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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 comisar și a promova interesul general european, îndeosebi în 

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

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

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

în toate domeniile de politică aferente portofoliului dumneavoastră?  

Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și cum 

ați proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră trecute, 

actuale sau viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor 

dumneavoastră în cadrul Comisiei?  

M-am născut după restabilirea independenței Lituaniei și am crescut în perioada în care țara 

mea a făcut primele demersuri pentru a deveni membră a Uniunii Europene. Prin urmare, 

ideea europeană este în ADN-ul meu, nu îmi pot imagina Lituania fără Europa. Pentru mine, 

Europa este sinonimă cu libertatea și oportunitățile. Aceasta a fost întotdeauna motivația mea. 

Am fost în măsură să utilizez beneficiile pe care le oferă Europa, de la libertatea de a călători 

și de a studia în alte țări europene, la concretizarea ideilor mele în politică. Prin urmare, voi fi 

întotdeauna de partea Europei și voi lucra pentru aceasta în orice funcție în care voi fi numit 

în viitor.  

Cariera mea politică a început atunci când am fost ales deputat în Parlamentul național pentru 

districtul meu natal Šeškinė din Vilnius, după ce am vizitat aproximativ 10 000 de 

apartamente și după ce am avut întâlniri cu oamenii din circumscripția mea. Am fost onorat să 

reprezint cetățenii nu numai ca deputat în Parlament, ci și ca președinte al Comisiei pentru 

economie, ca membru al Comisiei de etică și ca șef al delegației la Organizația pentru 

Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).  

Am avut, de asemenea, onoarea de a deveni ministrul economiei și al inovării din Lituania. În 

această calitate, am participat la Consiliul Competitivitate și am sprijinit inițiative la nivelul 

UE. La nivel național, această funcție mi-a permis să prezint o serie de inițiative importante, 

cum ar fi o reformă a inovării, un pachet de digitalizare a industriei, una dintre primele 

strategii naționale din UE privind inteligența artificială, un pachet de dezvoltare a 

ecosistemului de întreprinderi nou-înființate și o strategie în domeniul științelor vieții. În ceea 

ce privește inițiativele ecologice, ar trebui să menționez instrumentele financiare care au fost 

elaborate în cooperare cu alte ministere pentru a stimula eficiența energetică a întreprinderilor 

din Lituania și pentru a reduce poluarea prin ecoinovare. Cred cu tărie că toate cunoștințele pe 
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care le dețin în domeniul industriei și al inovării sunt importante pentru a putea aborda 

provocările din domeniul mediului și al mediului marin, iar inovarea va fi esențială pentru 

soluționarea acestora.  

Mă angajez pe deplin să transpun în realitate Pactul ecologic european, în conformitate cu 

orientările politice ale președintei alese. Voi contribui la realizarea ambițiilor noastre în 

domeniul climei, în paralel cu crearea de locuri de muncă și creșterea durabilă. Voi prezenta o 

nouă strategie în domeniul biodiversității pentru 2030, care va aborda toate aspectele, inclusiv 

Natura 2000, despăduririle, degradarea terenurilor, speciile și habitatele protejate, precum și 

mările și oceanele durabile. De asemenea, îmi voi asuma rolul de lider în ceea ce privește 

realizarea ambiției noastre comune de aducere la zero a poluării, ceea ce va necesita o 

abordare amplă privind calitatea aerului și a apei, substanțele chimice periculoase, emisiile de 

poluanți, pesticidele și perturbatorii endocrini. Totodată, voi coordona activitatea legată de un 

nou plan de acțiune pentru economia circulară. Trebuie să accelerăm tranziția Europei către 

un model economic circular. Acest lucru este esențial pentru promovarea unei economii 

competitive și orientate spre viitor. Mă angajez pe deplin în favoarea unui pescuit eficient și 

durabil și a unei economii albastre înfloritoare. Prin urmare, mă voi concentra pe punerea în 

aplicare deplină a politicii comune în domeniul pescuitului și, până în 2022, voi evalua 

această politică pentru a identifica modalitățile de abordare a chestiunilor care nu sunt 

suficient acoperite în prezent. Avem nevoie de o politică comună în domeniul pescuitului care 

să fie benefică atât pentru pescari, cât și pentru comunitățile costiere și pentru mediu. UE este 

lider mondial în ceea ce privește guvernanța oceanelor. Îmi doresc ca principiile noastre în 

materie de durabilitate să fie respectate la nivel mondial și voi acționa ferm în acest sens. De 

asemenea, îmi voi asuma rolul de lider în dezvoltarea unei noi abordări pentru o economie 

albastră durabilă, care ar trebui să reunească toate aspectele, de la cunoașterea mediului marin 

și cercetarea în domeniul marin, la amenajarea spațiului maritim, energia din surse marine 

regenerabile, investițiile albastre și cooperarea maritimă regională.  

Aș dori, de asemenea, să evidențiez două principii importante care vor sta la baza activității 

mele, dacă voi fi confirmat în calitate de comisar. Pe durata mandatului, mă voi asigura că 

politicile din cadrul portofoliului meu contribuie la o societate mai echitabilă care nu lasă pe 

nimeni în urmă. Politicile climatice și de mediu ambițioase per se conduc la o mai mare 

justiție socială, deoarece îmbunătățesc sănătatea, calitatea vieții și bunăstarea tuturor. Doresc 

însă să merg și mai departe pentru a asigura faptul că tranziția ecologică funcționează pentru 

toată lumea. Avem nevoie de măsuri specifice pentru a îmbunătăți reziliența persoanelor și 

comunităților vulnerabile. Adoptarea Fondului pentru o tranziție echitabilă, care a fost 

anunțat, va fi fundamentală pentru a asigura măsuri de sprijin. În al doilea rând, trebuie să ne 

asigurăm că politicile noastre sunt bazate pe dovezi. O parte importantă a acestui deziderat 

este deținerea unei baze științifice solide și, prin urmare, voi colabora strâns cu furnizorii de 

cunoștințe precum Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) și Agenția Europeană 

de Mediu (AEM), precum și cu comunitatea științifică în general. Politicile bine concepute, 

bazate pe o înțelegere riguroasă a științei și a impacturilor de mediu, economic și social, vor fi 

mai ușor de pus în aplicare și vor oferi mai multe beneficii pentru toată lumea. 

În calitate de deputat în Parlament și ministru, am fost foarte deschis în ceea ce privește 

modul în care am abordat procesul de elaborare a politicilor. M-am întâlnit în mod curent cu 

cetățenii din circumscripția mea, am vizitat regiunile din Lituania și am folosit, de asemenea, 

orice posibilitate oferită de era digitală pentru a putea auzi vocea societății. Dacă voi fi 

confirmat în calitate de comisar, mă angajez să continui în aceeași direcție: voi colabora cu 

Parlamentul European, voi vizita statele membre și mă voi întâlni cu cetățenii acestora și, în 

același timp, voi promova politicile UE aflate sub responsabilitatea mea prin intermediul 
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tuturor instrumentelor digitale, asigurând astfel vizibilitatea agendei strategice a Comisiei în 

domeniile mele. 

