnologia la care avem acces, este extrem de important pentru 

a învinge cancerul. Bolnavii au dreptul să aibă acces la medicamente la prețuri accesibile ca 

să-și urmeze tratamentul, iar industria de profil trebuie încurajată să rămână un lider mondial 

inovator. Cercetarea, prevenirea, diagnosticarea, tratamentul, supraviețuirea și îngrijirile 

paliative sunt elemente vitale ale aceluiași puzzle și ale aceleiași călătorii a fiecărui pacient.  

 

În acest scop, voi urmări angajamentul politic și implicarea tuturor: a statelor membre, care 

sunt principalele responsabile de asistența medicală, dar și a mediului academic, a 

profesioniștilor din domeniul sănătății, a factorilor de decizie, a ONG-urilor și pacienților, 

precum și a industriei de profil. Parlamentul European este un element fundamental al acestui 

efort. De extremă importanță este faptul că Parlamentul și-a demonstrat, în rezoluția din 

februarie 2019 privind cancerele și comorbiditățile la femei, hotărârea de a-și aduce 

contribuția în acest domeniu, care reflectă multe dintre punctele pe care le voi dezvolta în 

continuare. În calitate de parlamentar, știu din experiența personală valoarea constituirii de 

parteneriate solide între puterea executivă și cea legislativă. Prin conjugarea forțelor, reunirea 

cunoștințelor, a datelor, a resurselor și a infrastructurii, putem aduce o schimbare. Putem 

învinge cancerul.  

 

Cercetarea este un domeniu prin care Europa poate avansa enorm în lupta împotriva 

cancerului. Cunoașterea și înțelegerea sunt aliații noștri cei mai buni. Acesta este motivul 

pentru care o „misiune” de cercetare în domeniul cancerului din viitorul program „Orizont 

Europa” va constitui un element-cheie al planului nostru de combatere a cancerului. În cadrul 

Comisiei Europene, va fi necesară o colaborare concretă și orizontală; aștept cu interes să 

colaborez îndeaproape cu comisarul desemnat pentru inovare și tineret în cadrul strategiei 

noastre de combatere a cancerului.  

 

Prevenția este celălalt domeniu căruia trebuie să-i acordăm o atenție deosebită. Aproape 

jumătate din totalul deceselor cauzate de cancer pot fi prevenite dacă urmăm metodele 

științifice bine încetățenite, cum ar fi recomandările Codului european împotriva cancerului. 

Tutunul, de exemplu, este un important factor de risc al mai multor tipuri de cancer; cu 

timpul, învățăm din ce în ce mai multe despre rolul pe care îl joacă condițiile de mediu și 

stilul de viață sănătos. Ambiția noastră „zero poluare” este concepută pentru a proteja 

cetățenii împotriva expunerii periculoase la substanțe chimice nocive, la aerul poluat sau la 

emisii industriale toxice. Prevenția poate contribui la reducerea costurilor economice, sociale 

și umane ale cancerului, la scăderea presiunii din ce în ce mai mari asupra sistemelor 

naționale de sănătate și sociale și la creșterea economică. Abordarea cauzelor din amonte ale 

cancerului reprezintă un aspect esențial al investițiilor în prevenție. În fiecare caz, vom opta 

pentru combinația de instrumente cea mai proporțională și eficace. De exemplu, politica UE 
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de control al tutunului este alcătuită atât din legislație, cât și din instrumente fără caracter 

obligatoriu care depășesc granițele sectorului sănătății. În ceea ce privește prevenția, este 

necesar să se promoveze și un stil de viață sănătos. Acesta include și nutriția, în legătură cu 

care am deosebita plăcere de a conduce noua strategie „de la fermă la consumator” („Farm to 

Fork”), pentru a le oferi europenilor alimente nutritive, sigure și la prețuri accesibile. În plus, 

această strategie va face parte integrantă din Pactul ecologic european. 

 

Prevenirea cancerului și promovarea sănătății necesită colaborarea cu sectoare din afara 

domeniului sănătății, cum ar fi mediul, educația, fiscalitatea, agricultura și cercetarea. Pentru a 

implica și aceste alte sectoare, trebuie să aducem argumente solide în favoarea promovării 

sănătății. Acest lucru este bine materializat în UE, prin activitatea Eurostat și prin analiza 

sistemelor naționale de sănătate. Aștept cu interes să colaborez cu Organizația pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică, cu Observatorul european pentru sisteme și politici de 

sănătate și cu Organizația Mondială a Sănătății pentru a plasa prevenția în centrul politicii UE 

în domeniul sănătății publice.  

 

Planul Europei de combatere a cancerului va fi legat de o gamă largă de inițiative în domeniul 

sănătății. În acest sens, aș dori să subliniez și rolul vaccinării împotriva papilomavirusului 

uman (HPV) și a hepatitei B virale ca parte a prevenirii cancerului și aștept cu interes să 

colaborez cu Parlamentul European, cu statele membre și cu părțile interesate cu privire la 

vaccinare în general, explicând beneficiile și combătând miturile, concepțiile greșite și 

scepticismul care înconjoară acest subiect. 

 

Știm că stabilirea timpurie a unui diagnostic duce la o creștere dramatică a ratelor de 

supraviețuire. De la adoptarea Recomandării Consiliului din 2003 privind depistarea 

cancerului, s-au înregistrat progrese semnificative în toate statele membre ale UE. Însă putem 

și ar trebui să înaintăm mai mult în această direcție, în special prin îmbunătățirea accesului la 

screeningul pentru cancer la nivelul populației, prin sprijinirea statelor membre în vederea 

solicitării de finanțare din partea UE, mai ales din fondurile de coeziune și de reformă.  

 

Inteligența artificială poate sprijini în mod semnificativ această etapă critică a diagnosticării. 

În acest scop, ea trebuie alimentată cu volume mari de date, astfel încât algoritmii să fie cât 

mai exacți și mai fiabili. Spațiul european de date în materie de sănătate va contribui la 

promovarea schimbului de date și la sprijinirea cercetării privind noi strategii preventive. 

Bineînțeles, vom asigura protecția datelor cu caracter personal și voi lucra îndeaproape cu 

vicepreședinte desemnat Vestager și cu comisarii desemnați Goulard și Reynders pe această 

temă.  

