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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? 

A. Calificări, experiență și motivație 

Mă simt onorat că mi s-a oferit posibilitatea de a fi în serviciul Uniunii Europene și al 

cetățenilor europeni timp de încă cinci ani, în calitate de membru al colegiului 

comisarilor. Așa cum le-am spus deputaților în Parlamentul European în 2014, cred că 

viața mea personală și profesională mi-a oferit toate competențele și cunoștințele 

necesare, precum și atitudinea și pasiunea corespunzătoare pentru a îndeplini rolul de 

prim-vicepreședinte al Comisiei Europene. Acum pot să adaug că motivația și 

convingerea mea s-au consolidat și mai mult în acești ultimi ani în care mi-am desfășurat 

activitatea în cadrul Comisiei și am depus eforturi pentru realizarea unei Europe mai 

bune. Campania electorală pentru alegerile europene din acest an și discuțiile pe care le-

am avut cu foarte mulți europeni în țările lor de origine cu privire la speranțele și visurile 

lor pentru viitorul continentului nostru au constituit, de asemenea, o sursă de inspirație. 

Mă bucur că președinta aleasă von der Leyen mi-a încredințat portofoliul Pactului 

ecologic, care îmi conferă responsabilitatea și oportunitatea de a modela agenda 

generatoare de transformări de care au atâta nevoie continentul nostru și planeta noastră. 

Schimbările climatice sunt incontestabile, dar, așa cum se menționează în documentul de 

reflecție al Comisiei intitulat „Către o Europă durabilă până în 2030”, aceste schimbări 

nu ar trebui să suscite îngrijorare și teamă, ci ar trebui să ne determine să acționăm. 

Am Europa în gene și o port în inima mea. Familia mea provine dintr-o regiune de 

frontieră a Țărilor de Jos, dintr-o comunitate care, în trecutul recent, a suferit 

consecințele unei Europe divizate. Acesta este motivul pentru care susțin de mult timp cu 

tărie o Europă unită. M-am născut la Maastricht și mi-am petrecut o parte din copilărie în 

Belgia și Italia, înainte de a merge la studii în Franța. Bunicii și părinții mei au trecut prin 

perioada de tranziție economică, culturală și socială generată de închiderea treptată a 

minelor de cărbune în regiunea lor natală, iar această amintire mă va însoți în eforturile 

mele de a realiza o tranziție verde și echitabilă în Europa, care să asigure că nimeni nu 

este lăsat în urmă.  
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După terminarea studiilor, am efectuat stagiul militar în armata neerlandeză timp de 

aproape doi ani. În 1987, m-am angajat în Ministerul de Externe al Țărilor de Jos, chiar la 

începutul unei perioade de schimbări istorice în Europa, în urma căreia continentul s-a 

reunificat. Cred în continuare că aceasta a fost una dintre cele mai importante și pozitive 

evoluții din Europa postbelică. Am devenit secretarul personal și consilierul lui 

Max van der Stoel, fost ministru de externe al Țărilor de Jos, și ulterior, la jumătatea 

anilor '90, am fost numit Înalt Comisar pentru Minoritățile Naționale în cadrul 

Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). În 1998, am fost ales 

deputat în Parlament din partea Partidului Laburist din Țările de Jos, funcție pe care am 

avut onoarea să o îndeplinesc timp de 11 ani. Am fost membru al Convenției Europene, 

în numele Camerei Reprezentanților din Țările de Jos.  

În calitate de membru al Parlamentului, de ministru al afacerilor europene, în 

perioada 2007-2010, și de ministru al afacerilor externe, din 2012 și până în 2014, am 

avut privilegiul extraordinar de a face schimb de opinii despre Uniunea Europeană cu alți 

politicieni, cu studenți, cu jurnaliști și cu cetățeni din toate categoriile sociale și care 

aveau convingeri foarte diverse. Cred cu tărie în valorile fundamentale prevăzute la 

articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană și le-am apărat energic în mandatul 

meu de prim-vicepreședinte al Comisiei Juncker. Voi continua să lupt pentru valorile 

fundamentale, oricare ar fi funcția pe care o dețin, întrucât acestea fac parte din ceea ce 

ne definește ca europeni.  

În ultimii ani, am văzut cu toții cum valorile noastre au fost supuse presiunilor, cum 

forțele intoleranței, iliberalismului, xenofobiei și naționalismului câștigă adepți, 

folosindu-se de unele adevăruri, dar mai ales de multe minciuni evidente și de soluții 

simpliste. Deși un vechi dicton spune că „faptele sunt lucruri încăpățânate”, acum am 

intrat pe tărâmul „faptelor alternative”. Toate acestea înseamnă că trebuie să ne protejăm 

democrațiile în țările noastre și la nivelul UE. Mai mult ca oricând, trebuie, de asemenea, 

să ne consolidăm ordinea mondială bazată pe norme, condiție prealabilă a comerțului 

liber și echitabil, a păcii și a drepturilor omului. Nu avem nevoie de forțe distructive, ci 

avem nevoie să construim și să transformăm, pentru a asigura copiilor și nepoților noștri 

un viitor liber, pașnic și prosper, într-o lume în care să se poată respira aer curat, bea apă 

proaspătă și trăi într-un mod durabil.  

Sunt mândru că am ocupat funcția de prim-vicepreședinte în cadrul Comisiei Juncker și 

cred că am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a apăra valorile noastre comune. 

De asemenea, am făcut tot posibilul pentru a pune bazele tranziției către durabilitate și 

ale unei economii circulare cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Inițiativele noastre 

privind produsele din plastic de unică folosință, privind obiectivele de dezvoltare 

durabilă, privind despăduririle, dar și privind un echilibru mai bun între viața 

profesională și cea privată aduc o schimbare concretă în viața oamenilor, care este mai 

sănătoasă, mai fericită și mai verde. A fost un efort comun, care a implicat unirea forțelor 

politice. M-ar bucura să am ocazia să lucrez în continuare în serviciul Uniunii Europene 

și să contribui la construirea unei Europe durabile și a unei planete durabile într-o Uniune 

în care nimeni nu este lăsat în urmă. 

Aceste obiective nu pot fi realizate de instituțiile UE nici în mod izolat și nici singure. 

Uniunea poate prospera numai dacă există un efort comun din partea instituțiilor UE, a 

statelor membre și a cetățenilor noștri. Dacă Parlamentul European mă va confirma în 

funcția de membru al Comisiei, vreau să vorbesc în continuare în mod direct cu și pentru 

cetățenii din Europa, principalele noastre părți interesate, și să le ascult preocupările, 

speranțele și soluțiile, pentru ca ei să nu aibă doar un cuvânt de spus în această Uniune, ci 
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să aibă și o responsabilitate, și pentru ca democrația în Europa să nu se contureze doar la 

nivel conceptual, ci să fie rodul eforturilor noastre colective în calitate de cetățeni, și nu 

doar de consumatori. Aștept cu interes continuarea discuțiilor politice fructuoase pe care 

le-am purtat cu Parlamentul European în această privință.  