Cred cu tărie în integrarea perspectivei de gen. În calitate de ministru, am fost un susținător și 

promotor al inițiativei „Women Go Tech”, care vizează creșterea participării femeilor în 

domeniul informatic și al ingineriei în Lituania. Numărul participanților la program s-a dublat 

în fiecare an, având ca rezultat un număr tot mai mare de femei care aleg să lucreze în 

întreprinderi tehnologice. Aș dori să continui în mod similar și să încorporez o perspectivă de 

gen în toate domeniile de politică aferente portofoliului meu în cadrul Comisiei Europene. Nu 

avem decât o singură planetă pentru noi toți și, prin urmare, provocările și soluțiile în materie 

de mediu necesită implicarea tuturor europenilor, indiferent de sex, vârstă, religie sau orice 

alte diferențe. Perspectiva de gen va fi importantă pentru realizarea agendei mele. Președinta 

aleasă von der Leyen a plasat egalitatea de gen în fruntea agendei sale și s-a angajat să ofere 

un exemplu prin formarea unui colegiu pe deplin echilibrat în ceea ce privește egalitatea de 

gen. Intenționez să aplic același principiu în cazul echipei mele. Voi depune eforturi pentru 

asigurarea echilibrului de gen în toate activitățile organizate de serviciile din subordinea mea 

(grupuri tematice, grupuri de experți). Pe plan intern, mă voi asigura că serviciile aflate în 

subordinea mea aplică o politică de gen solidă.  

În ceea ce privește garanțiile mele de independență, voi respecta pe deplin litera și spiritul 

tratatului, în special obligația de a acționa în interesul european și fără a primi nicio 

instrucțiune din partea niciunui guvern, instituție, organ, oficiu sau agenție. De asemenea, voi 

respecta Codul de conduită al membrilor Comisiei Europene și dispozițiile 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 necesară vreo modificare. 

 

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European  

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

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

acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră?  

Ce angajamente specifice sunteți pregătit 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 dispus să oferiți aceleași informații 

și documente Parlamentului și Consiliului? 

Sunt mândru că fac parte din echipa președintei alese Ursula von der Leyen. Consider că, în 

calitate de membru al colegiului, rolul meu este să lucrez în strânsă cooperare cu ceilalți 

membri ai colegiului. Dacă voi fi confirmat în calitate de comisar pentru mediu și oceane, voi 

depune eforturi pentru a asigura faptul că mediul în care trăim, economia albastră și sectorul 

pescuitului fac parte integrantă din Pactul ecologic european. În acest scop, voi colabora 

strâns cu vicepreședintele executiv responsabil de acest domeniu, dar și cu alți membri ai 

colegiului. Provocările cu care ne confruntăm în domeniul mediului și al oceanelor ne privesc 

pe toți. În cazul în care voi fi confirmat în calitate de comisar, mă voi strădui să realizez 

integrarea efectivă a priorităților în materie de mediu și biodiversitate în toate domeniile de 

politică pentru a asigura schimbări sistemice reale. Pentru a realiza ambițiile noastre în 
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materie de climă și mediu, trebuie să asigurăm coerența politică și faptul că politicile noastre 

se sprijină reciproc. 

În calitate de ministru și deputat într-un Parlament național, am acordat întotdeauna o mare 

importanță activității parlamentare. Prin urmare, cred în necesitatea de a asigura implicarea 

adecvată a Parlamentului European dacă dorim ca acțiunile noastre să fie ambițioase și să 

răspundă așteptărilor cetățenilor noștri. Cred că această implicare trebuie să se bazeze pe 

principiile deschiderii, încrederii reciproce, eficienței și schimbului regulat de informații. În 

cazul în care voi fi confirmat în funcție, mă voi asigura că va exista o cooperare extinsă cu 

deputații din Parlamentul European în toate proiectele cele mai importante ale mandatului 

meu, cu respectarea deplină a tratatelor. Voi răspunde în fața Parlamentului European și 

doresc să mențin o cooperare regulată, fructuoasă și constructivă cu ENVI, PECH și alte 

comisii. Voi gestiona interacțiunile mele cu Parlamentul în mod deschis, transparent și 

constructiv, pentru a construi relații bazate pe încredere reciprocă.  

De asemenea, mă angajez pe deplin să pun în aplicare dispozițiile cuprinzătoare privind 

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

Parlamentul European și Comisie și Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. 

Președinta aleasă von der Leyen sprijină ideea acordării unui drept de inițiativă pentru 

Parlamentul European. Președinta aleasă s-a angajat ca Comisia pe care o va conduce să dea 

curs, printr-un act legislativ, rezoluțiilor parlamentare adoptate de majoritatea membrilor 

Parlamentului European, cu respectarea deplină a principiilor proporționalității, subsidiarității 

și al unei mai bune legiferări. Subscriu pe deplin la acest obiectiv și voi colabora îndeaproape 

cu comisiile relevante pentru a mă asigura că Comisia acționează în consecință în domeniile 

aflate în competența mea.  

Știu că furnizarea de informații și documente este un aspect esențial pentru aprofundarea 

parteneriatului dintre Parlamentul European și Comisie. Tratatul de la Lisabona prevede 

egalitatea dintre Parlamentul European și Consiliu în calitate de colegiuitori și mă voi asigura 

că Parlamentul European și Consiliul sunt informate, în conformitate cu competențele care le 

revin în temeiul tratatelor, cu privire la toate dosarele în care sunt implicați ambii colegiuitori. 

Mă angajez, de asemenea, să continui schimbul constructiv de informații privind negocierile 

internaționale desfășurate în cadrul ambelor părți ale portofoliului meu. Prima etapă 

importantă va fi Conferința părților la Convenția privind diversitatea biologică din China din 

2020 (COP 15). În acest sens, mă voi asigura că Parlamentul European este informat în mod 

curent în toate etapele procesului.  

 

 

Întrebări din partea Comisiei pentru pescuit 

3. Care sunt ambițiile dumneavoastră pentru următorii cinci ani în ceea ce privește 

promovarea politicilor pentru pescuitul sustenabil și acvacultură, găsirea echilibrului 

între conservarea resurselor piscicole și realizarea unei industrii a pescuitului sigure și 

profitabile? Ați lua în considerare o reformă a politicii comune în domeniul pescuitului, 

în cursul acestui mandat, pentru a răspunde mai bine provocărilor actuale? 