 

În domeniul tratamentului, există o gamă largă de medicamente împotriva cancerului, mai 

ales a cancerului la adulți, inclusiv tratamente genetice revoluționare și tratamente 

personalizate. Trebuie să știm că nu toate tratamentele nou dezvoltate vor reuși și că nu toate 

medicamentele nou create se vor traduce automat prin îmbunătățirea rezultatelor pentru 

pacienți și printr-un bun raport calitate-preț pentru sistemele de sănătate. În plus, există încă 

lacune importante, în special în ceea ce privește cancerul la copii. Doresc să garantez 

disponibilitatea medicamentelor la prețuri accesibile pentru toți pacienții, indiferent de țara 

din UE în care locuiesc și indiferent de vârstă, sex sau mediu socioeconomic. În calitate de 

președintă a Comitetului pentru drepturile omului și egalitate din cadrul Camerei 

Reprezentanților din Cipru, sunt ferm angajată față de principiile consacrate în Carta 

drepturilor fundamentale și în Pilonul european al drepturilor sociale. Accesul la asistența 

medicală este un drept fundamental în Uniunea Europeană, nu un privilegiu. În paralel cu 
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aceasta, este necesară o abordare axată mai mult pe pacient și bazată pe nevoile oamenilor. 

Prin urmare, rezultatele obținute de pacienți și modul în care aceștia percep asistența trebuie 

măsurate mai sistematic și mai riguros. Numai astfel putem asigura calitatea asistenței 

acordate tuturor pacienților. 

 

Doresc să subliniez faptul că participarea pacienților este esențială în toate etapele, de la 

trialurile clinice până la rezultatele raportate de pacienți și la asistența medicală orientată către 

pacient. Mă voi baza pe eforturile inițiate de grupurile de pacienți și de statele membre, și la 

nivelul UE, inclusiv de către Agenția Europeană pentru Medicamente. 

 

În ceea ce privește cancerul, observăm pe de o parte că lipsesc medicamente esențiale ieftine, 

la care pacienții nu au, uneori, nicio alternativă și, pe de altă parte, că nu în toate statele 

membre sunt disponibile medicamente foarte inovatoare și costisitoare. Este inacceptabil ca 

pacienții să aibă de suferit și din această cauză. Voi colabora cu industria de profil și cu statele 

membre pentru a atenua penuriile de medicamente în Europa. Îmi asum, de asemenea, 

angajamentul de a sprijini eforturile statelor membre de a asigura disponibilitatea 

medicamentelor accesibile și de înaltă calitate. Consider că îmbunătățirea bazei de dovezi în 

întreaga UE și conlucrarea vor contribui la fundamentarea deciziilor naționale cu privire la 

medicamentele noi. Cancerul este o prioritate evidentă a acestui tip de conlucrare. Abordarea 

inegalităților în ceea ce privește prevenirea, diagnosticarea și tratamentul cancerului, inclusiv 

accesul la medicamente împotriva cancerului, va constitui un element important al misiunii 

mele generale de combatere a cancerului.  

 

Să ne gândim la faptul că prin cancer nu se înțelege doar o singură boală. Există numeroase 

tipuri de cancer, fiecare având propriile specificități, iar UE poate genera valoare adăugată în 

această situație punând în legătură specialiștii din întreaga Europă. Numeroase forme de 

cancer (și toate cancerele pediatrice) sunt boli rare, fiind incluse în rețelele europene de 

referință. Aceste rețele vor continua să pună în legătură furnizorii de asistență medicală din 

întreaga Europă, permițându-le să facă schimb de experiență, să învețe împreună și să discute 

despre cazurile complexe și tratamentele foarte specializate. 

 

În final, țin să vă mulțumesc că ați menționat supraviețuirea și îngrijirile paliative. Creșterea 

nivelului de supraviețuire determină noi provocări pentru bolnavii de cancer, pe care trebuie 

să le abordăm. Îngrijirile paliative reprezintă un tip de asistență pe care o datorăm oricărui 

bolnav. Putem colabora cu statele membre și cu părțile interesate pentru a identifica și a 

împărtăși cele mai bune practici validate în întreaga Europă și, după cum probabil știți, 

vorbesc din proprie experiență. Prin urmare, vă asigur că voi depune toate eforturile pentru a 

duce la îndeplinire această prioritate.  

 

 

4. Planul de acțiune în domeniul sănătății/Accesul la medicamente și dispozitive 

medicale 

 

Scrisoarea de misiune prevede, printre sarcinile dumneavoastră principale, 

implementarea integrală a Planului de acțiune „O singură sănătate” (One Health) 

împotriva rezistenței la antimicrobiene, comunicarea privind vaccinarea și asigurarea 

medicamentelor la prețuri accesibile. Cum doriți să abordați problemele legate de 

rezistența la antimicrobiene, vaccinare, introducerea de noi antibiotice de uz uman pe 

piață, accesul la medicamente și dispozitive medicale – cu toate aspectele legate de 
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cercetarea medicală, disponibilitatea ingredientelor farmaceutice, precum și lupta 

crucială împotriva HIV/SIDA, TBC și hepatitei, care sunt ținte în cadrul ODD 3?  

 

Europenii așteaptă siguranța care este generată de accesul la asistența medicală și de protecția 

împotriva epidemiilor și a bolilor. Într-adevăr, standardele Europei se află printre cele mai 

înalte la nivel mondial, iar sistemele sale de sănătate sunt cele mai convenabile, accesibile și 

performante. Carta drepturilor fundamentale a UE și Pilonul european al drepturilor sociale 

recunosc dreptul tuturor la accesul în timp util la o asistență medicală preventivă și curativă de 

bună calitate și la prețuri accesibile. Intenționez să îmi dedic toată energia în calitate de 

comisar european pentru sănătate ca să obținem rezultate concrete și pozitive, care să reflecte 

întocmai aceste valori fundamentale ale Uniunii noastre.  

 

Înțeleg că principiul „One Health” (O singură sănătate) descrie un principiu, care tratează 

sănătatea oamenilor și a animalelor ca fiind interconectate și care înglobează pe deplin mediul 

în care trăim - factorul de legătură dintre oameni și animale. În acest peisaj, sănătatea 

oamenilor, a animalelor și a plantelor se află într-o stare de dependență și de consolidare 

reciprocă. Realizarea obiectivului „One Health” va necesita măsuri ample, care trebuie 

susținute pe toate aceste fronturi. 

 

Acesta este un domeniu în care UE se poate mândri de realizările sale, dar nu își poate 

permite să se complacă. Creșterea rezistenței la antimicrobiene amenință realizările medicinei 

moderne. Îndoielile cu privire la vaccinare și lipsa de încredere în știință distrag atenția 

publicului de la beneficiile vaccinării și de la nenumăratele vieți care au fost salvate prin 

imunizarea contra variolei, poliomielitei, rujeolei, difteriei sau meningitei. Profesioniștii din 

domeniul sănătății și pacienții din întreaga Europă semnalează existența unor probleme legate 

de accesul la medicamente, respectiv de disponibilitatea, accesibilitatea și penuria acestora. 