B. Contribuția la agenda strategică a Comisiei (pe baza scrisorii de misiune și a 

portofoliului) 

În calitate de candidat cap de listă la recentele alegeri europene, am putut constata eu 

însumi cât de importantă este problema schimbărilor climatice și a durabilității pentru 

cetățenii europeni, în întreaga Uniune, de la nord la sud și de la est la vest. Mă bucură 

foarte mult faptul că orientările politice ale președintei alese von der Leyen au plasat 

agenda verde generatoare de transformări în fruntea listei noastre de priorități pentru 

următorii cinci ani. Mă bucură chiar și mai mult faptul că pot contribui în mod direct la 

activitatea din acest domeniu în calitate de vicepreședinte executiv pentru Pactul ecologic 

european și de responsabil de Direcția Generală Politici Climatice. 

Protejarea planetei noastre și a mediului nostru comun este sarcina definitorie a 

generației noastre. Copiii mei mă trag deja la răspundere. Este o obligație morală, umană 

și politică urgentă, pe care europenii ne-au spus răspicat că doresc ca Uniunea să o 

îndeplinească. Este, de asemenea, un imperativ economic pe termen lung: cei care vor 

acționa primii și cel mai rapid vor fi cei care vor profita de oportunitățile oferite de 

tranziția ecologică. Aceasta nu este o chestiune care ține de dreapta sau de stânga, ci este 

o chestiune care ține de ceea ce este bine sau ceea ce este rău. Lumea în care trăim este în 

schimbare și ne aflăm în mijlocul celei de a patra revoluții industriale. Cu toții ne 

confruntăm cu schimbarea. A pretinde contrariul înseamnă a fi lipsit de simțul realității. 

Întrebarea la care trebuie să răspundem este aceea dacă vom fi victimele schimbării sau 

dacă o vom accepta și o vom direcționa. Această Comisie alege în mod clar ultima 

opțiune. 

Așa cum a spus președinta aleasă atunci când a prezentat colegiului comisarilor 

desemnați, Pactul ecologic european ar trebui să devină semnul distinctiv al Europei. În 

centrul său se află angajamentul nostru de a deveni primul continent neutru din punct de 

vedere climatic, iar îndeplinirea sa va necesita o ambiție colectivă, o conducere politică și 

o tranziție echitabilă pentru cei mai afectați. 

În calitate de vicepreședinte executiv, voi avea o funcție dublă. Așa cum am menționat în 

scrisoarea mea de misiune, voi stabili direcția strategică a grupului comisarilor cu 

responsabilități care intră în sfera Pactului ecologic european și voi prezida acest grup. În 

plus, voi fi responsabil cu portofoliul acțiunilor climatice. Experiența mea în calitate de 

ministru al afacerilor externe mă va ajuta să conduc negocierile internaționale pentru a 

spori nivelul de ambiție al altor emițători majori până în 2021. În conducerea activității 

privind Pactul ecologic european, voi depune eforturi pentru a mă asigura că toate 

dimensiunile de politică sunt luate pe deplin în considerare. Acest Pact ecologic european 

ar trebui să fie prezentat Parlamentului în primele 100 de zile ale mandatului noii Comisii 

și vom propune, tot în acest interval de timp, primul act legislativ european privind clima, 

pentru a consacra în legislație obiectivul atingerii neutralității climatice până în 2050.  

Voi conduce apoi punerea în aplicare a portofoliului Pactului ecologic european, astfel 

cum a fost prezentat în orientările politice stabilite de președinta aleasă von der Leyen și 

în scrisoarea de misiune care mi-a fost adresată. Așa cum a precizat președinta aleasă, 

această nouă Comisie va lucra în echipă și voi colabora îndeaproape cu toți comisarii 

pentru punerea în aplicare a agendei noastre comune.  
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C. Egalitatea de gen 

Președinta aleasă von der Leyen a inclus egalitatea de gen printre prioritățile agendei sale 

și s-a angajat să fie un exemplu în această privință, prin formarea unui colegiu complet 

echilibrat din punctul de vedere al egalității de gen. Intenționez să pun în aplicare același 

principiu în cazul echipei mele, inclusiv la nivelul conducerii superioare. 

În plus, mă angajez pe deplin să continui eforturile de promovare a egalității de gen în 

domeniul portofoliului meu, deoarece, în opinia mea, Comisia trebuie să preia inițiativa 

în ceea ce privește asigurarea conștientizării componentei de gen și a faptului că femeile 

și bărbații sunt apreciați și tratați în mod egal. Este o noțiune importantă care, chiar și în 

secolul al XXI-lea, rămâne încă de prea multe ori un subiect de discuție, și nu o realitate. 

„Angajamentul strategic privind egalitatea de gen pentru perioada 2016-2019”, a cărui 

elaborare am coordonat-o în calitate de prim-vicepreședinte, prevede integrarea egalității 

de gen în toate aspectele intervențiilor UE, în conformitate cu principiul abordării 

integratoare a egalității de gen, consacrat în Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene. Totuși, mai sunt încă multe de făcut și aștept cu interes o nouă 

strategie de gen, care să ofere ocazia binevenită și necesară de a consolida și mai mult 

această agendă. 

În special, în cadrul portofoliului meu, voi urmări o dublă abordare în ceea ce privește 

genul și schimbările climatice. Intenționez să iau măsuri menite să redreseze inegalitățile 

de gen care sunt agravate de schimbările climatice, dar care să și integreze chestiunile 

legate de gen și de climă în toate aspectele politicii noastre europene de dezvoltare. În 

acest sens, un exemplu este sprijinul pentru implicarea femeilor și egalitatea de gen în 

negocierile internaționale în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra 

schimbărilor climatice și al Planului de acțiune conex privind egalitatea de gen.  

D. Garanții de independență 

În calitate de prim-vicepreședinte al actualei Comisii, situația mea organizațională și 

financiară este deja menționată în declarația de interese pe care am prezentat-o 

Parlamentului European; această declarație este completă și mă voi asigura că este 

actualizată anual sau ori de câte ori este necesar, în cazul în care intervin modificări. 

Dacă voi fi confirmat în funcția de membru al Comisiei, voi respecta pe deplin litera și 

spiritul tratatului, în special obligația de a acționa în interesul european și fără a accepta 

instrucțiuni, astfel cum se prevede la articolul 17 alineatul (3) din Tratatul privind 

Uniunea Europeană și la articolul 245 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, precum și obligația de a păstra secretul profesional, prevăzută la 

articolul 339 din tratatul menționat. Voi evita orice poziție sau situație care ar putea pune 

sub semnul întrebării independența, imparțialitatea și disponibilitatea mea față de 

Comisie și o voi informa pe președinta Comisiei cu privire la orice situație care ar putea 

implica un conflict de interese în exercitarea îndatoririlor mele oficiale. Prin urmare, voi 

respecta și voi onora litera și spiritul codului de conduită al membrilor Comisiei 

Europene și mă angajez să respect cele mai înalte standarde etice și să dau dovadă de cel 

mai înalt grad de transparență în cadrul activității mele. Așa am procedat în cadrul 

actualului meu mandat și așa voi acționa în continuare pentru a-mi îndeplini noile 

responsabilități privind Pactul ecologic european. 
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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? 