Sunt extrem de mândru de faptul că am fost desemnat să coordonez portofoliul privind mediul 

și oceanele. În cadrul acestui portofoliu, pescuitul va rămâne o piatră de temelie și voi depune 

eforturi susținute pentru a asigura faptul că politica comună în domeniul pescuitului își 

îndeplinește obiectivele sociale, economice și de mediu și oferă opțiuni alimentare durabile 

cetățenilor noștri.  
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Președinta aleasă a subliniat în orientările sale politice pentru următoarea Comisie Europeană 

2019-2024 că ar trebui să fim o Uniune mai ambițioasă. Voi face tot posibilul pentru ca 

sectorul pescuitului și acvaculturii din UE să fie mai prosper și mai durabil. Știu că pot conta 

pe sprijinul Parlamentului European în coordonarea acestei activități importante și voi acorda 

prioritate cooperării mele cu Comisia pentru pescuit. Pentru mine, în calitate de comisar 

desemnat pentru mediu și oceane, pescuitul și acvacultura durabile trebuie să facă parte 

integrantă din răspunsul UE la provocările globale, cum ar fi creșterea cererii de alimente și 

creșterea presiunii asupra planetei noastre, cauzate de impactul activității umane. UE a 

înregistrat deja progrese semnificative: de exemplu, cu privire la gestionarea într-o măsură tot 

mai mare a stocurilor de pește în mod durabil sau la combaterea cu succes a pescuitului ilegal, 

nedeclarat și nereglementat în întreaga lume. Dar mai avem multe de făcut, atât pe plan intern, 

cât și internațional, unde UE trebuie să conducă prin puterea exemplului.  

 

În primul rând, în cazul în care voi fi confirmat în funcție, punerea în aplicare deplină a 

politicii comune în domeniul pescuitului va constitui o prioritate majoră a mandatului meu. 

Trebuie să atingem obiectivul privind producția maximă durabilă, pentru a menține sănătatea 

planetei noastre, dar și pentru a asigura dezvoltarea comunităților noastre costiere. Dovezile 

vorbesc de la sine: atunci când stocurile sunt sănătoase, pescarii fac mai multe profituri, iar 

comunitățile costiere prosperă. În principiu, 2020 este primul an în care stocurile trebuie 

gestionate în conformitate cu obiectivul privind producția maximă durabilă. Acest lucru va 

necesita voință și angajament politic din partea tuturor părților. În cazul în care obiectivul 

privind pescuitul durabil nu va putea fi atins anul viitor, vor trebui intensificate în continuare 

eforturile pentru îndeplinirea acestuia și sprijinirea pescarilor pe parcursul acestui proces. 

Acest lucru este deosebit de important în Marea Mediterană, unde 87 % din stocuri sunt 

supraexploatate, nu doar în detrimentul ecosistemelor, ci și al mijloacelor de subzistență și al 

viitorului pescarilor. Comisarul Vella a instituit o dinamică politică puternică și un 

angajament ferm pentru un pescuit durabil cu toate statele riverane Mării Mediterane și Mării 

Negre. Intenționez să continui în același mod, în conformitate cu angajamentele politice 

existente. Fie că este vorba de realizarea producției maxime durabile în bazinele noastre 

maritime, de punerea în aplicare a obligației de debarcare sau de combaterea pescuitului 

ilegal, trebuie să dispunem de norme de control adecvate scopului și trebuie să asigurăm 

condiții de concurență echitabile. Reversul medaliei este asigurarea respectării normelor – o 

condiție prealabilă pentru realizarea unui pescuit durabil. Mă angajez să iau măsuri de 

asigurare a respectării legii și, prin urmare, contez pe sprijinul dumneavoastră pentru ca 

revizuirea în curs a sistemului de control al pescuitului să contribuie la consolidarea acestuia. 

Acest lucru nu numai că va contribui la realizarea unor activități de pescuit durabile, ci și va 

reprezenta o recunoaștere a marii majorități a pescarilor onești care respectă normele. 

Tranziția reușită către un pescuit durabil care a avut loc în multe părți ale UE în ultimii ani se 

datorează hotărârii pescarilor noștri, nu în ultimul rând a micilor pescari. Investițiile publice ar 

trebui să sprijine eforturile lor și, prin urmare, este extrem de important să se ajungă la un 

acord cât mai curând posibil asupra unui nou Fond european pentru pescuit și afaceri 

maritime pentru perioada 2021-2027.  

 

În al doilea rând, ca parte a unui Pact ecologic european, aș dori să profităm de potențiala 

contribuție a fructelor de mare durabile la o strategie „de la fermă la consumator” privind 

alimentele durabile. Având în vedere că flota de pescuit a UE a prins peste 5 milioane de tone 

de pește și că sectorul nostru de acvacultură a introdus pe piață 1,4 milioane de tone de fructe 

de mare, avem un rol important de jucat în asigurarea securității alimentare durabile a UE. În 

acest sens, acțiunile noastre vor viza asigurarea faptului că strategia noastră alimentară 
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durabilă aduce beneficii cuprinzătoare pentru toți, contribuie la o durabilitate economică 

sporită a sectorului pescuitului și al acvaculturii (inclusiv a sectorului nostru de pescuit la 

scară mică) și reduce la minimum impactul negativ asupra mediului marin. Ca parte a 

strategiei alimentare durabile, intenționez să revizuiesc orientările strategice actuale ale 

Comisiei privind acvacultura și să continui punerea în aplicare a pilonului politicii comune în 

domeniul pescuitului aferent politicii de piață, care joacă, de asemenea, un rol esențial în 

contribuția la obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului. 

 

În al treilea rând, pescuitul durabil nu se oprește la frontierele noastre. Flota noastră este 

activă în toate mările și oceanele și importăm 60 % din fructele noastre de mare din afara UE. 

Acest lucru ne conferă o responsabilitate enormă, iar UE trebuie să fie în continuare lider 

mondial în domeniul pescuitului durabil și al guvernanței oceanelor, în general. În 

conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, trebuie să milităm 

pentru gestionarea pescuitului bazată pe date științifice și pentru îmbunătățirea controlului la 

nivel mondial, prin toate mijloacele și în toate forurile: în cadrul organizațiilor regionale de 

gestionare a pescuitului, al organismelor mondiale precum Organizația Națiunilor Unite 

pentru Alimentație și Agricultură sau prin acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului 

sustenabil. Întrucât o cincime din capturile totale la nivel mondial sunt ilegale, nereglementate 

și nedeclarate, combaterea acestui flagel va fi o prioritate pe agenda mea. Acest lucru are 

legătură, de asemenea, cu asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru pescarii 

noștri. 

 

În al patrulea rând, intenționez să colaborez strâns cu comisarul desemnat pentru comerț 

pentru a asigura faptul că Europa conduce discuțiile din cadrul Organizației Mondiale a 

Comerțului în ceea ce privește ajungerea la un acord global prin care să se pună capăt 

subvențiilor pentru pescuit dăunătoare care contribuie la pescuitul excesiv, pescuitul ilegal și 

supracapacitate, respectându-și astfel angajamentul privind îndeplinirea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă.  

 

Cu ocazia evaluării politicii comune în domeniul pescuitului – prevăzută să fie finalizată la 

sfârșitul anului 2022 –, voi examina cu atenție dacă politica este în continuare adecvată 

scopului în ceea ce privește abordarea provocărilor actuale și noi cu care ne confruntăm, cum 

ar fi cele privind schimbările climatice, dezvoltarea socioeconomică și alte domenii. Dialogul 

pe care îl vom purta cu sectorul pescuitului și societatea civilă va fi indispensabil și 

intenționez să stabilesc contacte cu toate părțile interesate și să le ascult opiniile cu mare 

atenție, nu în ultimul rând în timpul vizitelor mele în statele membre. Comisia PECH și toate 

celelalte comisii ale Parlamentului European interesate de această politică vor fi parteneri 

privilegiați atunci când vom evalua politica comună în domeniul pescuitului și vom reflecta 

asupra evoluției viitoare a acesteia.  

