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Vicepreședinte desemnat pentru protejarea modului nostru de viață 

european 

 

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 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 atribuțiilor 

dumneavoastră din cadrul Comisiei? 

 

Credința în proiectul european mi-a structurat viața încă din studenție și de-a lungul întregii 

mele cariere, pe care de altfel am pus-o în întregime în serviciul instituțiilor europene. Tocmai 

îmi începeam studiile universitare când țara mea a aderat la Uniunea Europeană și am 

considerat că această direcție era chemarea generației mele.  

 

Dacă voi fi confirmat ca membru al colegiului comisarilor, intenționez să îmi pun întreaga 

experiență și toate cunoștințele cu privire la instituții în slujba activității noastre și să 

colaborez cu colegii mei pentru a ne concretiza agenda comună. Am o vastă experiență în mai 

multe domenii de politică și cunosc modul de funcționare a instituției, experiență care îmi va 

servi în activitatea viitoare. Am lucrat aproape 30 de ani în Comisia Europeană, în principal în 

posturi de conducere de nivel superior, și am fost deputat în Parlamentul European în perioada 

2007-2009.  

 

În diversele funcții pe care le-am ocupat, am avut ocazia să contribui la realizarea a ceea ce 

consider a fi proiecte esențiale pentru Europa în domenii precum transporturile, energia, 

afacerile economice, sănătatea și consumatorii. Totodată, funcția de purtător de cuvânt 

principal al Comisiei Europene pe care am ocupat-o în ultimii cinci ani mi-a oferit o 

perspectivă asupra tuturor domeniilor de activitate ale Comisiei, în toate țările Uniunii 

Europene. În această perioadă, migrația și securitatea s-au numărat printre principalele 

priorități ale agendei politice, la fel ca și locurile de muncă, creșterea economică, diversitatea 

și incluziunea.  

 

Ca deputat în Parlamentul European, am cunoscut îndeaproape funcționarea acestei instituții. 

Acest lucru este un privilegiu pentru un membru al colegiului, întrucât cred cu tărie în 

importanța obligației pe care o are Comisia de a răspunde în fața Parlamentului European și a 

unor relații interinstituționale solide. În calitate de membru al Comisiei BUDG, am fost 
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întotdeauna conștient de importanța gestionării banilor contribuabililor europeni într-un mod 

strategic și responsabil, de exemplu, atunci când am fost raportor pentru finanțarea 

programului Galileo și raportor alternativ pentru bugetul pe 2009 al UE. 

 

Dacă voi fi confirmat în funcția de vicepreședinte, intenționez, de asemenea, să îmi folosesc 

pe deplin cunoștințele despre politicile europene de care m-am ocupat pentru a oferi orientări 

în cadrul portofoliului pe care îl voi deține. De exemplu, în calitate de șef de cabinet al 

comisarului pentru sănătate și protecția consumatorilor din Comisia Barroso I, am depus 

eforturi pentru ca siguranța alimentară să fie unul dintre semnele distinctive ale Europei, 

coordonând gestionarea unor crize importante, cum ar fi răspândirea gripei aviare, și 

contribuind la menținerea unor relații comerciale importante într-un sector-cheie al economiei 

europene. În domeniul sănătății publice, am depus eforturi pentru a sprijini statele membre în 

lupta împotriva bolilor cronice.  

 

Consider că un membru al colegiului trebuie să contribuie și la menținerea solidarității care se 

află în ADN-ul Uniunii Europene, în special în momente de criză și atunci când statele 

membre au cel mai mult nevoie de solidaritate. De exemplu, în timpul Comisiei Barroso II, 

am coordonat, pe teren, activitatea echipelor din Grupul operativ pentru Grecia al Comisiei. 

Serviciile Comisiei au ajutat autoritățile elene să definească în detaliu asistența tehnică de care 

această țară avea nevoie pentru a-și susține eforturile proprii de a reveni la creștere durabilă și 

la crearea de locuri de muncă, lucru care s-a realizat datorită solidarității Uniunii. 

 

Datorită acestor experiențe, am dobândit cunoștințe aprofundate despre modul de funcționare 

a instituțiilor europene și am o admirație deosebită pentru rezultatele pe care acestea le pot 

obține. Atunci când lucrăm umăr la umăr, putem să mutăm munții din loc dacă, în loc să 

vedem lumea așa cum este ea, o vedem așa cum ar putea fi. Acesta este motorul motivației 

mele.  

 

În calitate de vicepreședinte, voi lucra, împreună cu membrii grupului de comisari de care voi 

răspunde, cu toate comisiile relevante ale Parlamentului European și cu guvernele statelor 

membre ale UE. Intenționez, de asemenea, să îmi folosesc experiența acumulată în 

comunicare pentru a participa la dialoguri cu cetățenii și pentru a lua pulsul așteptărilor pe 

care le au aceștia în domeniile aflate în portofoliul meu. Intenționez să îmi folosesc 

cunoștințele acumulate în carieră, în calitate de funcționar, deputat în Parlamentul European, 

cadru de conducere și membru al echipei apropiate a actualului Președinte al Comisiei, pentru 

a ajuta noul colegiu să stabilească o agendă care să fie politică, rezultată din dezbaterile cu 

instituțiile și din așteptările cetățenilor.  

 

De-a lungul întregului mandat, mă angajez să respect în totalitate orientările politice ale 

președintei alese von der Leyen, care stau la baza conlucrării cu Parlamentul European. 

Printre responsabilitățile portofoliului ce mi-a fost atribuit în calitate de vicepreședinte 

desemnat se numără educația și cultura, ocuparea forței de muncă, securitatea, migrația, 

sănătatea și egalitatea. Numitorul comun al acestora sunt oamenii. Susținerea premisei simple, 

dar indispensabile, că fiecare om în parte contează. Că nimeni nu ar trebui să fie lăsat 

deoparte și că toți ar trebui să se bucure de aceleași drepturi și de aceleași oportunități. Dacă 

voi fi confirmat în funcția de membru al colegiului, doresc să construim o Uniune a egalității, 

în care toți să aibă aceleași drepturi și aceleași oportunități. 

 

Voi promova egalitatea de gen în toate domeniile care țin de responsabilitatea mea: prin 

coordonarea unei strategii privind egalitatea de gen și prin realizarea de progrese în această 
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materie; prin depunerea de eforturi pentru a promova egalitatea de remunerare între bărbați și 

femei pentru o muncă de valoare egală; prin promovarea accesului egal la sănătate și educație 

și prin combaterea practicilor discriminatorii în materie de migrație atât pe plan intern, cât și 

pe plan extern. Am aplicat principiul egalității de gen în posturile de conducere de nivel 

superior pe care le-am ocupat și ca om politic în cadrul echipelor și al politicilor pe care am 

avut ocazia să le gestionez și intenționez să fac același lucru cu viitoarea mea echipă și cu 

politicile pe care voi propune în calitate de vicepreședinte al noii Comisii.  

 

Cred cu tărie în importanța obligației pe care o are Comisia de a răspunde în fața 

Parlamentului European; în acest context, am pus la dispoziția acestuia din urmă declarația 

mea de interese. De asemenea, mă angajez să respect pe deplin tratatul și codul de conduită al 

comisarilor. Așa cum am făcut întotdeauna pe parcursul îndelungatei mele cariere în 

instituțiile UE, voi acționa liber și nu voi primi instrucțiuni din partea niciunui organism 

extern. Voi respecta drepturile și valorile fundamentale cale Uniunii Europene. 

 

Mă angajez să dau dovadă de transparență totală și să fac publice toate contactele și reuniunile 

pe care le voi avea cu organizații profesionale sau cu persoane care desfășoară activități 

independente, cu privire la orice chestiune legată de elaborarea și de punerea în aplicare a 

politicilor UE, în conformitate cu normele aplicabile ale Comisiei. 