În ultimii cinci ani, am avut onoarea și privilegiul de a fi în serviciul cetățenilor europeni, 

în calitate de membru al colegiului comisarilor, și de a lucra în parteneriat strâns cu 

Parlamentul European și cu membrii săi în ampla gamă de chestiuni care se încadrau în 

sfera portofoliului meu de prim-vicepreședinte. Am fost și voi continua să fiu un apărător 

fervent al rolului Parlamentului European, ca organism ales în mod direct, ce face auzită 

vocea cetățenilor europeni și care, prin mandatul său democratic, trage la răspundere 

Comisia Europeană. În acest spirit, mă angajez să continui, în anii următori, relațiile de 

lucru pozitive cu Parlamentul European și cu membrii săi. 

Așa cum am procedat până acum, mă voi considera răspunzător în fața Parlamentului în 

calitate de reprezentant al activității colegiului în toate domeniile de care sunt responsabil 

– mai precis, de Pactul ecologic european –, și cu privire la orice alte chestiuni care îmi 

vor fi delegate de către președinta aleasă. Voi continua să mă pun la dispoziția membrilor 

Parlamentului European în sala de plen, la ședințele comisiilor și ale grupurilor, în cadrul 

trilogurilor și pe bază bilaterală, pentru a discuta activitatea noastră în curs în vederea 

realizării obiectivelor Pactului ecologic european, de care am onoarea să fiu responsabil. 

Pe durata mandatului meu în cadrul actualei Comisii, am participat până în prezent la 

113 sesiuni plenare în numele Comisiei, la numeroase reuniuni ale comisiilor, în cadrul 

dialogului structurat, și la numeroase reuniuni ale grupurilor parlamentare și la reuniuni 

bilaterale cu deputați. Acord o mare însemnătate și atenție relațiilor mele cu Parlamentul. 

În calitate de vicepreședinte executiv desemnat, voi avea un rol direct în materie de 

politică pentru acțiuni climatice și voi coordona un portofoliu amplu și grupul 

comisarilor cu responsabilități care intră în sfera Pactului ecologic european. În 

consecință, mă voi asigura că membrii echipei proiectului asistă și participă la reuniunile 

tuturor comisiilor relevante din Parlament, în toate etapele procesului de elaborare a 

politicilor, și că menținem un dialog politic continuu cu toate părțile acestei instituții. Mă 

voi asigura că Parlamentul este informat în etapele-cheie ale negocierilor internaționale 

în domeniile de care sunt responsabil, în special în ceea ce privește negocierile în vederea 

sporirii, până în 2021, a nivelului de ambiție în materie de climă al altor emițători majori. 

Îmi asum întreaga răspundere pentru această politică ambițioasă și mă consider 

responsabil și răspunzător în fața Parlamentului pentru acțiunile mele și ale serviciului pe 

care îl conduc. 

Îmi iau foarte în serios responsabilitățile în calitate de membru al Colegiului. Principiul 

colegialității va ocupa un loc central în cadrul acestei Comisii și, prin urmare, va 

contribui în mare măsură la îndeplinirea angajamentelor noastre. Gravitatea provocării pe 

care o reprezintă schimbările climatice necesită un efort global și colectiv și intenționez 

să îi invit pe toți colegii din cadrul colegiului să elimine orice abordare compartimentată 

și să lucrăm împreună pentru ca Europa să poată oferi cea mai ambițioasă politică 

posibilă în toate domeniile. 
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În plus, consider că este esențial să se asigure participarea cetățenilor la procesul 

legislativ, în vederea îmbunătățirii legitimității democratice a Uniunii. Pactul climatic 

european va fi un exemplu de astfel de proces participativ. Împreună vom pune bazele 

unei tranziții climatice benefice pentru toți. 

Mă voi asigura că echipa mea de proiect și eu însumi lucrăm cu respectarea deplină a 

dispozițiilor Acordului-cadru din 2010, care stabilește principiile fundamentale ale 

cooperării dintre Comisia Europeană și Parlament. Totodată, voi asigura și respectarea 

deplină a Acordului interinstituțional din 2016 privind o mai bună legiferare; în cadrul 

actualei Comisii, am fost responsabil cu propunerea și negocierea acestui acord și, prin 

urmare, îi acord o importanță deosebită. În ceea ce privește luarea în considerare a 

pozițiilor Parlamentului, este responsabilitatea comună a Comisiei, în ansamblul său, de a 

se asigura că se răspunde rapid și cu exactitate întrebărilor adresate comisarilor de către 

deputații în Parlamentul European. Este o responsabilitate pe care o abordez cu maximă 

seriozitate, în special în ceea ce privește întrebările la care eu sau comisarii din grupul 

meu trebuie să răspundem în numele Comisiei. 

Transparența este un element inseparabil al eforturilor noastre comune de a îmbunătăți 

legitimitatea democratică în ochii cetățenilor europeni. Prin urmare, transparența a fost o 

prioritate majoră a activității mele din ultimii cinci ani și am fost responsabil cu 

propunerea și negocierea cu Parlamentul și Consiliul de Miniștri a unor noi norme 

referitoare la un registru comun de transparență obligatoriu, în ceea ce privește relațiile 

noastre cu părțile interesate care doresc să se implice în procesul de elaborare a 

politicilor. Cu toate că predau ștafeta acestor negocieri unui alt comisar, voi continua să 

susțin și să apăr principiile ferme pe care Comisia le-a prezentat și pe care le-am pus în 

aplicare în ultimii cinci ani.  

De asemenea, în ultimii cinci ani am depus eforturi în vederea asigurării faptului că 

procedurile Comisiei de elaborare a politicilor au cel mai înalt grad posibil de 

transparență și de accesibilitate pentru cetățeni, prin adoptarea și punerea în aplicare a 

unei noi Agende pentru o mai bună reglementare. Am luat toate măsurile necesare astfel 

încât, pentru prima dată, publicul să fie consultat în toate etapele procesului de elaborare 

a politicilor: înainte chiar de a scrie primul rând, de-a lungul întregii etape de redactare și 

chiar și după ce propunerile Comisiei au fost înaintate colegiuitorilor, prin colectarea 

răspunsurilor din partea cetățenilor și prin transmiterea acestora către Parlament și 

Consiliu spre examinare. De asemenea, Comisia a luat măsuri care să confere controlului 

de reglementare independent și evaluărilor detaliate ale impactului statutul de 

componentă structurată a procesului legislativ și a instituit un proces de examinare care 

să asigure faptul că legislația existentă rămâne adecvată scopului. 

În ceea ce privește transparența metodelor noastre de lucru interinstituționale, mă angajez 

pe deplin să pun în aplicare dispozițiile Acordului-cadru privind relațiile dintre 

Parlamentul European și Comisie și ale Acordului interinstituțional privind o mai bună 

legiferare. În prezent, cele trei instituții lucrează la instituirea portalului legislativ comun. 

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

aspect esențial pentru aprofundarea parteneriatului dintre Parlamentul European și 

Comisie. Tratatul de la Lisabona stabilește egalitatea dintre Parlament și Consiliu în 

calitate de colegiuitori și mă voi asigura că acest lucru este respectat în ceea ce privește 

modul în care se face schimb de informații în domeniile de care sunt responsabil.  