 

 

4. Cum veți asigura și îmbunătăți procedura de control și conformitatea importurilor de 

produse pescărești și de acvacultură cu legislația UE, inclusiv pentru a mări încrederea 

consumatorilor? 

UE este cel mai mare comerciant de produse pescărești și de acvacultură din lume. Valoarea 

importurilor din țările terțe a atins cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani, și anume 

26,5 miliarde EUR în 2018. Pe de o parte, acest lucru ne conferă o responsabilitate imensă 

față de cetățenii noștri, care se bazează pe noi și se așteaptă să ne asigurăm că aceste importuri 

sunt sigure și conforme cu legislația noastră. Pe de altă parte, aceasta ne oferă instrumentele 
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necesare pentru alinierea partenerilor noștri comerciali la politicile și principiile noastre, de 

exemplu în ceea ce privește durabilitatea și guvernanța oceanelor.  

Ne asumăm această responsabilitate, în primul rând, prin faptul că ne asigurăm că produsele 

importate provin din surse legale. Dispunem deja de multe instrumente care ne permit să 

acționăm în acest sens, cum ar fi Regulamentul privind pescuitul ilegal, nedeclarat și 

nereglementat sau Regulamentul privind controlul pescuitului. Însă lanțurile de aprovizionare 

din sectorul pescuitului sunt complexe și există întotdeauna un risc. Acesta este motivul 

pentru care consider că trebuie să consolidăm trasabilitatea, atât privind produsele importate, 

cât și piața UE în general.  

Tehnologiile moderne joacă un rol important în această privință. Instrumentele digitale ne pot 

ajuta să ne asigurăm că normele noastre sunt respectate, verificând legalitatea capturilor, 

respectarea politicii comune în domeniul pescuitului sau, în contextul politicii noastre 

comerciale, respectarea regulilor de origine. Sistemul CATCH – care este sistemul digital la 

nivelul UE pentru gestionarea certificatelor de captură utilizat pentru combaterea pescuitului 

ilegal, nedeclarat și nereglementat – a fost lansat în urmă cu câteva luni și are potențialul de a 

ne consolida eforturile în vederea efectuării unor controale mai coerente și eficace la 

importurile de produse pescărești. Dacă voi fi confirmat, voi colabora strâns în această 

chestiune cu colegii mei comisari responsabili de domenii de politică precum economia 

digitală și siguranța alimentară. 

Este esențială asigurarea sinergiilor și a coerenței cu alte politici ale UE, cum ar fi comerțul, 

vama, igiena produselor alimentare și chiar informarea consumatorilor. Acest lucru le va 

permite cetățenilor noștri să facă alegeri în cunoștință de cauză, pe criterii de calitate, 

siguranță și durabilitate și ne va ajuta să reducem sarcina administrativă inutilă, un principiu-

cheie al programului președintei alese.  

În cazul în care voi fi confirmat, voi continua, desigur, să aplic o politică de toleranță zero 

privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat. UE este lider mondial în acest domeniu, 

iar politica noastră s-a dovedit extrem de reușită în această privință. Partenerii noștri 

comerciali știu că nu ne este teamă să ne folosim puterea de piață pentru a asigura respectarea 

normelor, menținând, în același timp, dialogul și respectul reciproc, indiferent de relația 

comercială preferențială pe care o deține o țară terță cu UE. 

În acest sens, consider că este important să continuăm activitatea la nivel bilateral cu 

partenerii noștri principali care împărtășesc aceleași opinii, care sunt adesea cei mai mari 

importatori de produse pescărești, pentru a-i încuraja să își îmbunătățească sistemele de 

control al importurilor și să aplice o abordare similară cu a noastră. 

Voi continua, de asemenea, să promovez îmbunătățirea trasabilității și a transparenței la nivel 

internațional. Aceasta se poate realiza, de exemplu, prin acorduri comerciale bilaterale, prin 

sprijinirea inițiativelor multilaterale, cum ar fi dezvoltarea de către Organizația Națiunilor 

Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a unui registru global al navelor care 

desfășoară activități de pescuit, sau prin promovarea punerii în aplicare a instrumentelor 

internaționale, cum ar fi Orientările voluntare ale FAO privind sistemele de documentare a 

capturilor. 

Am convingerea că există posibilitatea de a îmbunătăți într-o mai mare măsură transparența și 

pe piața UE. Acest lucru ne va permite să asigurăm o concurență mai loială între produsele 

din UE și cele importate, dar și să consolidăm încrederea consumatorilor.  
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5. În ceea ce privește portofoliul dumneavoastră, cum intenționați să articulați politicile 

de mediu și afacerile maritime în general și pescuitul în special? 

Președinta aleasă a solicitat echipei sale de comisari, dacă va fi confirmată, să se asigure că 

Europa își asumă rolul de lider în tranziția către o planetă sănătoasă și că vom deveni primul 

continent neutru din punct de vedere climatic, aceste obiective fiind incluse în prioritățile sale 

politice. Acestea sunt două dintre cele mai mari provocări și oportunități ale timpurilor 

noastre, iar realizarea lor va depinde în mod decisiv de mandatul nostru. Mările și oceanele 

lumii sunt deosebit de vulnerabile. Schimbările climatice și poluarea conduc la creșterea 

temperaturii de la suprafața mării, creșterea acidității oceanelor și reducerea concentrației de 

oxigen. Aceste fenomene afectează habitatele, ecosistemele marine, stocurile de pește și 

distribuția lor, în unele cazuri amenințând supraviețuirea speciilor și având un impact 

potențial asupra pescarilor noștri și activităților economice ale acestora.  

 

Protecția mediului marin reprezintă, de asemenea, o provocare globală, fiind strâns legată de 

schimbările climatice. Cel mai recent raport științific al Grupului interguvernamental privind 

schimbările climatice a evaluat numeroasele efecte alarmante ale schimbărilor climatice 

asupra oceanelor și asupra ecosistemelor costiere și polare, precum și asupra comunităților 

care depind de acestea. Raportul mi-a întărit convingerea că UE trebuie să își mențină poziția 

de lider mondial în lupta împotriva schimbărilor climatice, consolidând legătura dintre 

politicile sale de mediu, pe de o parte, și afacerile maritime și pescuit, pe de altă parte. 

Ambiția mea este de a conveni cât mai curând posibil asupra unui tratat global privind 

biodiversitatea în marea liberă, în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite asupra 

dreptului mării. 

Conservarea mediului nostru marin și a biodiversității sale nu este doar benefică pentru 

natură. Oceanele reziliente și bine gestionate vor permite pescarilor noștri și comunităților 

noastre costiere să își continue activitățile pe care depind mijloacele lor de subzistență. Pentru 

a ne îndeplini obiectivele ambițioase în materie de mediu și de durabilitate, consider că este 

esențial să ne implicăm într-un dialog cu toate părțile interesate și statele membre. Voi avea 

nevoie în special de sprijinul Parlamentului European în acest sens. Prin urmare, mă angajez 

să asigur un dialog continuu atât cu Comisia PECH și cu orice alte comisii ale Parlamentului 

European interesate de această politică, cât și cu comunitatea mai largă a pescuitului. De 

asemenea, voi vizita comunitățile costiere din întreaga Europă. 