 

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European 

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca 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? 

 

Rolul vicepreședinților este de conducere și coordonare. Consider că rolul meu este unul de 

coordonare: voi oferi îndrumare și orientări pentru a mă asigura că acțiunile întreprinse în 

toate domeniile de competența Comisiei aflate în responsabilitatea mea vizează atingerea 

acelorași obiective. Portofoliul care mi-a fost atribuit în calitate de comisar desemnat 

cuprinde, după părerea mea, unele dintre cele mai importante domenii de acțiune ale Uniunii, 

întrucât toate domeniile de politică din sfera mea de competență au un numitor comun, și 

anume oamenii. Oamenii se află în centrul măsurilor pe care le luăm pentru îmbunătățirea 

educației în Uniune, al activității noastre în domeniul sănătății, al eforturilor noastre de a 

asigura securitatea Uniunii și de a ne consolida politica în domeniul migrației. Acestea sunt 

domenii de activitate care se concentrează în mod explicit pe îmbunătățirea vieții de zi cu zi a 

persoanelor din interiorul și din afara UE. Sunt domenii în care consider că Uniunea poate 

aduce cu adevărat o schimbare concretă la fața locului. Voi depune eforturi pentru a mă 

asigura că, în aceste domenii, oamenii rămân în centrul activității noastre.  

 

Astfel cum am declarat și în scrisoarea mea de misiune, consider că rolul meu de 

vicepreședinte reprezintă o valoare adăugată semnificativă în coordonarea activității Comisiei 

în trei domenii principale: competențe, educație și integrare, uniunea securității și 

amenințările hibride și un nou pact pentru migrație și azil, care să combine politici interne și 

externe. 

 



 

4 
 

În calitate de șef de cabinet adjunct al vicepreședintelui responsabil pentru transporturi, 

energie și relațiile cu Parlamentul European din cadrul Comisiei Prodi, am participat la 

negocierile privind Acordul-cadru interinstituțional dintre Parlamentul European și Comisie. 

Această experiență mi-a format cultura de lucru, atât în cadrul Comisiei Europene, cât și în 

cadrul Parlamentului European. Pentru respectarea valorilor democratice care stau la baza 

structurii Uniunii Europene, este esențial să existe un dialog permanent și semnificativ între 

Comisie și Parlamentul European. Intenționez să folosesc pe deplin această cultură a 

dialogului în noul meu rol, prin colaborarea cu Parlamentul în procesul de elaborare a 

politicilor și ca parte a dialogului politic dintre cele două instituții, inclusiv prin implicarea 

periodică în comisiile parlamentare, în discuțiile din cadrul trilogurilor și în sesiunile plenare 

ale Parlamentului European. După ce voi fi numit, intenționez să propun un calendar concret 

al dialogurilor structurale cu toate comisiile ale căror competențe țin de portofoliul meu, și să 

îi încurajez pe toți comisarii a căror vicepreședinte voi fi să facă acest lucru în mod regulat, 

stabilind agende specifice, care să ne permită să avansăm.  

 

Am depus întotdeauna eforturi pentru a menține relații strânse cu Parlamentul European, 

indiferent de politicile de care m-am ocupat în cadrul Comisiei Europene. În calitate de 

deputat în Parlamentul European, am învățat pe viu ce înseamnă să reprezint și să apăr 

interesele unei circumscripții în marea constelație a Europei și să traduc Europa în limbaj 

local. Acesta este un principiu care îmi va ghida activitatea zilnică de vicepreședinte. 

Intenționez să colaborez îndeaproape cu toate comisiile, prevalându-mă de poziția pe care o 

voi avea pentru a discuta în cadrul acestora despre toate aspectele transversale din portofoliul 

meu. 

 

Din experiența personală, știu că este esențial ca relația noastră să fie deschisă, transparentă și 

bazată pe încredere reciprocă; de aceea voi rămâne la dispoziția Parlamentului European pe 

toată durata mandatului pentru a discuta orice subiect care se încadrează în sfera mea de 

competență. Mă voi asigura, de asemenea, că această practică va fi urmată și de cabinetul 

meu, de comisarii, departamentele și serviciile Comisiei aflate sub responsabilitatea mea. 

 

În ceea ce privește transparența, ca fost deputat în Parlamentul European, sunt pe deplin 

conștient de importanța acestui subiect aici, dar acest lucru este valabil și în afara Bruxelles-

ului. Voi face publice toate contactele și reuniunile pe care le voi avea cu organizații 

profesionale sau cu persoane care desfășoară activități independente, cu privire la orice 

chestiune legată de elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE, în conformitate cu 

normele aplicabile ale Comisiei. Voi colabora cu Parlamentul în mod transparent și mă 

angajez să adopt o metodă de lucru care să cuprindă dialoguri constante, rapoarte periodice și 

schimburi de informații cu membrii Parlamentului. Mă voi asigura, de asemenea, că 

Parlamentul European este informat în mod regulat, în special înaintea unor evenimente 

importante și în etape-cheie ale negocierilor internaționale în domeniile aflate în 

responsabilitatea mea. 

 

Președinta aleasă von der Leyen sprijină dreptul de inițiativă al Parlamentului European. 

Conform angajamentului său, Comisia sa va da curs rezoluțiilor parlamentare adoptate de 

majoritatea membrilor săi printr-un act legislativ, cu respectarea deplină a principiului 

proporționalității, a principiului subsidiarității și a principiului unei mai bune legiferări.  

 

Subscriu pe deplin acestui obiectiv ca parte a angajamentului viitorului colegiu de a aprofunda 

parteneriatul cu Parlamentul European și voi colabora îndeaproape cu acesta în fiecare etapă a 

dezbaterii rezoluțiilor în temeiul articolului 225 din TFUE. Mă angajez să colaborez 
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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 

duce la o îmbunătățire a dialogului și va promova încrederea și sentimentul de colaborare la 

realizarea unui obiectiv comun.  

 

În cele din urmă, dacă deputații din Parlament vor adopta o rezoluție într-unul din domeniile 

aflate în sfera mea de competență, mă angajez, de asemenea, să contribui la asigurarea 

faptului că, în conformitate cu acordul-cadru, Comisia îi va da curs în termen de trei luni.  

 

În domeniile în care competențele Parlamentului European și ale Consiliului sunt egale, mă 

angajez pe deplin să pun în aplicare dispozițiile acordului-cadru și ale Acordului 

interinstituțional privind o mai bună legiferare. Mai precis, sunt deschis să ofer Parlamentului 

informații și documente în condiții de egalitate cu Consiliul. 

 

Întrebări adresate de Comisia pentru cultură și educație 

3. Cum ați defini „modul de viață european”, având în vedere diversitatea culturilor 

naționale din UE? Care sunt prioritățile dumneavoastră în materie de politici în 

domeniul educației, culturii și sportului? Cum apreciați importanța și vizibilitatea 

programelor de finanțare pentru educație, cultură și sport? Cum vedeți interacțiunea 

dintre diferitele domenii de politică și programe? De exemplu, cum ar putea politicile în 

domeniul educației și culturii să se completeze reciproc? Cum veți veghea, în mod 

concret, ca UE să promoveze o abordare incluzivă a învățării pe tot parcursul vieții în 

domeniul educației și dobândirii de competențe, având și o puternică dimensiune de 

mobilitate? Statele membre au abordări diferite în ceea ce privește predarea în școală 

despre UE. Considerați că instrumentele comune ale UE pentru a sprijini statele 

membre sunt utile? 