Bolile transmisibile și alte amenințări la adresa sănătății se pot răspândi rapid la nivel 

transfrontalier.  

 

Multe dintre acestea reprezintă preocupări globale; sunt de părere că trebuie să întreprindem 

acțiuni concertate la nivel european și să facem tot ce ne stă în putință pentru a găsi soluții 

comune și pentru a dobândi întâietatea la nivel mondial în acest domeniu. Realizarea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite va necesita o strânsă 

colaborare și cooperare cu întregul colegiu și cu numeroase părți interesate din diferite 

sectoare. Consider că ar trebui să mobilizăm toate instrumentele relevante din domeniul 

sănătății publice, al cercetării, al politicii în domeniul medicamentelor, al cooperării pentru 

dezvoltare sau al fondurilor structurale pentru a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă. 

Președintele ales s-a angajat să reorienteze semestrul european, astfel încât acesta să le 

integreze pe deplin.  

 

Mă angajez să asigur că această Comisie face tot ceea ce este necesar pentru a contribui la 

găsirea unor soluții durabile pentru a combate rezistența la antimicrobiene. Primul pas în 

această direcție este colaborarea cu Parlamentul European, cu statele membre și cu toate 

părțile interesate relevante pentru a pune pe deplin în aplicare Planul de acțiune european „O 

singură sănătate” împotriva rezistenței la antimicrobiene, adoptat în iunie 2017, acordând o 

atenție deosebită rezoluției adoptate pe această temă de Parlamentul European în septembrie 

2018. Intenționez să lucrez în domeniul sănătății umane, al sănătății animale și al mediului în 

cadrul unei abordări de tip „O singură sănătate”, pentru a preveni dezvoltarea și răspândirea 

rezistenței la antimicrobiene. În plus, voi mobiliza toate resursele disponibile la nivelul UE 

pentru a sprijini statele membre și pentru ca UE să devină o regiune a bunelor practici.  
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Această mobilizare ar trebui să înceapă de la agențiile noastre operaționale din UE în 

domeniul sănătății: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, Agenția Europeană 

pentru Medicamente și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, care să furnizeze 

cele mai bune dovezi științifice pentru a sprijini acest efort al Uniunii Europene. În același 

timp, voi lua în considerare și alte potențiale opțiuni de combatere a rezistenței la 

antimicrobiene. De exemplu, voi colabora cu comisarii desemnați Goulard și Gabriel, cu 

autoritățile publice, cu industria de profil și cu alte părți interesate, pentru a încuraja 

dezvoltarea unor noi modele de afaceri care să stimuleze inovarea în domeniul noilor 

antibiotice. Trebuie să creăm stimulentele adecvate pentru dezvoltarea antibioticelor, 

menținând însă utilizarea prudentă. În acest sens, trebuie să încurajăm cât mai mult posibil 

dezvoltarea de noi vaccinuri, care ar putea constitui o parte a soluției.  

 

Voi promova, de asemenea, metode alternative de utilizare a antimicrobienelor, inclusiv prin 

îmbunătățirea prevenirii infecțiilor. Intenționez să urmăresc îndeaproape punerea în aplicare a 

noilor regulamente UE privind medicamentele de uz veterinar și hrana medicamentată pentru 

animale. Această nouă legislație este, într-adevăr, un pas esențial pentru combaterea 

rezistenței la antimicrobiene și pentru promovarea utilizării responsabile a antimicrobienelor 

la animale. Această activitate va completa și va contribui la noua strategie „de la fermă la 

consumator” privind alimentele sustenabile, care face parte din Pactul ecologic european. Mă 

voi asigura că se acordă atenția cuvenită dimensiunii de mediu a rezistenței la antimicrobiene, 

în conformitate cu Abordarea strategică a Uniunii Europene privind impactul substanțelor 

farmaceutice asupra mediului, adoptată în martie 2019.  

 

Uniunea Europeană, ca orice altă regiune, nu poate învinge de una singură rezistența la 

antimicrobiene, dar poate să îndrume întreg demersul. Rezistența la antimicrobiene este o 

amenințare globală concretă și necesită o reacție globală. În lumea noastră globalizată, în care 

călătoriile, comerțul, amenințările la adresa mediului și schimbările climatice iau amploare, 

rezistența la antimicrobiene se poate răspândi cu repeziciune peste frontiere și necesită 

răspunsuri multilaterale și coordonate. Prin urmare, voi colabora strâns cu partenerii noștri 

internaționali și voi pleda pentru un acord global privind utilizarea antimicrobienelor și 

accesul la acestea. Contez pe alianța cu dumneavoastră în această luptă. Relațiile 

Parlamentului cu omologii săi internaționali pot da un impuls important pentru atingerea 

acestui obiectiv. 

 

În ceea ce privește medicamentele și dispozitivele medicale, voi face tot ce îmi stă în putere 

pentru a mă asigura că în Europa sunt disponibile medicamentele necesare la un preț accesibil 

și pentru a sprijini inovarea într-un sector în care industria europeană este lider mondial. Pe 

termen scurt, pe baza constatărilor evaluării regulamentului privind medicamentele orfane și 

pediatrice, voi lua în considerare măsuri care să ofere stimulente adecvate pentru inovarea în 

domenii în care nu au fost încă satisfăcute necesitățile, în vederea asigurării faptului că noile 

tratamente sunt accesibile și convenabile ca preț în întreaga UE. În acest sens, voi ține seama, 

desigur, de solicitările Parlamentului European din 2016 și 2017 de a acționa în legătură cu 

Regulamentul privind medicamentele de uz pediatric și de a îmbunătăți accesul la 

medicamente. Legislația privind medicamentele orfane și medicamentele de uz pediatric a 

declanșat dezvoltarea terapeutică în zonele neglijate, însă este important ca acestea să rămână 

adecvate scopului.  

 

Asigurarea faptului că UE dispune de medicamente la prețuri accesibile este legată în egală 

măsură de crearea unor condiții adecvate și de dezvoltarea cooperării cu privire la 
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instrumentele și uneltele necesare elaborării de politici la nivel național în acest sens. Vom 

sprijini industria de profil și statele membre să-și amelioreze permanent calitatea și 

durabilitatea sistemelor de sănătate prin îmbunătățirea partajării de informații, a cunoștințelor 

de specialitate și a schimbului de bune practici. Deja se desfășoară lucrări de revizuire a 

taxelor plătite de societățile farmaceutice Agenției Europene pentru Medicamente pentru 

serviciile pe care le prestează. Acest lucru va asigura sustenabilitatea sistemului de 

reglementare și va elimina factorii de descurajare a inovării, asigurând siguranța 

medicamentelor. 