 

Consider că punerea în aplicare corespunzătoare a politicii comune în domeniul pescuitului 

este esențială pentru utilizarea durabilă a resurselor noastre marine. Voi acorda prioritate 

atingerii obiectivului privind producția maximă durabilă și punerii depline în aplicare a 

obligației de debarcare. Ambele concepte reflectă direcția corectă a politicilor și ar trebui să 

fim îndrăzneți în ceea ce privește punerea lor în aplicare. Cifrele nu mint: pescuitul la niveluri 

sustenabile a condus la înregistrarea unor profituri record pentru flota noastră, ceea ce este 

benefic pentru pescarii noștri și pentru comunitățile costiere din Europa. 

 

Având în vedere că activitățile de pescuit nu au loc într-un vid, mă angajez să consolidez în 

continuare sinergiile dintre protejarea mediului marin, pe de o parte, și asigurarea unor 

practici sustenabile privind pescuitul în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului, pe de 

altă parte. Sunt convins că această abordare aduce avantaje reciproce. Zonele marine protejate 

sunt un alt instrument pe care îl voi analiza cu siguranță atât din punctul de vedere al 

pescuitului, cât și din cel al mediului. Nu este suficient doar să se stabilească zone marine 

protejate. Acestea trebuie, de asemenea, extinse, conectate mai bine și gestionate mai eficace, 

în strânsă consultare cu cei care vor fi vizați în cea mai mare măsură și ținând pe deplin seama 
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de ceea ce ne spun oamenii de știință. Deși măsurile de conservare sunt importante, este 

esențial ca pescarii care pot fi direct afectați de acestea să înțeleagă că ele sunt, de asemenea, 

avantajoase din punct de vedere economic. Voi depune eforturi susținute în vederea 

îndeplinirii acestor obiective. 

 

Într-o perioadă caracterizată de creșterea concurenței privind spațiul oceanic, este esențial să 

ne asigurăm că ne gestionăm mările și oceanele în mod durabil. Prin urmare, este momentul 

să se evalueze punerea în aplicare a Directivei privind amenajarea spațiului maritim, care 

impune statelor membre să stabilească, până în martie 2021, planuri spațiale maritime bazate 

pe ecosisteme. De exemplu, planurile statelor membre privind creșterea energiei din surse 

regenerabile offshore de patru ori până în 2030 au sens în contextul neutralității emisiilor de 

dioxid de carbon, însă trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că acestea merg mână în mână cu 

protecția mediului marin european. O mai bună protecție a speciilor sensibile din mediul 

nostru marin reprezintă o altă componentă a legăturii dintre mediu și pescuit. Am convingerea 

că trebuie să dispunem de măsuri de atenuare în domeniul pescuitului în toate bazinele 

maritime ale Europei pentru a proteja mamiferele marine, cum ar fi focile sau delfinii, păsările 

marine sau țestoasele marine. Noul Regulament privind măsurile tehnice este un pas în 

direcția cea bună și mă angajez pe deplin să iau toate măsurile necesare care ne vor ajuta să 

consolidăm reziliența ecosistemelor noastre marine.  

 

Trebuie, de asemenea, să ne intensificăm eforturile pentru punerea în aplicare a Directivei 

privind instalațiile portuare de preluare și a responsabilității extinse a producătorilor pentru 

echipamentele de pescuit în scopul de a stimula flota să readucă la țărm deșeurile și plasele de 

pescuit abandonate. Voi colabora strâns cu comisarul responsabil de transporturi cu privire la 

acest demers important.  

 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime va contribui la finanțarea colectării 

deșeurilor marine, inclusiv a echipamentelor de pescuit, și va ajuta sectorul pescuitului să se 

implice mai mult în aceste inițiative. Doresc ca pescarii să devină parte a tranziției ecologice 

și să joace un rol important în cadrul acesteia. Ei cunosc bine mările și oceanele și putem reuși 

numai cu sprijinul și angajamentul lor. Protejarea mediului marin este o provocare globală, 

legată în mod intrinsec de schimbările climatice. Dacă voi fi confirmat, voi colabora cu toate 

părțile interesate și instituțiile implicate pentru a elabora și pune în aplicare mijloacele care să 

ne permită să abordăm cu succes această provocare.  

 

 

Întrebări din partea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

6. Biodiversitatea și despăduririle 

Având în vedere progresele insuficiente în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor 

pentru 2020, cum veți asigura că UE își îndeplinește obiectivele în materie de 

biodiversitate și că protecția naturii se reflectă în toate domeniile de politică ale UE, 

inclusiv PAC? Veți susține o strategie ambițioasă a UE în materie de biodiversitate 

pentru 2030, care să includă măsuri obligatorii din punct de vedere juridic? La nivel 

mondial, cum veți garanta că Europa își asumă rolul de lider în promovarea unui acord 

internațional care să conducă la progrese semnificative și măsurabile peste tot în lume? 

Cum intenționați să vă asigurați că UE își intensifică acțiunile de conservare a 

ecosistemelor marine și costiere și ce veți face pentru a îndeplini angajamentul UE de a 

realiza conservarea și utilizarea sustenabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine? 

Ce veți face în următoarele luni pentru a intensifica acțiunile UE, în interiorul și în afara 
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UE, pentru a îndeplini angajamentul global de a opri defrișările până în 2020? În 

special, ce acțiuni concrete și măsuri legislative ați propune pentru a vă asigura că 

niciun produs introdus pe piața UE nu este asociat cu defrișarea și cu degradarea 

ecosistemelor? 

 

Biodiversitatea și ecosistemele sănătoase sunt esențiale pentru o natură rezilientă, pentru viața 

și bunăstarea oamenilor, precum și pentru economia noastră. Deși s-au înregistrat unele 

progrese, sunt necesare mai multe eforturi pentru a aborda pierderea fără precedent a 

biodiversității cu care ne confruntăm în prezent. Președinta aleasă s-a angajat să „stabilim noi 

standarde transsectoriale în materie de biodiversitate în domeniul comerțului, al industriei, al 

agriculturii și al politicii economice” și sunt hotărât să îndeplinesc acest obiectiv. În acest 

scop va fi necesară integrarea obiectivelor privind biodiversitatea în toate politicile UE și 

naționale relevante, pe baza inițiativelor prevăzute în orientările politice. De exemplu, 

viitoarele noastre acorduri comerciale vor trebui să stabilească cele mai înalte standarde de 

protecție a mediului. De asemenea, prin reorientarea semestrului european pentru a integra 

obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, ne vom asigura că 

dezvoltarea economică a statelor noastre membre nu dăunează mediului și biodiversității. Un 

alt exemplu este propunerea privind viitoarea politică agricolă comună: este important ca 

elementele esențiale care permit statelor membre să îi sprijine pe fermieri în tranziția lor către 

o agricultură durabilă să fie menținute în contextul negocierilor în curs dintre colegiuitori. Mă 

gândesc în special la dispozițiile privind îmbunătățirea condiționalității, programele ecologice 

și alocarea a cel puțin 30 % din fondurile celui de-al doilea pilon pentru măsurile de mediu și 

climatice. Voi conta pe hotărârea Parlamentului European de a aproba aceste dispoziții extrem 

de importante.  