 

Tratatul ne reamintește că Uniunea Europeană se întemeiază pe respectarea demnității umane, 

„într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate 

și egalitate între femei și bărbați”. Pentru mine, să fii european înseamnă să respecți 

diversitatea care ne caracterizează și să promovezi un mod de viață care apără incluziunea și 

solidaritatea. Să fii european înseamnă, în esență, și să protejezi persoanele cele mai 

vulnerabile din societate, atât în interiorul, cât și în exteriorul Uniunii.  

 

Diversitatea culturilor din statele membre și din regiunile acestora este patrimoniul nostru 

comun și reprezintă totodată identitatea noastră europeană. Cultura europeană este admirată în 

întreaga lume, ceea ce ar trebui să fie motiv de mândrie, dar și să ne oblige să o protejăm. 

Modul nostru de viață european presupune să ne respectăm și să ne promovăm diversitatea și 

pluralismul, să ne apărăm moștenirea culturală comună și să stimulăm dinamismul și 

creativitatea cooperării transfrontaliere. 

Printre responsabilitățile portofoliului care mi-a fost atribuit se numără educația și cultura, 

securitatea și migrația, sănătatea și egalitatea. Acestea pot promova o Europă favorabilă 

incluziunii, echitabilă și dinamică și pot aduce o schimbare reală în viața oamenilor. Vreau să 

fac tot ce îmi stă în putere pentru ca politicile UE să contribuie la atingerea acestor obiective. 

 

Educația, cultura și sportul presupun investiții în oameni și implicarea cetățenilor din întreaga 

Uniune. Presupun, de asemenea, încurajarea inovării. Scopul meu va fi acela de a crea 

conexiuni între aceste politici, în interesul cetățenilor europeni. Împreună, și printr-o 
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cooperare multilingvă, transfrontalieră și interdisciplinară, putem aduce o schimbare reală în 

abordarea provocărilor societale și a deficitului de competențe cu care ne confruntăm. 

Educația, cultura și sportul ne pot îmbunătăți stilul de viață, pot promova incluziunea socială 

și pot contribui la crearea de locuri de muncă și la creștere economică. Educația pentru și prin 

cultură, precum și cultura în educație sunt concepte pe care trebuie să le dezvoltăm în 

continuare. Mă angajez în special să folosesc aceste politici astfel încât oamenii să simtă că 

fac parte din această societate și că au cunoștințele, experiența de viață și aptitudinile necesare 

pentru a prospera. Prioritatea mea va fi să ne asigurăm că niciun grup demografic nu este lăsat 

deoparte, fie că este vorba de tineri, de lucrătorii activi pe piața muncii care trebuie să 

dobândească noi competențe sau de adulți. 

În ceea ce privește educația, în orientările politice s-a subliniat necesitatea de a da un nou 

impuls eforturilor actuale de creare a spațiului european al educației până în 2025, care să fie 

mai favorabil incluziunii și mai accesibil. Trebuie să ne asigurăm că se fac progrese reale în 

promovarea accesului la sisteme de educație și de formare de înaltă calitate și bazate pe 

inovare. Voi colabora cu comisarii responsabili de portofoliile tineret și inovare și, respectiv, 

locuri de muncă și egalitate pentru a înlătura barierele și a depăși obstacolele care stau în 

calea liberei circulații a cursanților și pentru a încuraja mobilitatea transfrontalieră în scop 

educațional și cooperarea în domeniul educației și formării. Noul program Erasmus va oferi 

oportunități persoanelor, organizațiilor, instituțiilor și statelor membre, astfel încât viziunea 

privind spațiul european al educației să se transforme în realitate. Sprijinul pe care președinta 

aleasă l-a exprimat în favoarea solicitării Parlamentului ca bugetul programului Erasmus să se 

tripleze are exact acest obiectiv.  

În contextul transformărilor sociale, demografice și tehnologice, cultura poate contribui la 

crearea unui sentiment de apartenență la comunitate. Cu toate acestea, potrivit datelor 

Eurostat, mai mult de o treime dintre europeni nu participă la activități culturale. Prin urmare, 

trebuie să sprijinim în mod activ sectorul cultural. Politicile noastre consacrate sunt orientate 

în mare măsură către realizarea acestui obiectiv. Va fi însă esențial să majorăm finanțarea 

acordată programului „Europa creativă” pentru a inversa această tendință negativă în ceea ce 

privește participarea la activități culturale în UE.  

În ceea ce privește sportul, una dintre prioritățile mele va fi valorificarea beneficiilor pe care 

acest domeniu le aduce ca liant al societății în diferitele comunități din statele membre. 

Sportul poate avea un impact pozitiv asupra societății în ceea ce privește sănătatea, 

incluziunea socială și egalitatea de gen. Trebuie să ne asigurăm că acest potențial este atins, 

ceea ce înseamnă, de asemenea, desfășurarea de acțiuni la nivel local.  

Interacțiunea dintre cultură și educație, domenii care se potențează reciproc, trebuie să se 

reflecte în politica UE. Politicile din domeniul educației și al culturii au un rol esențial în 

promovarea cetățeniei active și a valorilor comune. Prin combinarea acestor două domenii de 

politică, se multiplică impactul acestora asupra creării unui sentiment de apartenență. Prin 

Erasmus+, Comisia Europeană va finanța schimburi interculturale între elevi sau studenți și 

va sprijini participarea acestora la proiecte de voluntariat și de educație legate de patrimoniul 

cultural. 

Trebuie să ne consolidăm modelele educaționale pentru a ne asigura că europenii învață – și 

continuă să învețe – pe tot parcursul vieții. Într-o economie și o societate aflate în schimbare 

rapidă, trebuie să îi sprijinim pe oameni să fie pregătiți să facă față schimbărilor și să se 

adapteze la noul context, în special la noile cerințe digitale. Cadrul strategic pentru cooperare 

în domeniul educației și formării profesionale, spațiul european al educației, Agenda pentru 

competențe în Europa și programul Erasmus+ acordă un rol important învățării pe tot 
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parcursul vieții. Educația copiilor preșcolari, învățământul școlar, învățământul superior, 

educația și formarea profesională, învățarea în rândul adulților, toate acestea sunt componente 

esențiale ale unei educații care răspunde nevoilor cetățenilor și ale societății, în ansamblu. 

Cred că putem depune mai multe eforturi pentru a-i ajuta pe oameni să treacă mai ușor de la 

un sector educațional la altul și de la un context de învățare la altul: prin furnizarea de bune 

practici pentru ca oamenii să își continue educația și formarea în diferite etape ale carierei, 

prin analizarea modului în care sistemele de educație și formare le pot oferi parcursuri mai 

personalizate de educație și de formare sau prin recunoașterea rezultatelor educației obținute 

în afara instituțiilor de învățământ formal.  

 

Voi depune eforturi pentru a asigura un grad sporit de accesibilitate pentru toate segmentele 

societății și în special pentru persoanele care aparțin minorităților și pentru persoanele cu 

handicap. Trebuie, de asemenea, să ne intensificăm eforturile în ceea ce privește dezvoltarea 

competențelor, anticiparea competențelor și autocunoașterea competențelor. Astfel, vom putea 

să identificăm și să completăm mai bine deficitul de competențe și să sprijinim acțiunile de 

perfecționare și recalificare. În acest sens, ar trebui luată în calcul ideea ca persoanele în 

vârstă de muncă să dispună de conturi individuale de învățare. Aștept cu interes să colaborez 

cu comisarii responsabili de portofoliile tineret și inovare și, respectiv, locuri de muncă pentru 

a avansa în acest domeniu. 

 

Respectăm pe deplin prerogativa statelor membre de a-și organiza sistemul de învățământ, dar 

cred că putem face mai mult pentru a sprijini eforturile acestora de a include în programa 

școlară cursuri despre UE. O soluție ar putea fi conceperea unor instrumente comune la 

nivelul UE pentru a sprijini statele membre în activitățile de identificare a unei programe de 

învățământ relevante și oferirea de instrumente care să ajute cadrele didactice în clasă. După 

modelul acțiunii Jean Monnet din învățământul superior, care are rezultate excelente, mă 

declar în favoarea lansării unei noi inițiative prin care statele membre să fie sprijinite să își 

intensifice schimbul de cunoștințe despre Uniunea Europeană. 