 

Sprijinirea cercetării medicale presupune transformarea lanțului valoric al tehnologiilor 

farmaceutice și medicale din UE într-un sistem axat pe necesități, inovator, unitar și orientat 

spre viitor. Voi depune eforturi pentru a alinia prioritățile de cercetare la nevoile sistemelor de 

sănătate, implicând totodată autoritățile de reglementare, mediul academic, cadrele medicale, 

furnizorii de servicii medicale și contribuabilii.  

 

Dependența noastră de țările din afara UE în ceea ce privește fabricarea de substanțe 

farmaceutice active utilizate în medicamentele din UE reprezintă o altă problemă care trebuie 

abordată. În vederea asigurării calității înalte a medicamentelor, intenționez să depun eforturi 

susținute pentru a promova convergența către standardele internaționale agreate și pentru a 

consolida supravegherea lanțului de aprovizionare, ca să se poată garanta că substanțele 

farmaceutice active importate sunt produse în conformitate cu bunele practici de fabricație. 

De asemenea, mă angajez să găsim soluții la problema penuriei de medicamente ieftine în UE. 

 

Mă angajez în direcția protejării pacienților prin punerea în aplicare eficace și în timp util a 

noului cadru de reglementare privind dispozitivele medicale. Acest cadru este conceput pentru 

a spori siguranța dispozitivelor introduse pe piața UE, pentru a încuraja supravegherea 

sistemului și pentru a spori transparența. Este croit să fie capabil să facă față provocărilor noi 

și emergente. Sunt pe deplin conștientă de prioritatea pe termen scurt pe care o reprezintă 

respectarea termenului-limită din mai 2020 - pe baza planului de punere în aplicare și a 

eforturilor depuse în comun cu toate statele membre. Bineînțeles, aceasta reprezintă o 

provocare semnificativă pentru întregul sector. Cu toate acestea, s-au înregistrat deja progrese 

semnificative și sunt hotărâtă să asigur punerea în aplicare corespunzătoare a acestui sistem 

extrem de complex în termenele prevăzute. 

În urma Reuniunii la nivel înalt din luna septembrie a acestui an privind vaccinarea, 

organizată în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății, mă angajez să fac o prioritate 

din îmbunătățirea comunicării privind vaccinarea, din explicarea beneficiilor vaccinurilor, din 

combaterea dezinformării și din restabilirea încrederii. Sunt la curent cu faptul că Parlamentul 

European sprijină măsurile la nivelul UE pe care le-a exprimat în rezoluția din aprilie 2018 și 

voi continua să colaborez îndeaproape cu statele membre și cu părțile interesate pentru a 

îmbunătăți rata de vaccinare, sustenabilitatea programelor de vaccinare și oferta de vaccinuri. 

În special, voi colabora cu Coaliția pentru vaccinare, care reunește asociații ale cadrelor 

medicale și ale studenților din domeniul sănătății, promovând vaccinarea. În plus, vom 

continua să colectăm cele mai bune practici și lecțiile învățate, pentru a le aplica în abordarea 

absorbției insuficiente a vaccinurilor și a reticenței față de vaccinare. Este un adevărat efort de 

colaborare, în cadrul căruia aștept cu interes să lucrăm cu o gamă largă de părți interesate 

pentru a combate bolile care pot fi prevenite prin vaccinare.  

 

Cunosc rezoluția Parlamentului European din iulie 2017 referitoare la răspunsul UE privind 

HIV/SIDA, tuberculoza și hepatita C și intenționez să încurajez în continuare statele membre 
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să abordeze bolile transmisibile și să atingă dezideratele de bază ale Regulamentului sanitar 

internațional. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor este un partener-cheie care 

cooperează cu organismele naționale de protecție a sănătății în vederea consolidării și 

dezvoltării sistemelor de supraveghere și de alertă rapidă la nivel continental. Centrul 

European de Prevenire și Control al Bolilor reunește, de asemenea, cunoștințele în materie de 

sănătate ale Europei pentru a sprijini statele membre în domeniul HIV/SIDA, al tuberculozei 

și al hepatitei, al vaccinării și al rezistenței la antimicrobiene, și elaborează avize științifice 

competente cu privire la riscurile prezentate de bolile infecțioase.  

 

Aș dori să reamintesc și angajamentul Comisiei de a aloca 550 de milioane EUR „Fondului 

mondial de luptă împotriva SIDA, tuberculozei și malariei”, luat în timpul summitului G7 de 

la Biarritz care a avut loc în august. Intenționez să urmăresc acest angajament și să îi dau o 

formă concretă.  

 

De-a lungul carierei mele profesionale ca psiholog clinician în spitalele publice, am văzut cu 

ochii mei importanța bunei funcționări a sistemelor de sănătate. Am învățat că sănătatea 

colectivă a societăților noastre depinde de sănătatea individuală, fizică și mintală a fiecărui 

cetățean. Îmi voi dedica întreaga energie acestor provocări și sunt hotărâtă să obțin rezultate 

mai bune pentru sănătatea cetățenilor noștri și a societății noastre. 

SIGURANȚA ALIMENTARĂ 

5. Pesticide 

Pentru a îndeplini obiectivul zero poluare anunțat de președinta aleasă, ce plan aveți 

pentru a reduce dependența de pesticide a UE, stimulând totodată utilizarea 

alternativelor, inclusiv nechimice, cu risc scăzut și facilitând adoptarea de noi 

tehnologii? Ce credeți despre justețea științifică și normativă a cadrului de aprobare a 

pesticidelor și de gestionare a substanțelor chimice și a produselor cu ingrediente 

chimice? Ce veți face pentru ca practica actuală de acordare a autorizațiilor pentru a 

utiliza în continuare substanțe cu riscuri deosebite (SVHC) chiar și atunci când sunt 

disponibile alternative și când dosarul nu este complet, să înceteze? Cum intenționați să 

răspundeți la solicitările Parlamentului European – anterioare și actuale – inclusiv 

concluziile Comisiei PEST și Rezoluția referitoare la punerea în aplicare a Directivei 

privind utilizarea durabilă a pesticidelor? 

Pesticidele constituie o preocupare majoră pentru mulți cetățeni ai UE care și-ar dori 

reducerea dependenței de aceste substanțe și a utilizării lor. De asemenea, cred că putem 

reduce utilizarea pesticidelor în UE și că fermierii ar trebui să poată alege opțiunea cea mai 

puțin periculoasă pentru sănătatea umană și pentru mediu. 

Măsurile privind pesticidele vor constitui un element-cheie al noii strategii „de la fermă la 

consumator” pentru alimentele sustenabile, pe care președinta aleasă mi-a cerut să o conduc. 