 

Mi-a fost încredințată responsabilitatea de a mă asigura că Europa conduce eforturile 

mondiale în vederea încheierii unui acord ambițios în cadrul Conferinței din 2020 a părților la 

Convenția privind diversitatea biologică din China și de a prezenta o nouă strategie în 

domeniul biodiversității pentru 2030. Eșecul de a stopa pierderea biodiversității înregistrate în 

prezent nu este o opțiune. Trebuie să reușim. În acest scop, voi lucra mai întâi la un echivalent 

în materie de biodiversitate al obiectivului climatic de la Paris de limitare a creșterii 

temperaturii la 1,5°C și voi încerca să obțin susținerea sa de către întreaga lume.  

 

Pentru ca UE să își îndeplinească obiectivul ambițios în cadrul Conferinței părților din China, 

va trebui să conducă prin puterea exemplului. Acesta este motivul pentru care președinta 

aleasă m-a rugat să analizez toate aspectele, inclusiv Natura 2000, despăduririle, degradarea 

terenurilor, speciile și habitatele protejate, precum și mările și oceanele durabile. Pe plan 

intern, acest lucru înseamnă îmbunătățirea durabilității practicilor noastre agricole și piscicole 

și abordarea impactului asupra mediului al modului în care producem, distribuim și 

consumăm alimentele în Europa. De asemenea, sunt convins că ambiția noastră poate justifica 

o nouă perspectivă asupra sănătății solurilor noastre. Va trebui totodată să dezvoltăm în 

continuare reflecția și acțiunile noastre în vederea găsirii unor soluții eficace și bazate pe 

natură pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. În sfârșit, voi urmări 

obiectivul esențial privind finanțarea adecvată a tuturor măsurilor menționate anterior, nu 

numai prin intermediul programelor de finanțare publică relevante ale UE, ci și prin 

mobilizarea capitalului privat prin intermediul Fondului de investiții pentru o Europă durabilă, 

care ar trebui să sprijine investiții în valoare de o mie de miliard EUR în următorul deceniu.  

 

Conservarea ecosistemelor marine și costiere și utilizarea durabilă a oceanelor noastre se vor 

afla în centrul preocupărilor mele în ceea ce privește concretizarea Pactului nostru ecologic 
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european. Pierderea biodiversității marine slăbește, în mod îngrijorător, ecosistemul oceanic și 

capacitatea sa de a rezista la perturbări, de a se adapta la schimbările climatice și de a-și 

îndeplini rolul de regulator mondial al mediului și al climei. În acest domeniu, intenționez să 

mă axez pe patru direcții de lucru principale. În primul rând, aș dori ca zonele noastre marine 

protejate să fie extinse, mai bine conectate și mai bine gestionate. În al doilea rând, trebuie să 

depunem în continuare eforturi pentru a pescui în mod durabil, având o toleranță zero pentru 

pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și eliminând practicile de pescuit nesustenabile. 

În al treilea rând, ar trebui să continuăm lupta pentru reducerea poluării, inclusiv a deșeurilor 

marine, a pierderilor de nutrienți, a microplasticelor și a zgomotului subacvatic. În sfârșit, 

trebuie să utilizăm mai bine convențiile relevante privind mările regionale pentru a ne asigura 

că mările noastre sunt menținute curate, sănătoase și productive. 

 

În ceea ce privește pădurile, voi urmări punerea în aplicare a măsurilor incluse în comunicarea 

recentă a Comisiei privind despăduririle. 

 

7. Economia circulară  

Ce măsuri concrete veți propune pentru a reduce amprenta ecologică totală a producției 

și consumului UE? În afară de abordarea utilizării resurselor în industria textilă și a 

construcțiilor, ce fel de măsuri cheie intenționați să propuneți în noul plan de acțiune 

pentru economia circulară, și care va fi calendarul acestor măsuri? Ce rol considerați că 

are de jucat bioeconomia UE și cum ați proceda pentru a găsi un echilibru între 

avantajele și dezavantajele unei bioeconomii în creștere și presiunile din ce în ce mai 

mari asupra mediului? Sunteți dispus să vă angajați pentru o economie circulară 

netoxică, pentru dezvoltarea unor cicluri de materiale netoxice, în așa fel încât deșeurile 

reciclate să poată fi utilizate ca sursă majoră și fiabilă de materii prime? Ce alte măsuri 

legislative și nelegislative intenționați să adoptați pentru a combate poluarea, în special 

poluarea cu ambalaje din plastic? 

 

Într-o lume cu resurse limitate, trebuie să găsim noi modalități de producție și de consum care 

să respecte limitele ecologice ale planetei noastre. Europa produce în continuare prea multe 

deșeuri și își risipește resursele, în timp ce concurența globală pentru resurse limitate continuă 

să crească. Astăzi, irosim în continuare 88 % din valoarea produselor pe care le introducem pe 

piață. Președinta aleasă Ursula von der Leyen mi-a încredințat responsabilitatea de a prezenta 

un nou plan de acțiune pentru economia circulară, sub coordonarea vicepreședintelui 

desemnat Timmermans, ca element-cheie al Pactului ecologic european. Intenția mea este de 

a utiliza experiența acumulată până în prezent, în special de la primul plan de acțiune pentru 

economia circulară, și de a duce la un nou nivel tranziția de la o economie liniară la o 

economie circulară. Acest lucru va contribui în mod semnificativ la atingerea obiectivului 

nostru ca Europa să devină neutră din punct de vedere climatic și va veni în sprijinul strategiei 

noastre industriale, ajutându-ne să valorificăm la maximum oportunitățile oferite de tranziția 

climatică. 

 

Trebuie să găsim modalități de a reduce și mai mult amprenta ecologică a producției noastre și 

a consumului nostru. Îmi voi concentra eforturile pe eliminarea treptată a produselor de unică 

folosință sau cu durată scurtă de viață și pe înlocuirea acestora cu produse mai durabile. În 

acest scop, voi analiza o gamă largă de măsuri pentru a asigura o mai mare circularitate a 

economiei noastre. Pornind de la primul plan de acțiune pentru economia circulară, trebuie să 

facem mai mult pentru a exploata potențialul abordării bazate pe ciclul de viață. În primul 

rând, trebuie să abordăm faza de producție, de exemplu prin noi abordări în materie de 
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proiectare ecologică și o promovare mai activă a reutilizării și a reparării. În al doilea rând, 

trebuie să responsabilizăm consumatorii, în special oferindu-le informațiile de care au nevoie 

pentru a face alegeri, de exemplu prin luarea de măsuri pentru a asigura fiabilitatea mențiunii 

„ecologic”. Dezvoltarea economiei bazate pe partajare ar trebui, de asemenea, să fie sprijinită 

în măsura în care contribuie la durabilitatea mediului. Din perspectiva autorităților publice, ar 

trebui să valorificăm mai bine potențialul considerabil al achizițiilor publice ecologice. Acest 

lucru va permite autorităților publice să devină cumpărători durabili, contribuind astfel și la 

orientarea ofertei către produse și servicii mai durabile.  