 

Realitatea este că nu vom putea înregistra progrese în acest domeniu decât dacă dispunem de 

finanțarea necesară. Avem nevoie de programe de finanțare solide și ambițioase pentru viitor. 

Este important, de asemenea, să se ajungă rapid la un acord cu privire la viitoarele programe 

Erasmus+, Corpul european de solidaritate și Europa creativă, pentru a se evita un deficit de 

finanțare în 2021. Îmi voi folosi, de asemenea, întreaga experiență în comunicare pentru a mă 

asigura că mesajul nostru ajunge la un public cât mai larg și că oamenii sunt informați cu 

privire la modul în care pot valorifica oportunitățile oferite de UE. Voi depune eforturi pentru 

ca aceste oportunități să fie mai accesibile și mai favorabile incluziunii pentru toți.  

 

 

4.  În calitate de vicepreședinte, sunteți responsabil de o serie de domenii de politică 

care se încadrează în portofoliile altor comisari. Cum veți colabora, de exemplu, cu 

comisarul pentru inovare și tineret pentru a veghea ca UE să aibă o abordare comună în 

domeniul educației, culturii și sportului? Cum va funcționa coordonarea în cadrul 

Comisiei? Sunteți responsabil în mod special de Corpul european de solidaritate și de 

DiscoverEU, care, conform propunerii Comisiei, face parte din programul Erasmus +. 

Cum veți garanta o abordare eficace și coordonată a implementării acestor programe? 

 

Președinta aleasă a prezentat în mod clar rolurile vicepreședinților și ale comisarilor, ca parte 

a unei abordări panguvernamentale dinamice. Multe dintre politicile noastre sunt 

interconectate, ceea ce înseamnă că putem obține rezultate numai dacă acționăm 
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interdisciplinar, prin instituirea de sisteme care să exploateze pe deplin sinergiile. Serviciile 

Comisiei Europene sunt centre de excelență în domeniile lor de competență, însă din cauza 

modului în care sunt organizate, adesea se regăsesc în departamente diferite. Dacă voi fi 

confirmat în funcția de vicepreședinte, îmi voi folosi cunoștințele aprofundate privind modul 

în care funcționează Comisia pentru a coordona domeniile de politică legate de incluziune de 

care sunt responsabili comisarii pentru tineret și inovare, locuri de muncă și, respectiv, 

egalitate și sănătate, astfel încât să ne urmărim prioritățile într-un mod colegial și creativ.  

 

În cadrul instituțiilor am ocupat multe funcții care presupuneau coordonarea mai multor 

departamente și a membrilor colegiului comisarilor, precum și colaborarea cu aceștia. 

Intenționez să lucrez în mod deschis, punând accent pe colaborare, astfel încât să sprijin 

stabilirea de priorități și asigurarea obținerii de rezultate concrete. Pentru a contribui la 

orientarea și coordonarea activităților în funcție de prioritățile politice, Comisia a recurs de 

multe ori la vicepreședinți, nu la ierarhiile instituționale, iar acest lucru s-a dovedit a fi o 

modalitate eficientă de a elimina compartimentarea instituției și de a corela diferitele 

portofolii și echipe. Consider că rolul meu este de a asigura complementaritatea și coerența 

dintre diferitele domenii de politică și de a valorifica sinergiile dintre portofolii, precum și de 

a oferi valoare adăugată prin sprijinul acordat domeniilor de politică de care voi fi 

responsabil. Voi utiliza grupul de comisari pe care îl voi prezida ca forum care să permită 

oferirea unei direcții strategice globale în acest scop.  

 

Una dintre principalele mele sarcini va fi aceea de a asigura faptul că viitoarele finanțări din 

Fondul social european+ și Erasmus+ vor promova incluziunea socială, îi vor sprijini pe cei 

care vor avea cea mai mare nevoie de ajutor și vor contribui la sporirea mobilității forței de 

muncă în întreaga UE. Este esențial să avem o abordare comună în punerea în aplicare a 

programelor Erasmus, DiscoverEU și Corpul european de solidaritate. Cu peste trei decenii de 

experiență în punerea în aplicare a programului Erasmus și a programelor care l-au precedat, 

am construit un sistem solid, implementat parțial la nivel național, parțial la nivel european. 

Este timpul să trecem la următorul nivel, în care Erasmus să se poată adresa tuturor 

cetățenilor. Regiunile, comunitățile locale, dar și diverse alte grupuri trebuie să cunoască 

oportunitățile pe care le oferă programul, astfel încât să ne putem asigura că acesta reflectă 

principiile diversității și incluziunii, inerente societăților europene. Corpul european de 

solidaritate este un program mai recent, dar care beneficiază de experiența dobândită pe 

parcursul derulării programului Erasmus, iar intenția mea este să mă asigur că acest program 

va evolua rapid și va înregistra rezultate concrete în anii următori. Mă voi asigura că folosim 

programele Erasmus, DiscoverEU și Corpul european de solidaritate pentru a-i capacita pe 

tineri și a le oferi noi posibilități de mobilitate. În contextul construirii unei Uniuni a egalității, 

voi depune eforturi pentru ca programele Erasmus și DiscoverEU să devină mai accesibile și 

mai favorabile incluziunii. Consider că, în acest scop, putem exploata mai bine 

complementaritatea cu Fondul social european+. 

 

 

5.  Ați fost însărcinat cu supervizarea educației, a culturii, a sportului și a integrării 

migranților și a refugiaților. Cum vedeți rolul educației, al culturii și al sportului în 

promovarea unui sentiment european de apartenență și coeziune comunitară și în 

promovarea integrării minorităților, a migranților și a refugiaților, ținând seama de 

diversele lor origini? Ce programe și instrumente de politică ale UE în domeniul 

educației, culturii și sportului ajută la realizarea acestui obiectiv și ce măsuri, dacă este 

cazul, sunt necesare în viitor?  
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Cred că o nouă dinamică a incluziunii, în toate sferele societății, trebuie să includă un impuls 

puternic și reînnoit pentru integrarea și incluziunea migranților și a refugiaților. Să fii 

european înseamnă să fii deschis către lume, să dai dovadă de empatie și ospitalitate față de 

cei mai puțin norocoși și de toți cei care trăiesc în societatea noastră. Imperativele în materie 

de demografie și de ocupare a forței de muncă reprezintă tot atâtea argumente pentru o 

migrație legală mai amplă și o corelare a competențelor mai adecvată. Integrarea este 

esențială pentru persoanele care vin în Europa, pentru comunitățile locale și pentru sănătatea 

pe termen lung a societății și a economiei. Dacă dorim să ne ajutăm societățile și economiile 

să prospere, trebuie să îi sprijinim pe toți cei care fac parte din aceste societăți, incluziunea 

fiind atât un drept, cât și o datorie pentru fiecare.  

Educația, formarea și dezvoltarea competențele și a aptitudinilor sunt esențiale pentru 

integrarea cu succes a migranților și a refugiaților. Acestea îi ajută pe oameni să se integreze 

într-un nou mediu, să prospere și să își aducă contribuția în societate. Școlile, muzeele, 

centrele culturale și terenurile de sport sunt în mod clar locuri în care se consolidează 

legăturile la nivel de comunitate. Și la oraș, și la sat, acestea sunt locurile în care familiile și 

vecinii se întâlnesc și interacționează. Prin implicarea în comunitate, migranții și refugiații 

nou-sosiți beneficiază de o multitudine de avantaje: primesc sprijin în învățarea limbii țării-

gazdă, construiesc rețele sociale, își folosesc competențele sau își dezvoltă altele noi și 

dobândesc astfel o înțelegere mai profundă a culturii și a valorilor comunității-gazdă. 