Aceasta va aborda prima etapă a lanțului alimentar, respectiv producția de alimente, 

contribuind la realizarea obiectivelor noastre privind nivelul zero de poluare. Suntem cu toții 

de acord că trebuie să reducem dependența de pesticide și să stimulăm utilizarea alternativelor 

cu risc redus și nechimice.  

În acest scop, intenționez să ascult cu atenție opinia cetățenilor noștri și a reprezentanților 

aleși ai acestora în Parlamentul European, de exemplu cu privire la această chestiune. Mă voi 

baza pe rezultatele evaluării REFIT efectuate de Comisie cu privire la legislația privind 
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pesticidele, care este aproape finalizată. Politica bazată pe date concrete va fi un principiu 

călăuzitor al mandatului meu și această evaluare ne va poziționa mai bine în raport cu situația 

efectivă. Deși voi putea face comentarii mai detaliate în momentul publicării rezultatelor, pot 

observa deja că, în general, evaluarea indică faptul că sistemul de autorizare a pesticidelor 

este, în general, eficace în ceea ce privește protecția sănătății și a mediului. Interdicțiile sau 

restricțiile severe cu privire la substanțe precum neonicotinoidele, care au un impact negativ 

asupra polenizatorilor, sunt măsuri importante în acest sens. De fapt, am constatat cu 

satisfacție că raportul Comisiei speciale a Parlamentului European privind procedura de 

autorizare a pesticidelor de către Uniune (PEST) a recunoscut că UE are unul dintre cele mai 

stricte cadre juridice din lume în materie de pesticide.  

Cu toate acestea, eficiența sistemului poate fi îmbunătățită. Acest lucru poate fi realizat prin 

mai multe modalități, pe care aș dori să le aduc în discuțiile pe care le vom purta în lunile 

următoare. 

În plus, cred că am putea să ne gândim împreună la posibilitatea de a stabili un obiectiv 

obligatoriu la nivelul UE în materie de reducere a riscului generat de pesticide. Acest proces 

de reflecție ar urma să fie bazat pe noul raport al Comisiei către Consiliu și Parlament cu 

privire la evoluția punerii în aplicare a Directivei privind utilizarea durabilă a pesticidelor și 

pe evaluarea recentă a funcționării indicatorilor de risc armonizați.  

Mi-ați solicitat, de asemenea, informații cu privire la sistemul actual de gestionare a 

substanțelor chimice în general și la autorizațiile pentru substanțele care prezintă motive de 

îngrijorare deosebită. În ceea ce privește Regulamentul REACH, colegii mei, comisarii 

desemnați Goulard și Sinkevičius, sunt mai în măsură să vă dea un răspuns.  

Cu toate acestea, doresc să subliniez faptul că, în cazul pesticidelor, există deja o obligație 

generală de evaluare și autorizare de către autorități a tuturor produselor, înainte de a putea fi 

introduse pe piață și utilizate. Acest lucru este mult mai strict decât în cazul produselor 

chimice industriale. Deși conceptul de substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită 

nu este prezent în legislația privind pesticidele, ele sunt identificate pe baza așa-numitelor 

criterii de excludere, de exemplu clasificarea lor drept cancerigene, mutagene sau toxice 

pentru reproducere sau ca perturbatori endocrini. Substanțele care îndeplinesc aceste criterii 

nu pot fi utilizate, în principiu, în pesticide - cu excepția câtorva cazuri foarte limitate care 

constituie derogări. În prezent, mai puțin de 2 % din substanțele active aprobate îndeplinesc 

aceste criterii și am convingerea că revizuirea periodică a tuturor aprobărilor va duce, în cele 

din urmă, la eliminarea lor completă.  

Celălalt aspect adus în evidență de dosarul pesticidelor este importanța abordării colegiale a 

aspectelor transversale. Pesticidele reprezintă unul dintre numeroasele exemple din cadrul 

portofoliului de sănătate care afectează sau are legătură cu lucrările din alte domenii de 

politică. Voi colabora îndeaproape cu vicepreședintele desemnat Timmermans și cu comisarii 

desemnați Wojciechowski, Goulard, Sinkevičius și Gabriel pentru a asigura o abordare 

holistică a politicii, preferată de președinta aleasă.  

Datorită Directivei privind utilizarea durabilă a pesticidelor, consider că avem deja 

instrumentele necesare pentru a reduce riscurile și impactul pesticidelor asupra sănătății 

umane și a mediului. Directiva pune un accent clar pe utilizarea alternativelor la pesticide, pe 

produsele cu risc scăzut și pe practicarea unei combateri integrate a dăunătorilor. Comisia va 

începe în curând o evaluare a acestei directive pentru a vedea în ce măsură aceste abordări 

sunt suficiente. 
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Sunt de acord cu rezoluția Parlamentului, potrivit căreia trebuie depuse mai multe eforturi 

pentru a se asigura că prezenta directivă își atinge întregul potențial. În special, trebuie să 

împingem statele membre în direcția punerii în aplicare cât mai complete a directivei și a 

utilizării pe scară mai largă a combaterii integrate a dăunătorilor. În același timp, aș căuta 

modalități de a aduce mai rapid pe piață produse cu risc scăzut, în special produse de origine 

biologică. Aceste produse sunt deja supuse unor proceduri de autorizare accelerate, unor 

perioade mai lungi de aprobare și unor perioade mai lungi de protecție a datelor. Aș promova 

continuarea simplificării, pentru a încuraja dezvoltarea mai multor produse cu risc scăzut și aș 

colabora cu statele membre pentru a identifica măsurile necesare. 

Aș dori, de asemenea, să analizez rolul pe care noile tehnologii l-ar putea juca în reducerea 

dependenței de pesticide, urmând întotdeauna o abordare bazată pe date științifice și pe date 

concrete.  

În plus, cred cu tărie că progresele din sectorul agriculturii de precizie și din cel al producției 

de alimente vor permite utilizarea imagisticii pentru a monitoriza sănătatea plantelor, 

asigurând faptul că pesticidele sunt utilizate numai acolo unde se dovedește necesar. De 

asemenea, vom continua să sprijinim cercetarea care furnizează soluții inovatoare pentru a 

reduce dependența de pesticide, precum și alte elemente folositoare sectorului producției 

agricole.  

Comisia PEST a solicitat în special îmbunătățirea transparenței și fortificarea politicilor de 

combatere a conflictelor de interese, precum și consolidarea independenței aportului științific 

în domeniul pesticidelor. Susțin pe deplin aceste obiective și doresc să subliniez faptul că 

noua legislație privind transparența și durabilitatea evaluării UE a riscurilor în cadrul lanțului 

alimentar, odată aplicată, va trata multe dintre aceste aspecte.  