În cele din urmă, salut angajamentul președintei alese von der Leyen de a începe 

discuțiile cu Parlamentul European și Consiliul privind îmbunătățirea sistemului 



7 

candidaților cap de listă și chestiunea listelor transnaționale. În plus, președinta aleasă și-

a exprimat în mod clar sprijinul pentru un drept de inițiativă pentru Parlamentul 

European, cu respectarea deplină a principiilor proporționalității, subsidiarității și unei 

mai bune legiferări. Mă angajez să pun în aplicare acest principiu în conformitate cu 

orientările pe care președinta aleasă le va stabili în cadrul metodelor de lucru ale 

Comisiei. Susțin pe deplin aceste obiective, care conferă Parlamentului European 

importanța politică ce i se cuvine, dat fiind statutul său de organism ales în mod direct. 

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

3. Legislația europeană în materie de climă / Orizontul de ambiție 2030 

Cum va asigura legislația UE în materie de climă, dincolo de obiectivul din 2050 

privind neutralitatea climatică, că întreaga legislație sectorială este aliniată la 

obiectivul pe termen lung? Ce mecanisme aveți în vedere pentru a garanta că toate 

statele membre și toate sectoarele își respectă cota care le revine în ceea ce privește 

reducerea drastică a emisiilor prevăzută de Acordul de la Paris și că UE atinge un 

nivel net al emisiilor egal cu zero în toate sectoarele cât mai curând posibil? Ce 

măsuri concrete veți lua pentru a crește obiectivul UE de reducere a emisiilor 

pentru 2030? Cum vă veți asigura că contribuția Comisiei la actuala reformă a PAC 

va fi în deplină conformitate cu principiile pactului ecologic, inclusiv cu 

neutralitatea climatică? Cum va afecta principiul numărului constant („One In, 

One Out”) propus de Comisie legislația existentă a UE și nivelul de ambiție al 

pactului ecologic? 

Sunt încrezător că toate statele membre vor aproba foarte curând, în cadrul 

Consiliului European, obiectivul privind atingerea neutralității climatice până în 2050. 

Aceasta ar trebui să fie o prioritate imediată, care să ne ofere o bază politică solidă pentru 

activitățile viitoare mai ample privind Pactul ecologic european. Președinta aleasă și eu 

însumi ne asumăm angajamentul politic ca Pactul ecologic european să devină semnul 

distinctiv al Comisiei. Acesta trebuie să stabilească o legătură între măsurile pe care le 

luăm pentru a realiza obiectivul neutralității climatice și conservarea capitalului nostru 

natural, asigurând în același timp o tranziție ecologică echitabilă, în cadrul căreia nimeni 

să nu fie lăsat în urmă. Aceste principii trebuie să se regăsească în modul de gândire al 

tuturor comisarilor. Îmi voi aduce contribuția la conturarea acestui nou mod de gândire, 

dialogând cu colegii din cadrul Comisiei și cu celelalte instituții. 

Noua legislație a UE privind clima, pe care o vom prezenta în cadrul Pactului ecologic 

european în primele 100 de zile ale mandatului nostru, va avea ambiția de a transforma 

modul în care elaborăm politicile și ne organizăm societățile. Voi propune un act 

legislativ privind clima care va consacra în legislație obiectivul atingerii neutralității 

climatice până în 2050 și, ceea ce este mai important, va stabili direcția pe termen lung a 

eforturilor noastre în vederea îndeplinirii acestui obiectiv, prin intermediul tuturor 

politicilor noastre. Pactul ecologic european va stabili ținta noastră de a integra în toate 

politicile UE obiectivul atingerii neutralității climatice până în 2050, ne va angaja pe 

calea asigurării unei tranziții corecte și echitabile, inclusiv prin utilizarea eficace a 

bugetului UE, și va sublinia necesitatea unui efort colectiv al tuturor sectoarelor 

economiei și societății. În plus, Pactul ecologic european va evidenția necesitatea sporirii 

rezilienței și a adaptării la schimbările climatice, pentru a ne proteja populația și planeta.  

UE a demonstrat deja că este în măsură să coreleze ambiția în materie de climă cu 

instrumentele și actele legislative necesare, deci nu facem un salt în necunoscut. Am 

făcut progrese importante în ultimii ani, convenind asupra legislației în domeniul climei 
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și al energiei pentru orizontul 2030, care se estimează că – dacă este pusă în aplicare în 

mod riguros – va duce la o reducere cu 45 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 

2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Acum trebuie să valorificăm aceste progrese 

pentru a realiza ambițiile noastre sporite pentru orizontul 2030 și obiectivul unei Europe 

neutre din punct de vedere climatic până în 2050. 

Structurile de guvernanță vor juca un rol crucial în asigurarea faptului că dispunem de 

sisteme adecvate de planificare, monitorizare, raportare și verificare. Statele membre își 

pregătesc deja planurile naționale integrate privind energia și clima, în conformitate cu 

Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice, pentru a asigura o mai bună 

coordonare și coerență în cadrul tuturor politicilor privind clima și energia. Prin 

intermediul acestui proces, multe state membre și-au stabilit deja obiective climatice pe 

termen lung la nivel național. Mă voi asigura că, în continuare, Comisia va sprijini în 

mod eficace statele membre în atingerea nivelului de ambiție convenit. Cred că putem 

integra noile noastre obiective pe termen lung în această structură de guvernanță. Cred, 

de asemenea, că putem face din obiectivele noastre climatice, alături de obiectivele de 

dezvoltare durabilă, o componentă esențială a activității de reorientare a semestrului 

european. Voi colabora îndeaproape cu Valdis Dombrovskis pentru a asigura punerea în 

aplicare a acestor măsuri.  

Pentru a realiza obiectivul neutralității climatice până în 2050, va trebui să ne 

intensificăm eforturile care vizează orizontul de ambiție 2030. Prin urmare, voi depune 

eforturi pentru a îndeplini obiectivul ambițios stabilit în orientările politice ale președintei 

alese de a realiza o reducere a emisiilor cu cel puțin 50 % până în 2030 și de a prezenta 

un plan până în 2021, în vederea realizării obiectivului de reducere a emisiilor cu 55 %. 

Trebuie să facem acest lucru într-un mod responsabil, care să ne asigure sprijinul 

societății europene și să încurajeze acțiuni mai ambițioase la nivel internațional.  