Participarea la nivel local în educație, cultură și sport îi apropie pe oameni și combate 

xenofobia, excluziunea și discursurile de tipul „noi contra lor”. Le permite atât migranților, 

cât și comunităților-gazdă să își valorifice la maximum competențele: aproape un sfert dintre 

migranți au un nivel ridicat de educație, dar, adesea, aceștia nu își pot valorifica competențele. 

Peste 40 % sunt supracalificați pentru postul pe care îl ocupă. Nu ne putem permite să irosim 

acest potențial. În același timp, aproape o cincime dintre migranți au doar studii primare și au 

nevoie de sprijin suplimentar.  

UE poate sprijini eforturile statelor membre în acest domeniu. Planul de acțiune în vigoare 

privind integrarea resortisanților țărilor terțe din 2016 cuprinde măsuri în domenii precum 

educația, integrarea pe piața forței de muncă și participarea activă/incluziunea socială. Trebuie 

să profităm de succesul punerii sale în aplicare și să vedem cum îl putem dezvolta în 

continuare.  

În domeniul educației, programul Erasmus+ sprijină deja statele membre în procesul de 

schimb de experiență și în dezvoltarea de practici inovatoare în ceea ce privește educația, 

tineretul și sportul. Programul pune în contact direct instituții de învățământ, organizații de 

tineret și cluburi sportive în vederea unor proiecte comune. Sprijină mobilitatea și schimburile 

și oferă sprijin online cadrelor didactice care doresc să promoveze dialogul intercultural în 

clasă. DiscoverEU promovează sentimentul de apartenență al tinerilor la Uniunea Europeană, 

oferindu-le acestora noi oportunități de a descoperi patrimoniul cultural al Europei. În viitor, 

mi-aș dori, de asemenea, ca pilonul „educație și cultură” al acestui program să se dezvolte mai 

mult. Faptul că aproximativ 275 000 de tineri s-au înscris deja la concursul DiscoverEU arată 

că există o dorință reală de a învăța în alt stat membru. În mod similar, 160 000 de tineri s-au 

angajat să participe la activități de voluntariat, la stagii sau la activități profesionale prin 

intermediul Corpului european de solidaritate. Integrarea resortisanților țărilor terțe, a 

solicitanților de azil și a refugiaților este unul dintre domeniile în care Corpul de solidaritate 

poate contribui la găsirea unui răspuns la provocările societale. În sport regăsim aceleași 

priorități: premiile #BeInclusive oferite de UE, care scot în evidență activități remarcabile de 

promovare a integrării sociale în întreaga Europă, cum ar fi integrarea migranților și a 
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refugiaților, precum și activități de cooperare transfrontalieră culturală și de promovare a 

diversității în cadrul proiectelor de cooperare culturală.  

Datorită acestor inițiative pornite de jos în sus, fiecare își poate demonstra angajamentul de a 

lua măsuri proactive pentru a sprijini procesul de integrare. Analizând experiențele pe care le-

am avut și provocările care ne așteaptă, trebuie să continuăm să construim un ecosistem al 

integrării în acest mod, sprijinind grupurile vulnerabile și promovând integrarea prin educație, 

tineret, sport și cultură. Cheia succesului rămâne finanțarea direcționată prin intermediul 

programului Erasmus+, al Fondului social+, al Corpului european de solidaritate și al 

programului „Europa creativă”.  

Sarcina mea de vicepreședinte coordonator va fi de a exploata sinergiile dintre aceste 

instrumente de finanțare. În propunerile Comisiei pentru următorul buget pe termen lung, 

integrarea pe termen mai lung a migranților și a refugiaților a fost inclusă în Fondul social 

european+, în timp ce integrarea inițială a solicitanților de azil va ține în continuare de Fondul 

pentru azil și migrație. Pe de altă parte, Erasmus+, Corpul european de solidaritate și 

fondurile dedicate culturii din cadrul programului „Europa creativă” sunt instrumente de 

finanțare separate. Aceasta înseamnă că există o marjă importantă pentru dezvoltarea unor 

sinergii mai puternice în cadrul programelor relevante, pentru a ne asigura că ne mobilizăm 

toate eforturile în vederea atingerii aceluiași obiectiv general: un grad sporit de egalitate și 

incluziune, evitând totodată suprapunerile. 

De asemenea, va trebui să analizăm modul în care alte programe și politici ale UE pot 

contribui la construirea unei societăți mai favorabile incluziunii la toate nivelurile. De 

exemplu, există alte modalități prin care putem ajuta școlile să se deschidă către comunitate în 

sens larg, prin implicarea diferiților furnizori de învățare formală și non-formală, a instituțiilor 

culturale, a cluburilor sportive și a organizațiilor de tineret. Acest lucru ar oferi în mod clar 

oportunități de sprijinire a comunităților de migranți și de refugiați. Un alt exemplu ar putea fi 

sprijinirea în continuare a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, a educatorilor și a 

directorilor de școli prin aplicarea unor metode de predare favorabile incluziunii. De 

asemenea, trebuie să ajutăm statele membre să sprijine recunoașterea competențelor și a 

aptitudinilor, precum și transparența calificărilor obținute în țări terțe. Instrumentul de 

stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe poate fi un ajutor real în 

integrare, sprijinind incluziunea pe piețele forței de muncă și găsirea de oportunități de 

formare potrivite.  

 

Întrebări adresate de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne  

6. Care vor fi principalele dumneavoastră priorități în cadrul portofoliului pe care l-ați 

primit și sunteți gata să sprijiniți modificarea denumirii portofoliului dumneavoastră? 

Având în vedere că portofoliul dumneavoastră se suprapune, în mare măsură, cu 

portofoliul comisarului pentru afaceri interne, ați putea să identificați în mod concret 

domeniile de care veți fi responsabil și cele de care va fi responsabil comisarul pentru 

afaceri interne? Cum vă veți asigura că nu există suprapuneri de responsabilități care să 

ducă la ignorarea anumitor domenii de politică? Vă angajați să vă prezentați în fața 

Comisiei LIBE atunci când vi se solicită acest lucru și de cel puțin două ori pe an? 

Respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, precum și 

respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților, pluralismul și egalitatea 

dintre femei și bărbați – acestea sunt valorile și principiile pe care se întemeiază Uniunea. 
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Pentru aceste valori s-au luptat generațiile de dinaintea noastră, iar noi nu trebuie să le 

considerăm niciodată ca fiind de la sine înțelese.  

 

Să fii european înseamnă să îi protejezi pe cei mai vulnerabili dintre noi. Înseamnă sisteme de 

sănătate și de protecție socială la care toată lumea să aibă acces. Înseamnă aceleași 

oportunități pentru toți. Înseamnă să te asiguri că oamenii își pot atinge potențialul într-o 

societate și pe o piață a forței de muncă aflate în schimbare. Înseamnă, de asemenea, să 

conferi o dimensiune europeană puternică culturii și sportului, ca pietre de temelie pentru 

comunități și vectori ai economiei. Înseamnă să te simți în siguranță pe stradă, în casă și 

oriunde ne place să ne întâlnim, să discutăm, să trăim împreună. Să fii european înseamnă să 

fii deschis către lume, să dai dovadă de empatie și ospitalitate față de cei mai puțin norocoși. 

Înseamnă să aperi aceleași drepturi, principii și valori oriunde în lume. 

 

Aceste trăsături îi caracterizează pe europeni și îmi asum misiunea să promovez aceste valori 

și principii, cu colegii mei și împreună cu instituția pe care o reprezentați. Aceasta va fi esența 

activității mele, dacă voi fi confirmat în funcție.  