 

Obiectivul meu va fi realizarea unei veritabile schimbări de paradigmă pe durata mandatului 

meu: în primul rând, trecerea de la reciclare la prevenire și reducerea la minimum a 

deșeurilor. Aceasta va fi cea de a treia axă a acțiunii mele. Mă voi asigura că vom adopta de 

urgență măsuri pentru a preveni generarea de deșeuri, inclusiv în ceea ce privește deșeurile 

alimentare și alte fluxuri importante de deșeuri. Pentru realizarea cu succes a acestor 

obiective, trebuie să dezvoltăm un cadru de monitorizare solid pentru a evalua progresele 

înregistrate și să colaborăm strâns cu părțile interesate. În sfârșit, mă angajez să asigur un 

sprijin sporit pentru inovare, care este o condiție esențială pentru extinderea industriilor 

prelucrătoare, a sectorului producției, a tehnologiilor digitale și a noilor întreprinderi în 

legătură cu economia circulară. Trecerea la modele de afaceri sustenabile ar trebui să ofere 

noi oportunități, în special pentru IMM-uri. Pentru sprijinirea acestor inițiative, pe lângă 

redirecționarea programelor de finanțare către domeniile prioritare adecvate, trebuie să 

exploatăm potențialul de efect de levier al finanțării private, în special în cadrul Planului de 

investiții pentru o Europă durabilă.  

 

Toate sectoarele și întreprinderile pot beneficia de economia circulară. Trebuie să ne adaptăm 

măsurile în vederea abordării provocărilor legate de ciclurile de viață specifice materialelor 

sau specifice produselor. În afară de textile și construcții, voi analiza opțiunile de abordare a 

altor sectoare care necesită o utilizare intensivă a resurselor, cum ar fi sectorul alimentar sau 

cel al tehnologiei informației și comunicațiilor.  

 

Bioeconomia noastră reprezintă segmentul regenerabil al economiei circulare. Resursele 

biologice rămân limitate, deși pot fi reînnoite. Prin urmare, la fel ca alte sectoare, 

bioeconomia UE trebuie să integreze pe deplin obiectivele noastre în materie de durabilitate și 

de circularitate. Toate sectoarele de producție primară și toate sectoarele economice și 

industriale care utilizează resurse biologice trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

de stopare a pierderii biodiversității și a degradării solului, evoluând către reducerea la zero a 

poluării și atingând neutralitatea climatică până în 2050. În acest scop, bioeconomia noastră 

trebuie să se bazeze pe o producție primară durabilă atât pe uscat, cât și pe mare, precum și pe 

o utilizare optimizată a biomasei. Conservarea și productivitatea unor ecosisteme sănătoase în 

mări, oceane, păduri și soluri sunt esențiale pentru o bioeconomie durabilă. Putem realiza 

acest lucru doar prin crearea de sinergii între politicile noastre privind clima și mediul și 

instrumentele noastre economice, precum și prin abordarea în continuare a efectelor directe și 

indirecte ale schimbării utilizării terenurilor. Voi lucra în strânsă cooperare cu colegii mei 

pentru atingerea acestui obiectiv.  

 

Cred, de asemenea, că stimularea piețelor materialelor secundare de înaltă calitate este 

esențială pentru a aduce tranziția de la o economie liniară la o economie circulară la nivelul 

următor. Acest lucru va implica consolidarea încrederii în calitatea materialelor secundare, 

prin îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la substanțele chimice periculoase și a controlului 

acestora, în vederea elaborării de cicluri de materiale netoxice. Trebuie să analizăm modul în 
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care pot fi puse la dispoziție de-a lungul întregului lanț valoric informații cu privire la 

prezența, în cadrul produselor, a substanțelor chimice care prezintă motive de îngrijorare, pe 

tot parcursul ciclului lor de viață. Substanțele chimice periculoase din produse ar trebui 

înlocuite cu alternative mai sigure, iar proiectarea produselor ar trebui să se bazeze pe luarea 

în considerare în mod corespunzător a toxicității materialelor. Acesta este motivul pentru care 

trebuie să ne asigurăm că informațiile sunt puse la dispoziția întreprinderilor de reciclare. 

Aceasta ar permite utilizarea deșeurilor reciclate ca sursă fiabilă de materii prime secundare. 

Ca parte a obiectivului privind reducerea la zero a poluării, va fi esențială o abordare 

cuprinzătoare în ceea ce privește substanțele chimice periculoase, pesticidele și perturbatorii 

endocrini.  

 

În sfârșit, în ceea ce privește poluarea cu materiale plastice, vă pot asigura că aceasta va 

rămâne o prioritate a mandatului meu și că voi continua lupta pentru eliminarea plasticului din 

oceanele noastre. Va trebui să ne bazăm pe progresele înregistrate în ceea ce privește 

materialele plastice și să mergem mai departe prin identificarea unor măsuri concrete de 

combatere a microplasticelor. În special, vom acționa cu fermitate cu privire la 

microplasticele adăugate în mod deliberat. Doresc să identific utilizările plasticului în cazul 

cărora înlocuirea cu materiale biodegradabile poate aduce o valoare adăugată în ceea ce 

privește protecția mediului și să stabilesc un cadru de reglementare clar. Până în 2030, toate 

ambalajele din plastic trebuie să fie ușor reutilizabile sau reciclabile și trebuie să abordăm 

problema ambalării excesive și a prevenirii deșeurilor de ambalaje în conformitate cu 

legislația privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. În sfârșit, combaterea poluării cu 

materiale plastice și a utilizării produselor din plastic de unică folosință ar trebui să fie una 

dintre prioritățile de pe agendele ONU și G7, dar și în cadrul relațiilor bilaterale cu partenerii 

noștri. Fără o acțiune internațională cuprinzătoare, condusă de UE, nu vom reuși. 

 

 

8. Al optulea program de acțiune pentru mediu și strategia de reducere la zero a poluării 

 

Cum va sprijini cel de-al optulea program de acțiune pentru mediu Pactul ecologic 

european și cum va contribui la realizarea lui (care vor fi prioritățile, obiectivele, 

instrumentele și măsurile)? Ce propuneri și măsuri concrete prevedeți în cadrul noii 

strategii transversale de reducere la zero a poluării și cum vă veți asigura că toate 

sectoarele vizate sunt tratate în mod adecvat? Cum veți proiecta strategia pentru a vă 

concentra pe prevenirea poluării și pentru a reflecta principiul precauției și principiul 

„poluatorul plătește”? În ceea ce privește poluarea atmosferică, ce măsuri imediate 

prevedeți pentru a reduce emisiile la sursă - inclusiv emisiile din industrie, transporturi, 

agricultură și încălzirea locuințelor - și pentru a garanta că standardele UE existente 

privind calitatea aerului sunt respectate în toate statele membre, în timp ce lucrați 

pentru a alinia legislația UE la cele mai recente orientări ale OMS, prevăzute pentru 

2020/2021?  