Realizarea unor reduceri mai mari ale emisiilor de gaze cu efect de seră poate necesita o 

actualizare integrală sau parțială a legislației noastre existente în domeniul climei, printre 

care se numără și Directiva privind sistemul UE de comercializare a certificatelor de 

emisii, Regulamentul privind partajarea eforturilor și Regulamentul privind exploatarea 

terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura. Serviciile Comisiei vor 

efectua de urgență o analiză aprofundată a impactului și a costurilor – și, de asemenea, a 

beneficiilor – pe care le implică sporirea nivelului nostru de ambiție pentru orizontul 

2030. Acest lucru este valabil și în cazul legislației existente în domeniul energiei, cum ar 

fi Directiva privind impozitarea energiei, Directiva privind energia din surse 

regenerabile, Directiva privind eficiența energetică și, eventual, alte părți relevante ale 

acquis-ului. Acțiunea generatoare de transformări pentru accelerarea tranziției către o 

economie circulară va crea, de asemenea, sinergii cu economia cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon. La fel de importantă este exploatarea întregului potențial al soluțiilor 

bazate pe natură. Vom efectua o evaluare cuprinzătoare a impacturilor economice, 

sociale și de mediu și vom organiza consultări extinse cu părțile interesate. În căutarea 

soluțiilor, orizonturile noastre vor fi largi. Esența proiectului Pactului ecologic european 

o reprezintă căutarea împreună, de către noi toți, a unor soluții la problemele climatice și 

de mediu, aceasta fiind o sarcină comună pentru binele comun. Voi analiza în special 

rolul potențial al impozitării, al agriculturii, al energiei, al transporturilor, al economiei 

circulare, al producției de alimente și al risipei de alimente, precum și al 

comportamentului consumatorilor.  

În acest proces, nu trebuie să ne abatem de la îndeplinirea imediată a obiectivelor de 

reducere a emisiilor prin punerea în aplicare a legislației existente deja convenite. Este 
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esențial ca orice revizuire legislativă viitoare să se bazeze pe îndeplinirea efectivă a ceea 

ce am convenit deja să facem. Punerea în aplicare fermă a legislației existente este 

fundamentală. Cred că este o chestiune de credibilitate față de părțile noastre interesate 

interne și față de partenerii internaționali. Statele membre trebuie să își finalizeze 

planurile naționale privind energia și clima până la sfârșitul acestui an. Mă voi asigura că, 

în continuare, Comisia le va sprijini cu eficacitate în îndeplinirea în mod colectiv a 

nivelului de ambiție convenit la nivelul UE. 

Pentru a realiza obiectivul unei economii europene neutre din punct de vedere climatic în 

2050, sectorul agricol va juca un rol crucial. Pământul este resursa noastră cea mai 

valoroasă, care ne oferă hrană, adăpost, o biodiversitate minunată și, desigur, ne ajută să 

atenuăm schimbările climatice, dacă sunt gestionate în mod corespunzător. Trebuie să îl 

protejăm împotriva poluării și să nu îi epuizăm resursele. Gestionarea durabilă a 

terenurilor va fi esențială. Politica agricolă comună (PAC) propusă pentru perioada 

20212027 urmărește deja să contribuie în mod substanțial la realizarea obiectivelor UE 

în materie de acțiuni climatice, resurse naturale, biodiversitate și bunăstare a animalelor. 

Cel puțin 40 de procente din bugetul global al politicii agricole comune vor contribui la 

acțiunile climatice și minimum 30 de procente din pilonul dezvoltării rurale vor fi alocate 

obiectivelor legate de climă și mediu. Voi colabora îndeaproape cu comisarul pentru 

agricultură în vederea asigurării faptului că maximizăm ambițiile în materie de climă și 

reducem la minimum impactul sectorului agricol asupra mediului, valorificând în mod 

optim instrumentele propuse în cadrul viitoarei PAC. Comisia va monitoriza cu 

rigurozitate, în fiecare an, cheltuielile PAC, va colabora îndeaproape cu toate statele 

membre și va informa în mod regulat Parlamentul European. 

În paralel cu PAC, trebuie să elaborăm o strategie mai amplă, care să vizeze întregul lanț 

de producție și consum de alimente. Trebuie să acordăm o atenție specială promovării 

metodelor eficiente și durabile de producție a alimentelor. Trebuie să ne intensificăm 

sprijinul acordat inovării, digitalizării și tehnologiilor inteligente, pentru a contribui la 

reducerea utilizării pesticidelor și a îngrășămintelor și, de asemenea, la reducerea 

emisiilor, în conformitate cu obiectivul ambițios „zero poluare” al Comisiei. În cadrul 

Pactului ecologic european, Comisia va prezenta o strategie „de la fermă la consumator”.  

 

Pentru a ne realiza obiectivele ambițioase, va fi necesar un proces foarte inteligent de 

elaborare a politicilor. Trebuie să evităm să facem ceea ce nu este necesar, dar să avem 

curajul să facem ceea ce trebuie făcut și să o facem bine. Acest lucru va avea costuri, dar 

trebuie să ne asigurăm că beneficiile măsurilor pe care le luăm justifică respectivele 

costuri și elimină orice povară inutilă. Trebuie să acționăm astfel atât în cazul noii 

legislații pe care o propunem, cât și în cazul legislației care există deja. Nu este vorba 

despre dereglementare, ci despre o reglementare adecvată, care să evite împovărarea 

excesivă a întreprinderilor noastre și a cetățenilor noștri. Acest tip de reglementare se 

reflectă în principiul numărului constant („One In, One Out”), care va atenua poverile. 

Această abordare nu va limita în niciun fel nivelul nostru de ambiție în ceea ce privește 

Pactul ecologic european. În opinia cetățenilor și a întreprinderilor (în special a 

întreprinderilor mici), obligațiile de raportare privind punerea în aplicare a legislației UE 

pot fi, câteodată, mari. Voi analiza posibilitatea de a reduce obligațiile de raportare în 

domeniul politicii privind energia și clima. Vom urmări să raționalizăm obligațiile de 

raportare actuale, adesea dispersate, care decurg din principalele acte legislative ale UE 
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din domeniul energiei, al climei și din alte domenii de politică legate de uniunea 

energetică, ceea ce ne-ar putea ajuta să realizăm o simplificare majoră.  

4. Resurse financiare și Fondul pentru o tranziție echitabilă 

Astfel cum se menționează în scrisoarea dumneavoastră de misiune, pactul ecologic 

european poate funcționa numai dacă îi include pe oameni și se asigură că nimeni 

nu este lăsat în urmă. Ce măsuri credeți că ar trebui incluse în „Planul de investiții 

durabile”? Ce rol considerați că ar putea avea Banca Europeană de Investiții ca 

Bancă Europeană pentru Climă? Cum v-ați asigura că bugetul UE este pe deplin 

aliniat la obiectivele UE în materie de climă și de biodiversitate? Ce măsuri ați lua 

pentru a pune capăt subvențiilor dăunătoare mediului? Ce măsuri concrete 

intenționați să adoptați pentru a asigura tranziția echitabilă către o economie 

neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon și, mai precis, cum veți 

coordona activitatea privind noul Fond pentru o tranziție echitabilă? Sprijiniți o 

acțiune de creștere a numărului de obligațiuni ecologice în portofoliul Băncii 

Centrale Europene și cum veți asigura integritatea ecologică a acestor obligațiuni 

ecologice? 

Pentru a realiza obiectivele Pactului ecologic european și pentru a deveni, până în 2050, 

primul continent neutru din punct de vedere climatic, ambițiile noastre trebuie să fie 

însoțite de o creștere a investițiilor. Salvarea planetei nu este ieftină, însă lipsa de reacție 

costă și mai mult. Cu cât vom acționa mai repede, cu atât costurile vor fi mai mici și cu 

atât mai mult vom avea de câștigat. UE trebuie să intensifice investițiile publice, să 

încurajeze schimbarea comportamentului și să își sporească eforturile de direcționare a 

capitalului privat către acțiunile climatice. Acest demers reprezintă o provocare majoră, 

dar reprezintă și o oportunitate majoră pentru promovarea inovării, a locurilor de muncă, 

a creșterii economice și a competitivității în UE.  