 

Și este esențial ca această activitate să se bazeze pe nediscriminare, respect reciproc și sprijin 

acordat persoanelor vulnerabile, inclusiv în ceea ce privește integrarea celor care își 

construiesc o nouă viață în Europa. Prioritatea mea este să mă asigur că oferim cu adevărat 

acea valoarea adăugată reală pe care UE o poate oferi pentru a stimula o societate coezivă și 

favorabilă incluziunii. Acest lucru înseamnă să le oferim cetățenilor instrumentele și sprijinul 

de care au nevoie pentru dezvoltarea personală. Înseamnă să asigurăm mediul sigur și liniștea 

de care avem nevoie. Înseamnă să acordăm o atenție deosebită și un sprijin deosebit 

persoanelor vulnerabile și celor aflate în dificultate, atât în interiorul Europei, cât și în afara 

acesteia.  

 

Rolul vicepreședinților este de conducere și coordonare. Consider că rolul meu este unul de 

coordonare: voi oferi îndrumări pentru a mă asigura că acțiunile întreprinse în toate domeniile 

de activitate ale Comisiei aflate în responsabilitatea mea vizează atingerea acelorași obiective 

și că nu există suprapuneri. 

 

Consider că rolul meu de vicepreședinte poate aduce o valoare adăugată semnificativă în 

coordonarea activității Comisiei. În primul rând, în ceea ce privește coordonarea activităților 

legate de incluziune și integrare, domeniu în care voi colabora cu comisarii pentru locuri de 

muncă, afaceri interne, tineret și inovare, egalitate și sănătate și cu serviciile aflate în 

subordinea acestora, pentru a promova o Uniune a egalității la toate nivelurile, inclusiv în 

ceea ce privește integrarea resortisanților țărilor terțe. 

 

În al doilea rând, în ceea ce privește coordonarea activităților legate de migrație, domeniu în 

care voi colabora cu colegii mei pentru a construi un nou pact pentru migrație și azil, care să 

combine politici interne și externe. Prin urmare, este necesar ca măsurile ce urmează să fie 

luate să elimine compartimentările organizaționale interne. Putem să oferim un răspuns 

durabil doar printr-o abordare cuprinzătoare, examinând mijloacele legale, frontierele, 

procedurile de azil și de returnare și colaborând îndeaproape cu parteneri din afara Uniunii 

Europene. Sarcina mea va fi de a mă asigura că toate aceste elemente acționează împreună. 

Îndatorirea mea va fi, de asemenea, să mă asigur că, în toate politicile legate de migrație, 

oamenii rămân în centrul activității noastre, și că vom propune soluții fidele valorilor noastre 

de solidaritate, umanitate și toleranță. 
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În cele din urmă, rolul meu de coordonare va aduce o valoare adăugată reală activității 

Comisiei în ceea ce privește uniunea securității și, în special, amenințările hibride, domenii în 

care voi colabora cu comisarii pentru afaceri interne, egalitate, piața internă și cu serviciile 

aflate în subordinea acestora, precum și cu Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele pentru o 

Europă mai puternică pe plan internațional.  

 

În ultimii ani, a devenit din ce în ce mai evident că securitatea cetățenilor UE poate fi 

asigurată numai printr-un efort comun la nivel național și la nivelul UE. Rolul meu va fi acela 

de a direcționa demersurile privind uniunea securității pentru a reuni activitățile Comisiei din 

sectoarele și domeniile incluse în portofoliul meu în ceea ce privește privarea teroriștilor de 

mijloacele de acțiune, combaterea criminalității transfrontaliere grave, protejarea cetățenilor 

europeni în mediul online, combaterea criminalității informatice, eliminarea lacunelor în 

materie de informații și promovarea cooperării transfrontaliere în materie de asigurare a 

respectării legii. Voi utiliza, de asemenea, abordarea geopolitică și panguvernamentală, care 

va fi semnul distinctiv al Comisiei von der Leyen, pentru a aprofunda cooperarea UE în 

materie de consolidare a rezilienței ca răspuns la amenințările hibride. 

 

Toate aceste priorități au legătură cu o serie de domenii de politică și sunt necesare investiții 

pentru a ne asigura că instrumentele, resursele și valorile noastre se reunesc în modul cel mai 

eficient. Consider că exact acesta este motivul pentru care avem nevoie de modul creativ în 

care președinta aleasă a organizat colegiul, în care rolul primordial al vicepreședinților vine în 

completarea domeniilor de politici de care se vor ocupa comisarii. Fiecare comisar este 

responsabil de domeniul de politică al serviciului aflat în responsabilitatea sa, însă multe 

aspecte se încadrează în sfera mai multor servicii. Prin urmare, consider că rolul meu este 

acela de a reuni toate fațetele unei politici, de exemplu educația și competențele, migrația și 

competențele sau multiplele fațete ale politicii de securitate. Voi spori la maximum sinergiile 

și voi reduce la minimum riscul de ca unele fațete ale unor eventuale politici să nu fie 

abordate. În colaborare cu comisarii pentru afaceri interne, justiție, egalitate, sănătate, inovare 

și tineret, dar și cu cei responsabili pentru locuri de muncă sau piața internă și cu mulți alți 

colegi, voi încerca să aduc laolaltă politici în moduri creative, pentru a găsi soluții comune 

care să fie în acord cu valorile și responsabilitățile noastre. De asemenea, îmi exprim 

angajamentul ferm față de rolul Comisiei în consolidarea consensului, prin deschidere, 

consultare și responsabilitate. În acest scop, vom institui mecanisme de coordonare cu un 

calendar precis și o viziune care constă în rezultate concrete. 

 

În urma experienței ca deputat mi-am dat seama că este esențial, de asemenea, să existe un 

dialog sincer și politic cu Parlamentul European, bazat pe deschidere, transparență și 

încredere reciprocă. Acestea sunt domenii de interes public major, în care este foarte 

important ca cetățenii să vadă că există o responsabilitate democratică efectivă. Nu pot să îmi 

imaginez asumarea responsabilităților ce îmi revin în calitate de comisar fără un schimb 

constant de opinii cu Parlamentul și comisiile sale. Consider, de altfel, că printre 

responsabilitățile mele de coordonare în calitate de președinte al unui grup de comisari se 

numără asigurarea unui dialog politic periodic cu Parlamentul cu privire la toate aspectele 

vizate. Mă angajez să răspund întrebărilor Parlamentului, ori de câte ori voi fi invitat, și, cel 

mai important, în mod regulat și intenționez să particip în toate comisiile care sunt legate de 

domeniile aflate în portofoliul meu, pentru a înțelege toate punctele de vedere. 

 

 

7.  Căror forme de migrație legală le veți acorda prioritate ca parte esențială a unei 

abordări unificate a migrației în cadrul noului Pact privind migrația și azilul? Cum vă 
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veți asigura că inițiativele de mică anvergură, cum ar fi actualele proiecte-pilot privind 

migrația forței de muncă coordonate de Comisie, vor fi extinse pentru a promova o mai 

mare mobilitate a forței de muncă având diferite niveluri de competențe către UE? Vă 

veți angaja să vegheați ca negocierile privind cartea albastră să fie deblocate și veți 

urmări o abordare mai coerentă a migrației legale care să ofere lucrătorilor cu calificare 

medie și redusă posibilitatea să migreze legal, în funcție de cererea de pe piața muncii 

din UE? Vă asumați angajamentul de a promova, atât pe plan intern, cât și pe plan 

extern, instrumentele de migrație legală ale UE cum ar fi directivele privind cartea 

albastră, lucrătorii sezonieri, studenții și cercetătorii, reîntregirea familiei și, în viitor, 

cadrul de relocare al Uniunii și viza umanitară? Ce inițiative veți avea pentru a asigura 

integrarea resortisanților țărilor terțe în comunități locale coezive, în care să nu existe 

exploatare? Ce sprijin din partea UE aveți în vedere pentru acest obiectiv1? 
 