Vom depune eforturi intense pentru a ne asigura că studiile și datele care sprijină cererile de 

autorizare vor fi făcute publice în mod proactiv și la începutul procesului de evaluare a 

riscurilor și că cetățenii și oamenii de știință independenți vor avea acces direct la aceste studii 

în conformitate cu legislația generală revizuită privind produsele alimentare și cu legislația 

privind pesticidele. De asemenea, ne vom asigura că, prin intermediul registrului de studii al 

UE, întreprinderile care solicită o autorizație prezintă toate informațiile relevante, inclusiv 

orice informații care ar putea fi nefavorabile. Dacă se dovedește necesar, nu aș ezita să recurg 

la posibilitatea de a efectua controale și audituri consolidate ale unităților de testare sau studii 

de verificare.  

Pe lângă transparența sporită a analizei riscurilor în cadrul lanțului alimentar, introdusă în 

recenta revizuire a legislației alimentare generale, voi acționa mai general pentru a consolida 

transparența și cooperarea științifică dintre organismele noastre științifice. Voi examina 

modalitățile de îmbunătățire a coerenței și de asigurare a unor beneficii și sinergii între 

activitatea desfășurată de agenții, cum ar fi Autoritatea Europeană pentru Siguranța 

Alimentară și Agenția Europeană pentru Produse Chimice, precum și modul în care acest 

lucru ar putea contribui la nivelul de ambiție al Comisiei în ceea ce privește obiectivul zero 

poluare.  

În cele din urmă, aș colabora cu alți comisari pentru a promova legături mai puternice între 

utilizarea durabilă a pesticidelor și alte domenii de politică esențiale, de exemplu, măsurile din 

cadrul Pactului ecologic european, politica agricolă comună pentru combaterea integrată a 

dăunătorilor și pentru monitorizarea ecologică a pesticidelor în mediu. Sănătatea oamenilor nu 

poate fi disociată de sănătatea planetei.  
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6. Substanțele chimice și siguranța alimentară 

În ciuda unor praguri stricte de siguranță și a unor limite maxime de reziduuri, în lanțul 

alimentar din UE se acumulează o serie de substanțe periculoase pentru sănătate și/sau 

mediu, care pot îi expune pe consumatori la efecte cumulative și de cocktail. Cum veți 

îmbunătăți siguranța și durabilitatea alimentelor pe care le consumăm? Ce măsuri 

legislative și nelegislative preconizați pentru a detecta și a reduce expunerea la substanțe 

periculoase și când veți prezenta un nou cadru de reglementare care să trateze 

chestiunea expunerii la substanțe chimice în lanțul alimentar? Parlamentul European a 

cerut în mai multe rânduri să se prezinte o strategie actualizată privind substanțele 

chimice perturbatoare ale sistemului endocrin (EDC) și să se corecteze lacunele de 

reglementare, pentru a utiliza criteriile științifice de identificare a perturbatorilor 

endocrini ca pe o definiție orizontală în întreaga legislație relevantă. Când veți prezenta 

această strategie? Cum veți mări și mai mult transparența și independența procesului de 

evaluare științifică a agențiilor UE?  

Sistemul UE de siguranță alimentară se bazează pe o evaluare științifică solidă a riscurilor și 

este recunoscut ca etalonul de aur la nivel mondial. În ceea ce privește riscurile chimice și 

siguranța alimentară, există un corpus legislativ sectorial care asigură faptul că reziduurile de 

substanțe chimice din produsele alimentare, cum ar fi contaminanții, reziduurile de pesticide 

și reziduurile de medicamente de uz veterinar nu constituie un risc pentru consumatorii 

europeni. În fiecare an, statele membre desfășoară ample programe de monitorizare, care 

presupun prelevarea de pe piață a unui număr foarte mare de probe. Rezultatele arată că doar 

un mic procent al acestor probe nu respectă limitele, confirmând nivelul bun de protecție de 

care beneficiază consumatorii europeni. De exemplu, 96 % din probele prelevate pentru 

reziduurile de pesticide în 2017 s-au situat sub limitele maxime de reziduuri admise pentru 

protecția sănătății. Gestionarea temeinică a substanțelor chimice nu este doar bună pentru 

sănătatea cetățenilor noștri, ci și esențială pentru înfăptuirea politicii durabile „de la fermă la 

consumator” și pentru realizarea obiectivelor privind economia circulară.  

Sunt însă de acord că se poate face mai mult. 

Intenționez să colaborez îndeaproape cu comisarul desemnat pentru mediu și oceane pentru a-

i sprijini eforturile în direcția realizării ambițiosului nostru obiectiv „zero poluare”, în special 

în ceea ce privește pesticidele și perturbatorii endocrini. Se vor produce sinergii importante 

prin noua strategie „de la fermă la consumator”, care creează o ocazie importantă de a 

îmbunătăți durabilitatea produselor noastre alimentare în fiecare etapă a lanțului alimentar, de 

la producție până la consum, contribuind la obiectivele Pactului ecologic european și la cele 

privind economia circulară.  

Expunerea simultană la substanțe chimice multiple este o problemă care trebuie evaluată. 

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și Comisia lucrează în prezent la o 

metodologie de evaluare a efectelor cumulative ale reziduurilor de pesticide în produsele 

alimentare. Acesta este un nou pas important pentru îmbunătățirea siguranței alimentare, pe 

baza unor dovezi științifice solide.  

Modul de abordare a expunerii la diferite surse de substanțe chimice în evaluarea și 

gestionarea riscurilor reprezintă o provocare clară și recunoscută. O cunosc foarte bine. În 

ultimii 20 ani, UE a făcut progrese semnificative în ceea ce privește înțelegerea și 

reglementarea perturbatorilor endocrini și a inițiat lucrări în acest domeniu prin stabilirea 
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unor criterii științifice de identificare a perturbatorilor endocrini în produsele de protecție a 

plantelor și în produsele biocide.  

La un nivel mai general, în ceea ce privește perturbatorii endocrini, obiectivul nostru 

predominant ar trebui să fie protejarea cetățenilor UE și a mediului împotriva riscurilor 

prezentate de aceste substanțe și reducerea la minimum a expunerii. Cunosc îndeaproape 

opiniile exprimate de Parlamentul European în ultimii ani cu privire la acest subiect, în special 

ultima rezoluție din aprilie 2019. 