Planul de investiții pentru o Europă durabilă vizează să sprijine investiții în valoare de 

o mie de miliarde EUR în următorii zece ani în fiecare colț al UE. Planul va combina 

trei tipuri de finanțare: fonduri ale UE, investiții publice și private cu efect de levier (în 

special prin programul InvestEU) și cofinanțare națională. Finanțarea privată va trebui să 

joace un rol foarte important, deoarece fondurile publice nu vor putea să satisfacă singure 

nevoile masive de investiții. Voi colabora cu Valdis Dombrovskis pentru a asigura faptul 

că investițiile noastre în toate sectoarele economiei vor facilita o tranziție completă și 

echitabilă către o UE neutră din punct de vedere climatic și durabilă. De asemenea, 

trebuie să mobilizăm fonduri specifice, cum ar fi Fondul pentru inovare și Fondul pentru 

modernizare, instituite în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de 

emisii pentru a încuraja inovarea noilor tehnologii curate în industrie și în sectorul 

energetic și, respectiv, pentru a sprijini modernizarea sistemelor energetice din statele 

membre cu venituri mai mici. 

Banca Europeană de Investiții (BEI) este deja cel mai mare furnizor multilateral de 

finanțare pentru combaterea schimbărilor climatice la nivel mondial, alocând cel puțin 

25 % din investițiile sale pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. 

Salut faptul că banca analizează în prezent intensificarea eforturilor sale și urmărește să 

aloce 50 % din totalul investițiilor sale obiectivului de combatere a schimbărilor 

climatice până în 2025. În vederea realizării acestui obiectiv mai ambițios, trebuie să 

dezvoltăm un flux de proiecte adecvate și eligibile pentru finanțare. Instituțiile financiare 

publice, cum ar fi BEI, contribuie la identificarea unor astfel de proiecte și la sprijinirea 

lor în vederea generării de beneficii climatice și de mediu în întreaga UE. În opinia mea, 
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BEI, în calitate de bancă a Europei pentru climă, în strânsă legătură cu Planul de investiții 

durabile, ar putea sprijini statele membre să investească și să implementeze tehnologii 

disruptive și noi. 

În acest context, vreau să reamintesc că bugetul UE, deși este limitat ca mărime în raport 

cu cheltuielile publice totale – reprezentând aproximativ 2 % din cheltuielile publice în 

Europa –, este un buget de investiții, cu un puternic efect de levier asupra finanțelor 

private și publice. Bugetul UE este un instrument esențial pentru a realiza obiectivele 

Pactului ecologic european. Propunerile privind cadrul financiar multianual prezentate de 

actuala Comisie reprezintă o bază solidă pentru realizarea obiectivelor noastre. Comisia a 

propus ca UE să aloce acțiunilor din domeniul climei un sfert din bugetul său pentru 

perioada 2021-2027 (care se ridică la 320 de miliarde EUR într-un interval de timp de 

7 ani). Acest angajament este transpus în practică prin includerea cheltuielilor legate de 

climă în cadrul tuturor programelor UE. Îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul 

Pactului ecologic va necesita câteva ajustări punctuale ale poziției de negociere a 

Comisiei, evitând în același timp orice întârziere în negocierile actuale care ar putea 

afecta lansarea noilor programe.  

Durabilitatea este consacrată și în programele individuale și mă voi asigura că aceasta se 

aplică în toate etapele programării și punerii în aplicare. În prezent, elaborăm orientări 

specifice privind „verificarea din perspectiva durabilității”, care să asigure faptul că toate 

dimensiunile durabilității – climatică, de mediu (inclusiv biodiversitatea) și socială – sunt 

luate pe deplin în considerare în operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul 

viitorului program InvestEU. O altă componentă importantă este programul LIFE, 

singurul program al UE dedicat în întregime protecției mediului și climei. Cu un buget 

relativ modest, programul LIFE este un mijloc eficace de sprijinire a proiectelor 

inovatoare care contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivelor UE privind clima și 

biodiversitatea. Pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus majorarea cu aproape 

60 % a bugetului programului LIFE, care ar urma să ajungă la suma totală de 

5 miliarde EUR și să se axeze în mai mare măsură pe natură și biodiversitate (și pe 

tranziția energetică).  

Acum este rândul colegiuitorilor să ajungă la un acord final cu privire la aceste dispoziții. 

După ce noul cadru financiar multianual va fi aprobat, voi colabora în mod susținut cu 

colegii mei în cadrul Comisiei și cu statele membre pentru a asigura faptul că suntem pe 

calea cea bună către realizarea obiectivului de integrare a aspectelor legate de 

schimbările climatice și că utilizăm în mod eficace bugetul UE pentru a sprijini tranziția 

către neutralitatea climatică.  

În cadrul G7 și G20 și în temeiul Acordului de la Paris, UE și statele sale membre și-au 

asumat angajamente internaționale de eliminare a subvențiilor ineficiente pentru 

combustibilii fosili. În pofida acestor angajamente, subvențiile pentru combustibilii fosili 

nu au scăzut semnificativ în perioada 2008-2016, rămânând stabile la aproximativ 55 de 

miliarde EUR pe an. Este clar că statele membre au încă multe de făcut pentru a desființa 

aceste subvenții și voi depune eforturi politice semnificative pentru a colabora cu 

guvernele naționale în vederea eliminării treptate a acestora. Oricare ar fi celelalte 

imperative, cred că trebuie să acționăm de urgență pentru a nu mai plăti întreprinderile să 

ne polueze planeta.  

În temeiul Regulamentului privind guvernanța uniunii energetice, statele membre trebuie 

să includă în planurile lor naționale privind energia și clima o descriere a subvențiilor 

pentru energie, inclusiv pentru combustibilii fosili, precum și o descriere a politicilor și a 
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măsurilor naționale planificate în vederea eliminării treptate a acestora. Toate statele 

membre trebuie să comunice mai precis Comisiei subvențiile pe care le acordă pentru 

combustibilii fosili, precum și politicile lor de reducere a acestor subvenții. Comisia a 

adresat recomandări statelor membre și va monitoriza îndeaproape progresele 

înregistrate. La nivel european, mă voi asigura că revizuirea Directivei privind 

impozitarea energiei propune alinierea acestui instrument cu ambiția noastră de a elimina 

subvențiile pentru combustibilii fosili. Voi colabora intens cu statele membre pentru a 

obține sprijin. Cu toate acestea, știm, de asemenea, că legislația UE privind impozitarea 

necesită unanimitatea statelor membre, ceea ce reprezintă adesea un obstacol în calea 

măsurilor ambițioase. În acest context, dacă statele membre vor cu adevărat să 

întreprindă acțiuni climatice, va trebui să abordăm această chestiune a unanimității. 

De asemenea, Comisia a făcut propuneri cu privire la această chestiune, pe care le voi 

susține. 