Sporirea oportunităților de migrație legală reprezintă o prioritate-cheie a mandatului Comisiei 

von der Leyen. Consider că migrația legală reprezintă soluția pentru atingerea mai multor 

obiective. În primul rând, migrația legală poate contribui la abordarea realităților demografice 

și a necesităților economiei europene pe piața forței de muncă în contextul unei curse 

mondiale pentru talente. În al doilea rând, poate oferi o alternativă sigură persoanelor care, în 

alte condiții, ar putea fi obligate să folosească căi periculoase și ilegale pentru a ajunge în 

Europa. În al treilea rând, migrația legală este și o piatră de temelie în relațiile pe termen lung 

cu partenerii din afara UE, care doresc ca cetățenii lor să se bucure de noi oportunități și care 

înțeleg beneficiile unei populații mai calificate.  

 

Migrația legală este, prin urmare, un ingredient esențial al rețetei unei politici raționale în 

domeniul migrației. Dar va trebui să răspundem rezervelor pe care le au unele state membre.  

 

În contextul acțiunilor ce vizează evoluția instrumentelor actuale ale UE în materie de 

migrație legală, ar trebui să analizăm cum să le punem mai bine în aplicare și cum să 

asigurăm o mai bună respectare a acestora, cum am putea să le îmbunătățim și, de asemenea, 

cum să aprofundăm cooperarea cu statele membre și cu părțile interesate din sectorul 

economic în ceea ce privește migrația forței de muncă, în condițiile în care există mai multe 

obstacole ce împiedică UE să atragă lucrători cu înaltă calificare. Mă voi implica și voi 

colabora îndeaproape cu comisarul pentru afaceri interne și cu cel pentru locuri de muncă 

pentru a găsi o soluție care să răspundă tuturor preocupărilor și care să ne permită să ieșim din 

impasul actual. 

 

O parte importantă a acordurilor noastre cu țările terțe va fi includerea unei componente 

privind migrația legală. Voi colabora îndeaproape cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele și 

cu alți comisari pentru a asigura coerența dimensiunii externe și interne a acestui domeniu de 

politică important. Proiectele-pilot în curs indică exact nivelul necesar de cooperare dintre 

statele membre, țările terțe și angajatori pentru ca acest proces fie productiv. Pornind de la 

aceste proiecte, voi analiza posibilitatea de a institui sisteme de migrație legală moderne și 

specifice, care să răspundă nevoilor economiei UE, pieței forței de muncă și provocărilor 

demografice. Sprijinul oferit în prezent prin Fondul fiduciar pentru Africa s-a dovedit a fi un 

stimulent eficace pentru aceste proiecte-pilot. În acest context, va trebui să menținem deschisă 

opțiunea unei finanțări din partea UE. 

 

                                                 
1 Dacă întrebarea 1 devine superfluă, această întrebare ar putea fi împărțită în două pentru a reflecta mai bine 

dispozițiile de la articolul 3 alineatul (5) din anexa VII la Regulamentul de procedură al Parlamentului. 
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Integrarea eficace a migranților aflați în situație de ședere legală în UE este esențială pentru 

coeziunea societăților noastre. În ultimii ani, un număr mare de resortisanți ai țărilor terțe au 

sosit pe teritoriul statelor membre, iar integrarea eficace este atât un drept, cât și o datorie. UE 

poate juca un rol-cheie în sprijinirea eforturilor statelor membre în acest domeniu, facilitând 

schimbul de bune practici și învățarea reciprocă. Soluțiile trebuie să vină de jos în sus și nu 

invers, ceea ce presupune sprijinirea comunităților locale care știu ce funcționează cel mai 

bine la fața locului și colaborarea cu acestea. Trebuie să ne bazăm pe exemple pozitive, cum 

ar fi Parteneriatul european privind integrarea pe piața forței de muncă și Parteneriatul privind 

incluziunea migranților și a refugiaților, din cadrul Agendei urbane. 

 

Finanțarea UE este un element-cheie în acest sens. În conformitate cu propunerile pentru 

următorul buget pe termen lung, integrarea pe termen mai lung a migranților și a refugiaților 

ar urma să fie inclusă în Fondul social european+, în timp ce integrarea inițială a solicitanților 

de azil ar continua să fie sprijinită prin viitorul Fond pentru azil și migrație. Întrucât una dintre 

sarcinile mele va fi de a asigura faptul că viitoarele finanțări din Fond social european+ vor 

promova incluziunea socială, îi vor sprijini pe cei care vor avea cea mai mare nevoie de ajutor 

și vor contribui la sporirea mobilității forței de muncă în întreaga UE, sunt de părere că 

aceasta reprezintă o oportunitate de a raționaliza integrarea migranților și a refugiaților în 

toate domeniile de politică.  

 

Consolidarea unor căi legale și sigure pe care resortisanții țărilor terțe care au nevoie de 

protecție internațională să le poată folosi pentru a ajunge în UE reprezintă o componentă 

esențială a oricărei politici a UE în domeniul migrației, ca o dovadă a imperativului umanitar 

ce trebuie să ne călăuzească activitatea. Este un prilej de mândrie faptul că, din 2015, aproape 

60 000 de oameni din categoria persoanelor cele mai vulnerabile care au nevoie de protecție 

internațională și-au găsit adăpost în UE prin intermediul a două programe de relocare de 

succes ale UE, însă trebuie să ne asigurăm că aceste eforturi vor continua. Acest lucru începe 

prin încheierea cadrului de relocare al Uniunii. 

Voi colabora, de asemenea, cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele și cu comisarul pentru 

afaceri interne în vederea deschiderii de noi coridoare umanitare. Pentru ca aceste coridoare 

umanitare să funcționeze, sunt necesare locuri de relocare în UE. Prin urmare, cele două 

componente trebuie să meargă mână în mână. 

După ce va fi adoptat cadrul de relocare al Uniunii, ar trebui să ne gândim dacă sunt necesare 

măsuri suplimentare pentru admisia umanitară. 

 

 

8.  Întrucât vicepreședintele desemnat va fi responsabil de coordonarea securității la 

nivelul Uniunii, cum veți veghea ca setul de instrumente existente în domeniul securității 

să fie adecvat, să fie pus în aplicare corect și în totalitate și să nu existe lacune? Veți 

continua să prezentați informații cu privire la progresele înregistrate în direcția 

realizării unei uniuni a securității, analizând cele mai mari lacune încă existente în 

Uniunea Europeană în materie de securitate și modul în care acestea pot fi eliminate? 

Veți analiza și modul în care instrumentele existente sunt puse în aplicare de către 

statele membre, dacă exactitatea datelor este verificată și dacă măsurile corective — 

Comisia fiind protectoarea tratatelor — sunt aplicate atunci când este necesar și atunci 

când drepturile și libertățile fundamentale sunt periclitate sau încălcate? Cum vă veți 

asigura că toate măsurile de securitate propuse respectă pe deplin drepturile 

fundamentale, principiile necesității și proporționalității și, mai ales, nu presupun 

colectarea masivă de date sau supravegherea generalizată și cum veți aborda punerea în 
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aplicare a măsurilor existente în acest sens? Veți adopta o poziție mai fermă împotriva 

acelor state membre care nu pun în aplicare măsuri de securitate în timp util, inițiind 

imediat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor?  
 

După cum s-a subliniat în Orientările politice, nu trebuie neglijat niciun aspect atunci când 

vine vorba de protejarea cetățenilor noștri. Prima prioritate stabilită de Consiliul European în 

Agenda strategică pentru perioada 2019-2024 se referă la protecția cetățenilor și a libertăților. 