 

Sunt pe deplin conștient de faptul că politica de mediu europeană are o tradiție îndelungată 

privind programele comune pentru Uniune și statele sale membre. Adoptarea programelor de 

acțiune pentru mediu este obligatorie în temeiul articolului 192 din tratat. Consider că acestea 

asigură angajamentul comun necesar și înțelegerea provocărilor și a obiectivelor politicii 

noastre de mediu, astfel cum au fost convenite de colegiuitori. Acest lucru este important 

pentru a se asigura coerența în punerea în aplicare a politicii de mediu a UE, care este extrem 

de descentralizată între Uniune, statele membre și autoritățile regionale și locale, în 

conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității. Pe baza evaluării programului 
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actual, un nou program de acțiune pentru mediu ar trebui să detalieze obiectivele definite în 

contextul Pactului ecologic european și să contribuie în mod decisiv la orientarea punerii sale 

efective în aplicare pe teren. Acest lucru va contribui la îndeplinirea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite aflate în responsabilitatea mea. În sfârșit, va trebui să 

monitorizăm și să evaluăm progresele înregistrate pentru a ne asigura că vom rămâne pe calea 

cea bună în ceea ce privește punerea în aplicare a programului. 

Ca tată și cetățean, sunt extrem de preocupat de calitatea aerului pe care îl respirăm, de apa pe 

care o bem și de impactul substanțelor chimice și al emisiilor industriale asupra sănătății 

copiilor noștri și asupra tuturor. Sănătatea populațiilor celor mai vulnerabile din Europa este 

în continuare afectată în mod disproporționat de aceste pericole, în ciuda îmbunătățirii 

generale a calității mediului în Europa. Acesta este motivul pentru care, în conceperea unor 

politici de mediu moderne, trebuie să asigurăm o tranziție echitabilă pentru toți. În această 

tranziție, nu pornim cu toții din același punct și este important ca nimeni să nu fie lăsat în 

urmă. Acesta este motivul pentru care, după cum a subliniat deja președinta aleasă, deși 

împărtășim cu toții același obiectiv ambițios, este posibil ca unii să aibă nevoie de un sprijin 

mai adaptat pentru a-l îndeplini. 

Președinta aleasă mi-a încredințat sarcina de a coordona măsurile privind realizarea ambiției 

noastre de reducere la zero a poluării. Acest lucru va necesita o abordare transversală 

cuprinzătoare care să abordeze toate sursele persistente de poluare, cu respectarea deplină a 

principiului precauției și a principiului „poluatorul plătește”. Fără a anticipa decizia finală a 

colegiului, cred că există trei domenii principale asupra cărora trebuie să ne concentrăm. 

 

În primul rând, ar trebui să consolidăm măsurile de combatere a poluării și a surselor sale 

principale și să abordăm în mod mai eficace contaminarea persistentă. Obiectivul meu este de 

a aborda aceste aspecte prin inițiative specifice în toate domeniile-cheie în care trebuie să 

luptăm împotriva poluării. De exemplu, în domeniul apei, trebuie să ne concentrăm asupra 

surselor de poluare noi sau deosebit de dăunătoare, cum ar fi nutrienții, microplasticele și 

produsele farmaceutice. De asemenea, trebuie să abordăm cauzele sistemice ale poluării și să 

integrăm securitatea și reziliența apei în alte politici ale UE. Ambiția noastră privind 

reducerea la zero a poluării nu poate fi încununată de succes fără a se aborda problema 

utilizării pesticidelor, având în vedere că aceasta reprezintă un factor-cheie al poluării apei și a 

aerului. În sinergie cu strategia „de la fermă la consumator”, trebuie să ne străduim să 

reducem dependența de pesticide și să stimulăm adoptarea alternativelor nechimice cu risc 

redus. Voi colabora îndeaproape cu comisarul desemnat pentru sănătate, sub îndrumarea 

vicepreședintelui desemnat pentru Pactul ecologic european. 

 

În al doilea rând, trebuie să intensificăm punerea în aplicare, colaborând cu toate nivelurile de 

guvernare relevante pentru a obține rezultate pe teren și a promova măsuri de sensibilizare 

menite să accelereze schimbarea comportamentului în întreaga societate. Trebuie să stimulăm 

o tranziție echitabilă către modalități mai puțin poluante de deplasare, de consum și de 

producție. Mă angajez să folosesc toate instrumentele disponibile pentru a mă asigura că 

rezultatele de pe teren corespund obligațiilor noastre legale și așteptărilor cetățenilor noștri. 

 

În al treilea rând, nu vom realiza cu succes obiectivele ambițioase ale Pactului ecologic 

european fără a mobiliza atât fonduri publice, cât și private. În acest scop, voi colabora cu 

colegii mei responsabili de fondurile de coeziune și de fondurile agricole, dar și cu cei 

responsabili pentru Planul de investiții pentru o Europă durabilă, Fondul pentru o tranziție 

echitabilă și InvestEU, pentru a mă asigura că ne ajută să ne îndeplinim prioritățile.  
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În concluzie, cu privire la problema calității aerului, intenționez să ne concentrăm eforturile 

asupra a patru direcții principale de acțiune. În primul rând, voi oferi tot sprijinul posibil 

statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor pe care au obligația de a le 

lua pentru a-și îndeplini plafoanele naționale de emisii pentru poluanții atmosferici. Prin 

îndeplinirea obiectivelor lor, statele membre vor reduce în mod semnificativ concentrațiile de 

fond din aerul înconjurător și vor plasa Europa pe traiectoria către înjumătățirea impactului 

poluării atmosferice asupra sănătății. În al doilea rând, voi susține aplicarea unei toleranțe 

zero față de depășirile standardelor de calitate a aerului în statele noastre membre. În al treilea 

rând, va trebui să adaptăm cadrul nostru juridic privind calitatea aerului în UE pentru a ne 

asigura că aceasta corespunde celor mai recente avize științifice oficiale și să îmbunătățim 

capacitatea autorităților naționale și locale de a acționa mai hotărât pentru a pune capăt, în cel 

mai scurt timp, depășirilor valorilor limită. În sfârșit, trebuie să abordăm problema poluării la 

sursă. Acesta este motivul pentru care, de exemplu, voi colabora strâns cu colegul meu 

responsabil de energie pentru a reduce și mai mult emisiile generate de producția și consumul 

nostru de energie. Voi colabora, de asemenea, cu colegii mei responsabili de piața internă și 

de transporturi pentru a mă asigura că întregul sistem de mobilitate este orientat către moduri 

de transport curate și active, în special în zonele urbane, unde este concentrată cea mai mare 

parte a poluării, astfel încât cetățenii noștri să poată beneficia de alternative viabile și curate. 

Va trebui să reducem și mai mult emisiile de poluanți provenite din agricultură, sector în care 

punerea în aplicare a unei politici agricole comune ambițioase și a viitoarei strategii „de la 

fermă la consumator” vor fi esențiale pentru obținerea de rezultate. 

 

 

 