Obiectivul meu fundamental este să ne asigurăm că, pe parcursul tranziției verzi, nimeni 

nu este lăsat în urmă și că oportunitățile pe care le va oferi aceasta sunt distribuite în mod 

corespunzător. Deși cetățenii sprijină în mod clar ansamblul acțiunilor de politică menite 

să combată schimbările climatice, am constatat că măsurile individuale pot întâmpina 

rezistență. De asemenea, așa cum știm, nu toate statele membre și regiunile au pornit de 

la același punct în tranziția către o economie verde. Peste 8 milioane de europeni sunt 

angajați în sectoare cu emisii ridicate de dioxid de carbon, cum ar fi industria chimică, 

industria produselor minerale și industria metalurgică. Insulele se confruntă, de 

asemenea, cu provocări specifice în ceea ce privește tranziția de la combustibilii fosili în 

domeniul alimentării cu energie electrică sau termică sau al mijloacelor de transport care 

asigură legătura cu restul continentului. Succesul tranziției va depinde de acordarea 

atenției cuvenite acestor europeni, de fapt tuturor europenilor.  

În acest scop, vor fi necesare eforturi majore în ceea ce privește măsurile naționale și 

europene. La nivel european, în contextul următorului cadru financiar multianual, vor 

contribui la tranziție numeroase instrumente: politica de coeziune, programul LIFE, 

Fondul pentru modernizare și Fondul pentru inovare din cadrul sistemului UE de 

comercializare a certificatelor de emisii, Fondul european de ajustare la globalizare, 

programul InvestEU și programul Orizont Europa.  

Pe lângă instrumentele existente, noua Comisie s-a angajat să instituie Fondul pentru o 

tranziție echitabilă. Acest fond va completa instrumentele existente, urmând să se 

concentreze asupra consecințelor sociale ale tranziției și să permită celor mai afectate 

regiuni să sprijine diversificarea economică și modernizarea. Fondul va contribui, în 

special, la eliminarea decalajului dintre competențele existente ale forței de muncă 

regionale și competențele necesare pentru dezvoltarea și transformarea sectoarelor 

economice. Acesta ar trebui să fie un instrument puternic care să sprijine în mod eficace 

persoanele și comunitățile cele mai afectate de transformarea cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon, inclusiv cele din regiunile industriale, carbonifere și mari consumatoare de 

energie. În colaborare cu vicepreședintele executiv desemnat pentru o economie în 

serviciul cetățenilor și cu comisarul desemnat pentru economie, voi examina, de 

asemenea, modalitățile de utilizare a programului InvestEU în acest scop. Având în 

vedere natura orizontală al fondului, voi colabora strâns cu comisara pentru coeziune și 

reforme, cu comisarul pentru buget și administrație și cu comisara pentru energie, în 

vederea coordonării activității în acest domeniu. În prezent încă se lucrează la detaliile 

modalităților practice pe care le va propune colegiul, însă mă voi asigura că acest fond va 

fi un instrument în cadrul căruia toate serviciile Comisiei cooperează cu regiunile și cu 
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statele membre pentru a elabora o programare eficace și pentru a identifica proiecte 

concrete. 

Banca Centrală Europeană ia decizii în deplină independență în ceea ce privește 

componența portofoliului său, dar am remarcat că aceasta deține deja un mic număr de 

obligațiuni ecologice. Piața obligațiunilor ecologice are încă dimensiuni relativ modeste 

și ar trebui să încurajăm dezvoltarea acesteia. Una dintre limitări, subliniată și de 

dna Lagarde în răspunsurile sale adresate Parlamentului European, o reprezintă faptul că 

clasificarea a ceea ce constituie un activ verde nu este încă suficient de clară. Președinta 

aleasă a încredințat vicepreședintelui executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor 

sarcina de a elabora o strategie de finanțare verde, care să asigure faptul că putem să 

investim direct și să finanțăm tranziția către o economie neutră din punct de vedere 

climatic. Elaborarea unei taxonomii clare ar trebui să fie utilă, dar ar trebui să avem în 

vedere și alte mijloace. De exemplu, grupul de experți tehnici al UE privind finanțele 

durabile a publicat, în iulie 2019, un raport referitor la standardele UE în materie de 

obligațiuni ecologice și vom analiza cu atenție concluziile raportului și le vom transpune 

în practică, după caz.  

 

5. Emisiile provenind din transport 

Ce măsuri concrete ați lua pentru a integra pe deplin navigația și aviația în măsurile 

UE privind clima? Președinta aleasă a transmis, de asemenea, un semnal clar în 

sprijinul dreptului de inițiativă al Parlamentului European. În acest context, v-ați 

angaja să luați în considerare în mod corespunzător și să sprijiniți modificările 

legate de extinderea EU ETS la sectorul maritim, care ar putea fi adoptate de 

Parlamentul European în viitor, după cum a afirmat Comisia în anexa 2 la 

Directiva (UE) 2018/410 și în Decizia (UE) 2015/1814? Cum vă veți asigura că DG 

CLIMA își menține responsabilitatea și conducerea deplină în ceea ce privește 

punerea în aplicare și modificările viitoare ale EU ETS? 

Toate sectoarele economiei trebuie să contribuie în mod echitabil la obiectivele climatice 

ale UE și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Va trebui să acordăm o atenție 

deosebită sectorului transporturilor, ale cărui emisii sunt semnificative și încă în creștere, 

și să ne asigurăm că acesta este solid ancorat în Pactul ecologic european. Pentru a ne 

asigura că avem un sector al transporturilor care să fie adecvat pentru o economie curată, 

digitală și modernă, comisara pentru transporturi va prezenta o strategie cuprinzătoare 

privind o mobilitate durabilă și inteligentă și voi colabora strâns cu ea în acest sens. În 

pofida provocărilor, cred cu adevărat că ni se oferă oportunitatea să schimbăm în bine 

modul în care noi toți, europenii, trăim.  

Prea mulți dintre noi locuim în orașe unde, în timpul navetei noastre zilnice, ne 

confruntăm cu probleme respiratorii din cauza numărului foarte mare de mașini poluante. 

Și mulți alți europeni trăiesc în regiuni îndepărtate sau slab conectate, depinzând în mod 

excesiv de mașinile lor pentru a se deplasa, din cauză că serviciile de transport public nu 

sunt corespunzătoare sau pentru că nu li se oferă soluții de muncă la distanță. Și adesea 

acești europeni plătesc mai mult decât alții pentru combustibil, din cauza costurilor de 

livrare. Alți europeni ar dori să călătorească cu trenul pentru a merge la muncă sau în 

timpul liber, dar din motive financiare sau de timp, sunt nevoiți să aleagă zborurile 

ieftine, din cauză că nu am investit suficient în transportul feroviar pe distanțe lungi și în 

cel transfrontalier. Pactul ecologic european reprezintă oportunitatea de a ne reconecta 
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satele, comunele și orașe, de a reechilibra inegalitățile dintre acestea și, în același timp, 

de a îmbunătăți calitatea atmosferei Pământului și a aerului pe care îl respirăm. 