UE poate sprijini statele membre în acțiunile de protejare a cetățenilor, în special în ariile cu o 

puternică dimensiune transfrontalieră, cum ar fi terorismul, criminalitatea organizată sau 

criminalitatea cibernetică, și în asigurarea unei dimensiuni solide în materie de securitate a 

politicilor din diferite domenii, de la cel digital la cel al energiei, de la serviciile financiare la 

frontiere. Îmi voi folosi responsabilitățile transversale pentru a mă asigura că avansăm în ceea 

ce privește crearea unei uniuni a securității reale și eficace. Mă angajez, de asemenea, să 

elaborez în continuare rapoarte periodice privind uniunea securității, pe care să le prezint 

Parlamentului. 

 

UE a dezvoltat o gamă largă de instrumente și politici pentru sprijinirea securității interne. 

Există însă în continuare provocări și lacune din cauza cărora nu putem valorifica întregul 

potențial al uniunii securității. Iar contextul actual este unul al amenințărilor în continuă 

schimbare, ce necesită vigilență și o capacitate de adaptare constante. 

 

Voi depune eforturi pentru a elimina lacunele în materie de informații prin punerea în aplicare 

a propunerilor privind interoperabilitatea, deosebit de importante în contextul lansării noilor 

sisteme de informații precum Sistemul de intrare/ieșire, Sistemul european de informații și de 

autorizare privind călătoriile (ETIAS) și Sistemului european de informații cu privire la 

cazierele judiciare (ECRIS). 

 

Datorită activității intense a Parlamentului și a Consiliului, toate aceste propuneri au fost 

adoptate și sunt hotărât să le văd puse în aplicare. Voi insista neobosit asupra punerii în 

aplicare a ceea ce am convenit împreună. Comisia le poate oferi sprijin statelor membre în 

procesul de punere în aplicare, punându-le la dispoziție fonduri, asistență juridică și consiliere 

practică. Comisia trebuie, de asemenea, să își exercite rolul de gardian al tratatelor pentru a se 

asigura că se pune în aplicare ceea ce s-a convenit de comun acord, întotdeauna cu respectarea 

deplină a drepturilor fundamentale. 

  

Prin punerea în aplicare a acestor acte legislative se va îmbunătăți cooperarea transfrontalieră, 

dar trebuie să facem mai mult pentru a sprijini modernizarea instrumentelor de care dispun 

autoritățile de asigurare a respectării legii și adaptarea lor la noul mediu de securitate al erei 

digitale. Trebuie să creăm o cultură mai bună a cooperării transfrontaliere pentru a contribui la 

evitarea riscului ca infractorii să exploateze diferențele dintre abordările naționale sau a 

eventualului oportunism aferent criminalității cibernetice. Trebuie să ne punem în comun 

resursele și cunoștințele de specialitate, astfel încât niciun stat membru să nu fie lăsat deoparte 

și să nu mai apară niciun vid în materie de securitate. 

 

Toate acestea necesită o abordare care să se bazeze pe structurile și agențiile existente, pe 

dialogul cu statele membre și care să se axeze pe modul în care măsurile concrete din cadrul 

cooperării UE pot contribui la asigurarea respectării legii. Acest lucru necesită un cadru 

juridic clar, care să faciliteze cooperarea între autorități și cu sectorul privat, cu respectarea 

deplină a drepturilor fundamentale. Problema unuia este problema tuturor: trebuie să 

încurajăm cooperarea nu doar între autorități, ci și între diferite comunități. De exemplu, 
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pentru a soluționa mai eficient cazurile de abuzuri sexuale asupra copiilor în mediul online, 

furnizorii serviciilor utilizate de infractori trebuie să colaboreze cu autoritățile de asigurare a 

respectării legii, precum și cu cadrele didactice și cu serviciile sociale pentru a consolida 

prevenția, transmite într-un mod mai adecvat informații privind abuzurile detectate, a 

identifica și a salva victimele și a-i descoperi și a-i deferi justiției pe autorii infracțiunilor. În 

acest domeniu Comisia trebuie să creeze cadrul necesar pentru un dialog productiv și pentru o 

cooperare practică. 

 

Provocările strategice cu care ne confruntăm astăzi sunt de așa natură încât va trebui ca 

acțiunile noastre să fie și mai numeroase, și mai adecvate. Securitatea este un element esențial 

pentru o gamă largă de politici ale UE. Prin urmare, va trebui să ne bazăm pe toate politicile și 

capacitățile de care dispunem și, în special, să asigurăm un cadru coerent pentru o coordonare 

eficientă.  

 

Comisia a acordat deja o atenție deosebită necesității de a reuni politicile și instrumentele UE 

din acest domeniu. În calitate de vicepreședinte, intenționez să continuu abordarea folosită în 

domeniul uniunii securității, și anume o coordonare internă solidă. Acesta este, de asemenea, 

cel mai bun mod de a ne asigura că drepturile fundamentale sunt integrate în mod coerent în 

politicile noastre. Trebuie să contribuim la protejarea cetățenilor, pentru ca aceștia să nu 

devină victime ale infracțiunilor grave sau ale atacurilor teroriste. În același timp, însă, 

politica de securitate poate fi durabilă doar dacă respectă drepturile fundamentale. Atât 

protejarea cetățenilor, cât și respectarea drepturilor fundamentale sunt obiective ce trebuie 

incluse în politici începând din momentul conceperii acestora. Aceasta va fi o sarcină 

esențială pentru Grupul de comisari pentru protejarea modului de viață european, cu 

implicarea vicepreședintelui pentru valori și transparență, precum și a Înaltului Reprezentant 

pentru afaceri externe/Vicepreședintelui pentru o Europă mai puternică pe plan internațional, 

pentru a ne corela mai bine activitatea în domeniul securității interne și externe.  

 

Sentimentul de siguranță și securitate în propria casă reprezintă unul dintre drepturile cele mai 

elementare și universale. Dar niciun drept nu este absolut, iar dreptul la securitate trebuie pus 

în balanță cu dreptul la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal. Respectarea 

drepturilor fundamentale trebuie, prin urmare, să rămână o caracteristică esențială a politicii 

de securitate a UE, în concordanță cu obligațiile legale care decurg din tratate. Pe lângă 

controlul judiciar propriu-zis efectuat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Comisia a 

elaborat câteva mecanisme pentru a integra drepturile fundamentale în toate propunerile de 

acte legislative și de politici pe care le formulează. Sunt pe deplin conștient de caracterul 

delicat al acestei chestiuni și de importanța verificării faptului că măsurile de securitate 

respectă drepturile fundamentale. De asemenea, mă voi asigura că ținem seama de hotărârile 

Curții de Justiție a Uniunii Europene. Acest aspect include respectarea deplină a 

proporționalității și a subsidiarității, precum și mecanisme de guvernanță care permit luarea de 

măsuri corective. Parlamentul European joacă un rol esențial în această privință, pe care voi 

urmări întotdeauna să îl promovez și să îl facilitez.  

 

Comisia ar trebui, de asemenea, să continue să își exercite rolul de gardian al tratatelor și să 

inițieze acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor atunci când este necesar, pentru a 

asigura transpunerea deplină și efectivă a legislației UE. Această abordare va fi însoțită, de 

asemenea, de o disponibilitate deplină pentru dialog, astfel încât să se depășească eventualele 

obstacole practice, iar statele membre să fie sprijinite să avanseze. Toate acestea fac parte din 

abordarea transparentă și axată pe obținerea de rezultate pe care aș dori să o promovez pentru 
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ca ceea ce așteaptă cetățenii de la noi, și anume realizarea unei uniuni a securității eficace, să 

devină realitate.  

 

 