În strânsă colaborare cu alți membri ai colegiului, voi asigura punerea în aplicare a măsurilor 

concrete prezentate în comunicarea Comisiei privind perturbatorii endocrini. Trebuie să 

abordăm îndeosebi problemele legate de punerea în aplicare și coerența politicilor. Verificarea 

adecvării diferitelor cadre aplicabile perturbatorilor endocrini se preocupă de acest aspect - în 

special de absența criteriilor orizontale și de diversele consecințe în materie de reglementare, 

în funcție de domeniul de politică. Rezultatul acestei verificări a adecvării, care urmează să fie 

finalizată la începutul anului viitor, va contribui la procesul nostru de reflecție cu privire la 

necesitatea unor modificări legislative, de exemplu în domeniul materialelor care intră în 

contact cu alimentele (care fac, la rândul lor, obiectul unei evaluări specifice).  

Evaluarea riscurilor la nivelul UE privind aspectele legate de lanțul alimentar este efectuată 

independent de instituțiile europene și de statele membre ale UE, de către Autoritatea 

Europeană pentru Siguranța Alimentară. Mă bucur că recentele modificări aduse legislației 

alimentare generale a UE și altor opt acte sectoriale ale Uniunii în domeniul lanțului alimentar 

vor consolida transparența și independența evaluării riscurilor la nivelul UE. Acesta este un 

pas important în direcția consolidării credibilității și responsabilității UE. 

Consider că este foarte important ca noua legislație să se concentreze pe comunicarea 

deschisă și pe parteneriat, prin publicarea studiilor științifice aduse în sprijinul cererilor, într-

un stadiu incipient al procesului de evaluare a riscurilor. O bază de date conținând studii și 

consultări publice va consolida, de asemenea, calitatea și fiabilitatea evaluării științifice a 

riscurilor, realizată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară.  

O comunicare cuprinzătoare și sistematică a riscurilor între toate părțile interesate, pe tot 

parcursul procesului de analiză a riscurilor, vine în completarea principiului comunicării și 

consultării deschise și incluzive. 

În ceea ce privește independența, noua legislație menține și consolidează normele care impun 

membrilor consiliului de administrație și ai grupurilor științifice să acționeze în mod 

independent și să facă o declarație anuală de interese. Astfel se asigură continuarea aplicării 

unor criterii stricte de excelență și independență pe durata întregului proces de numire a 

membrilor grupurilor științifice.  

Independența Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară este controlată în mod regulat 

de Curtea de Conturi, de Ombudsmanul European, precum și de Parlamentul European în 

cadrul descărcării de gestiune anuale a agențiilor UE. Autoritatea Europeană pentru Siguranța 

Alimentară și alte agenții ale UE și-au consolidat politicile privind independența de-a lungul 

anilor, punându-le în aplicare în mod riguros. 

În general, cred cu fermitate că sunt instituite garanțiile necesare și adecvate pentru a garanta 

că Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară continuă să funcționeze la un nivel 

ridicat de transparență și independență. Cu toate acestea, am intenția să monitorizez 
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îndeaproape acest aspect, colaborând cu partenerii noștri respectivi, pentru a asigura că UE 

continuă să ofere rezultate în acest sens. 

7. Strategia de la fermă la consumator 

Care sunt ambițiile, planurile și calendarul dumneavoastră pentru strategia „de la 

fermă la consumator”? Cum intenționați să le oferiți consumatorilor informațiile 

transparente de care au nevoie pentru a face alegeri sănătoase și durabile de fiecare dată 

când cumpără alimente și băuturi, oferindu-le în același timp operatorilor economici 

transparența de care au nevoie pentru o trasabilitate completă și a evita fraudele din 

sectorul alimentar? Când veți veni cu o propunere de stabilire a unor profiluri 

nutriționale? Ce părere aveți despre menționarea țării de origine pe etichetă? Cum vă 

veți asigura că politicile altor comisari, cum ar fi cei de la climă, agricultură și comerț, se 

încadrează într-o politică alimentară reală, holistică și durabilă?  

Îmi face o deosebită plăcere să conduc noua strategie „de la fermă la consumator” și sunt 

dispusă să lucrez la ea chiar din prima zi a mandatului meu. Durabilitatea lanțului alimentar 

este una dintre pietrele de temelie ale Pactului ecologic european, pe care sunt hotărâtă să o 

concretizez în cursul următorului mandat. Ea joacă un rol esențial în cadrul principiului „One 

Health” al UE și va îndeplini, de asemenea, obiectivele economice, sociale și de mediu mai 

largi. 

Este evident că modelele actuale de consum și de producție nu sunt sustenabile și că există 

unele realități incomode cu care trebuie să ne confruntăm. Populația mondială este în creștere, 

iar cererea de alimente la nivel mondial va urma acest ritm. În UE, 8 % dintre cetățeni nu își 

pot permite o masă de calitate în fiecare zi, ceea ce înseamnă că sistemul actual dezamăgește 

aproximativ 40 milioane de persoane. În același timp, mai mult de jumătate din populația 

adultă este supraponderală și 20 % din totalul alimentelor pe care le producem în UE în 

fiecare an ajung la gunoi. Sistemele noastre de producție alimentară consumă cantități 

semnificative de apă, energie, generează poluanți și reprezintă aproximativ 11 % din emisiile 

de gaze cu efect de seră din UE.  

Aceste cifre pur și simplu nu cadrează. Nu ne putem permite ca acest dezechilibru să se 

perpetueze - din punct de vedere social, etic și ecologic. Trebuie să adoptăm o abordare 

sistemică și holistică a schimbărilor durabile, abordând fiecare etapă a lanțului alimentar, de la 

producție, depozitare, prelucrare și ambalare, până la distribuție și eliminare.  

În cursul mandatului următoarei Comisii, mi-aș dori să văd o mai mare aliniere la axa 

durabilității între producția, prelucrarea, distribuția și consumul de alimente. Nu putem realiza 

Agenda globală 2030 pentru dezvoltare durabilă, care este un plan de acțiune pentru oameni, 

pentru planetă și pentru prosperitate, fără a crea sisteme alimentare durabile.  

Problema nu este necesitatea schimbării, ci rapiditatea cu care putem asigura o tranziție 

echitabilă către sisteme alimentare mai durabile. Durabilitatea sistemelor noastre alimentare 

nu este doar o chestiune de mediu și de schimbări climatice, ci se referă și la amenințările 

globale la adresa sănătății publice, cum ar fi obezitatea în creștere și rezistența la 

antimicrobiene, și are o dimensiune socială și economică. Această schimbare este esențială 

pentru îmbunătățirea vieții și a bunăstării cetățenilor UE, pentru asigurarea unor ecosisteme 

sănătoase și pentru crearea unei creșteri economice noi, ecologice și incluzive, fără a lăsa pe 

nimeni în urmă.  
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Stabilim ștacheta ambiției destul de sus, deși suntem pe deplin conștienți de nivelul 

angajamentului și al eforturilor pe care le presupun aceste ambiții. Provocările cărora trebuie 

să le facem față iau diverse forme, dar sunt totuși legate între ele. Ele sunt influențate de mai 

mulți factori externi, cum ar fi, printre multe altele, schimbarea tendințelor demografice, 

tendințele alimentare emergente, presiunile climatice, transparența lanțului alimentar și frauda 

alimentară. Trebuie să ne gândim foarte bine cum putem obține un rezultat optim, ținând 

seama de fiecare element.  

O parte esențială a acestui proces o constituie dialogul și parteneriatele. Împărtășesc opinia 

dumneavoastră potrivit căreia consumatorii sunt din ce în ce mai preocupați de metodele de 

producție, de originea și de calitatea alimentelor pe care le consumă. Trebuie să ascultăm 

aceste preocupări. Ele reflectă o serie de aspecte etice și de mediu, cum ar fi utilizarea 

pesticidelor și a antibioticelor, bunăstarea animalelor și impactul agriculturii și al ambalajelor 

asupra mediului. Aceste opinii se reflectă în noile modele alimentare, de exemplu o cerere tot 

mai mare de produse ecologice și pe bază de plante.  

Transparența este esențială de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. Ea conferă 

credibilitate și legitimitate acțiunilor noastre. Sunt preocupată de faptul că peste o treime din 

produsele alimentare care proclamă avantaje nutriționale au de fapt un nivel ridicat de zahăr, 

grăsimi sau sare. Acest lucru poate induce în eroare consumatorii și poate afecta sănătatea 

publică. Ar trebui să analizăm etichetarea nutrițională și de sănătate într-o manieră unitară, 

pentru a ne asigura că ele continuă să contribuie la o alimentație sănătoasă și durabilă.  

 

Văd, de asemenea, că se manifestă o tendință către norme de etichetare diferite în state 

membre diferite, care privesc, de exemplu, de originea obligatorie, bunăstarea animalelor și 

etichetarea nutrițională. Aș dori să existe norme coerente în UE, care să asigure că solicitările 

legitime pentru mai multe informații rămân compatibile cu piața noastră unică. Aș dori să 

analizez modul în care putem îmbunătăți informarea consumatorilor, începând cu posibilitățile 

existente în cadrul juridic actual.  

 

Este important și să ne intensificăm eforturile împotriva practicilor frauduloase, așa că voi 

colabora cu statele membre pentru a elabora o strategie cu măsuri concrete de combatere a 

fraudelor alimentare, pe baza activității Oficiului European de Luptă Antifraudă. 

 

Mai multe inițiative cetățenești europene au ca temă alimentele. Trebuie să ascultăm aceste 

opinii și să le luăm în considerare. Preocupările cetățenilor noștri se reflectă perfect în 

Parlamentul European, care manifestă un interes deosebit față de toate aceste chestiuni. 

Parlamentul este un interlocutor important în acest dialog, iar opiniile dumneavoastră, 

exprimate prin rezoluții și schimburi de opinii, vor fi luate pe deplin în considerare. 

 

Pe drumul nostru către o durabilitate mai mare, trebuie să asigurăm în continuare 

consumatorii că alimentele pe care le consumă sunt sigure. Încrederea consumatorilor este 

esențială pentru succesul misiunii noastre. Normele privind siguranța alimentară se aplică 

tuturor alimentelor consumate în UE, indiferent dacă sunt sau nu produse în UE. Trebuie să ne 

respectăm obligațiile asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și, cel mai 

important, să ne folosim de rolul de lider al UE pentru a introduce acest aspect în activitatea 

diferitelor organizații de standardizare, în special în ceea ce privește implementarea Agendei 

2030 pentru dezvoltare durabilă. 

 

Reducerea pierderilor și a risipei de alimente este o parte esențială a activității UE în direcția 

îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă. Trebuie să respectăm aceste angajamente și să 
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ne asigurăm că activitatea noastră îndeplinește obiectivele pe care le-am stabilit, de exemplu, 

reducerea la jumătate a deșeurilor alimentare pe cap de locuitor la nivelul comerțului cu 

amănuntul și al consumatorilor până în 2030, precum și reducerea pierderilor alimentare de-a 

lungul lanțului de producție și aprovizionare cu alimente. Pentru a contribui la aceste eforturi, 

până la sfârșitul anului 2023, statele membre ale UE vor raporta periodic cu privire la 

nivelurile de deșeuri alimentare, permițându-i astfel Comisiei să evalueze fezabilitatea 

stabilirii unor obiective de reducere a deșeurilor alimentare, valabile în întreaga UE.  

 

Pentru a accelera tranziția către sisteme alimentare durabile care depind mai puțin de pesticide 

și pentru a îmbunătăți biodiversitatea și calitatea apelor subterane și de suprafață, trebuie să 

dezvoltăm alte modalități de a proteja recoltele împotriva dăunătorilor și a bolilor în contextul 

schimbărilor climatice care favorizează răspândirea lor. Strategia „de la fermă la consumator” 

va realiza o sinergie deplină cu celelalte elemente ale Pactului ecologie european, cu 

componenta care vizează schimbările climatice și cu inițiativele din domeniul „zero poluare” 

și al biodiversității. Putem realiza acest lucru numai prin colaborare. 

 

Susțin în mod deosebit abordarea colegială favorizată de președinta aleasă von der Leyen. 

Noua strategie „de la fermă la consumator” evocă limpede domeniile în care trebuie să 

colaboreze diferiții comisari și diferitele departamente ale Comisiei pentru a asigura sisteme 

mai bune care să ofere rezultate mai bune cetățenilor UE, fără a face un compromis în materie 

de siguranță alimentară. Consider că este foarte important ca această strategie să se înscrie în 

obiectivele mai ample ale Pactului ecologic european. Aceasta se traduce printr-o colaborare 

strânsă, încă din prima zi, cu alți comisari de resort din grupul comisarilor care se ocupă de 

Pactul ecologic european, de exemplu, pentru agricultură, climă, comerț și mediu, și prin 

asigurarea coerenței în toate domeniile de politică. 

 

Voi colabora îndeaproape cu Parlamentul European, cu statele membre și cu societatea civilă 

pentru a stimula și sprijini această tranziție necesară a sistemelor noastre alimentare.  

 

O Europă durabilă trebuie să se bazeze pe un model durabil de producție și consum de 

alimente, iar UE are căderea să traseze calea de urmat. Este o agendă foarte pozitivă și voi 

conduce cu entuziasm dezvoltarea acestei strategii, în strânsă cooperare cu toți actorii.  