Pentru a aborda problema emisiilor generate de sectorul transporturilor este necesar un 

pachet de măsuri, printre care se numără și sistemul UE de comercializare a certificatelor 

de emisii. În vederea reducerii emisiilor generate de sectorul transporturilor, în 

conformitate cu obiectivele noastre privind neutralitatea climatică, va fi necesar un set 

cuprinzător și ambițios de politici pentru o mobilitate durabilă. Trebuie să asigurăm o 

dezvoltare mai rapidă a combustibililor alternativi pentru transportul aviatic și transportul 

maritim și să instituim, în următorii ani, piețele-pilot pentru acești combustibili. Trebuie 

să examinăm tratamentul fiscal al acestor combustibili în temeiul Directivei privind 

impozitarea energiei, pentru a-l alinia cu ambițiile noastre în materie de climă. Pactul 

climatic european, pe care îl vom prezenta, poate juca un rol esențial în direcționarea și 

încurajarea schimbării comportamentului în ceea ce privește obiceiurile de transport, care 

reprezintă o parte esențială a tranziției.  

Cu toate că aviația a fost inclusă din 2012 în sistemul UE de comercializare a 

certificatelor de emisii, în cadrul regimului actual, 85 % din cote sunt alocate gratuit 

companiilor aeriene în fiecare an, procent pe care va trebui să-l reducem în timp. Acest 

aspect va fi analizat în cadrul examinării cuprinzătoare a sistemului de comercializare a 

certificatelor de emisii, în vederea elaborării unui plan care să prevadă un obiectiv al UE 

mai ambițios, de 55 %, pentru orizontul 2030. 

Avem deja o legislație a UE privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect 

de seră generate de transportul maritim. În februarie 2018, Comisia s-a angajat să ia în 

considerare amendamentele Parlamentului European referitoare la emisiile maritime. 

Dacă Parlamentul European prezintă propuneri din proprie inițiativă, ne angajăm, 

desigur, să le tratăm în conformitate cu orientările politice și cu metodele de lucru ale 

Comisiei. 

În ceea ce privește reducerea emisiilor generate de sectoarele transportului maritim și 

transportului aerian, trebuie să se țină seama și de dimensiunea internațională, având în 

vedere că inițiativele sprijinite cu fermitate de UE sunt, de asemenea, în curs de 

negociere atât în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), cât și al 

Organizației Maritime Internaționale (OMI). Vom face tot ce ne stă în putere pentru a 

convinge alte țări membre ale OACI și OMI să facă mai multe progrese în privința 

acestor inițiative și vom ține seama de progresele înregistrate la nivel internațional, pe 

măsură ce explorăm noi măsuri ale UE. 

Președinta aleasă mi-a încredințat responsabilitatea generală de a coordona Pactul 

ecologic european, inclusiv prin gestionarea directă a Direcției Generale Politici 

Climatice. În conducerea acestei activități, voi stabili direcția de acțiune, voi coordona 

măsurile, voi prezenta propuneri și voi colabora îndeaproape cu toți comisarii și cu 

serviciile acestora pentru a ne îndeplini obiectivele ambițioase. 

6. Contribuțiile altor economii importante 

În afară de rolul dumneavoastră de vicepreședinte executiv pentru pactul ecologic 

european, veți fi, de asemenea, responsabil de negocierile internaționale privind 

clima în numele UE. Cum vă veți asigura că nivelul de ambiție al tuturor marilor 

emitenți de emisii de gaze cu efect de seră este sporit, în conformitate cu calendarul 

convenit în cadrul Acordului de la Paris? Vă asumați angajamentul față de o 

strategie de diplomație în domeniul climei mai puternică și mai cuprinzătoare, 
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pentru a promova tranziția la nivel mondial și a crește nivelul de ambiție la nivel 

mondial? Veți asigura faptul că Europa depune eforturi pentru finanțarea unor 

obiective internaționale în materie de combatere a schimbărilor climatice, care să 

reflecte mai bine gradul de urgență al obiectivului, și își majorează propriile 

contribuții la finanțarea combaterii schimbărilor climatice la nivel internațional? 

Având în vedere faptul că UE este răspunzătoare de aproximativ 9 % din emisiile de la 

nivel mondial, nu putem reuși să combatem schimbările climatice decât dacă și alții 

urmează același drum. Din acest motiv, UE trebuie să conducă negocierile internaționale 

– în conformitate cu Acordul de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor 

Unite asupra schimbărilor climatice – pentru a spori, până în 2021, nivelul de ambiție al 

altor emițători majori.  

Uniunea Europeană a deschis întotdeauna calea în ceea ce privește stabilirea unor 

standarde mondiale în domenii cum ar fi clima și mediul, protecția consumatorilor sau 

drepturile lucrătorilor. Experiența ne arată că atunci când Europa dă un exemplu pozitiv, 

alte țări și regiuni din întreaga lume o urmează. În plus, acest lucru conferă Europei un 

avantaj competitiv. Lumea știe că schimbările climatice reprezintă o problemă pe care 

liderii trebuie să o abordeze și că avem nevoie de o regândire radicală a modelului nostru 

economic. Dacă putem demonstra că Pactul ecologic european are un impact pozitiv 

asupra creșterii economice, a creării de locuri de muncă, a comerțului și a activității 

exportatorilor, atunci industria și liderii din întreaga lume vor fi convinși că aceasta este 

investiția corectă pe care trebuie să o facă, și în interesul cetățenilor, care vor beneficia de 

un transport public curat și eficient sau de un aer mai curat, precum și de râuri și oceane 

mai puțin poluate. Într-un peisaj geopolitic instabil, trebuie să acționăm în continuare la 

nivel multilateral, acordând totodată prioritate cooperării bilaterale consolidate cu 

partenerii-cheie și cu emițătorii majori. Trebuie să-i încurajăm pe ceilalți să meargă mai 

departe în realizarea obiectivelor Acordului de la Paris. Acest lucru este deosebit de 

important mai ales în contextul țărilor G20 (inclusiv China), care sunt răspunzătoare de 

aproximativ 80 % din emisiile de la nivel mondial. 

Acordul de la Paris din 2015, completat de pachetul de măsuri climatice adoptat la 

Katowice în 2018, oferă cadrul esențial pentru o acțiune la nivel mondial privind 

schimbările climatice și direcționează tranziția mondială către neutralitate climatică și 

reziliență la schimbările climatice. Pe durata mandatului meu, îmi voi concentra atenția 

asupra salvgardării credibilității Acordului de la Paris și asupra eforturilor de încurajare a 

unei puneri în aplicare ferme a politicilor și a unei ambiții sporite, în special în ceea ce îi 

privește pe cei mai mari emițători din lume. 

Intenționez să depun eforturi pentru a împărtăși experiențele noastre și pentru a-i sprijini 

pe partenerii noștri internaționali în punerea în aplicare a contribuțiilor lor stabilite la 

nivel național. Voi acorda, de asemenea, atenție – în același mod în care o vom face în 

ceea ce privește tranziția europeană echitabilă – acțiunilor climatice care iau în 

considerare categoriile cele mai vulnerabile și includ adaptarea și consolidarea rezilienței. 

În acest context, politica noastră internațională în domeniul dezvoltării va juca un rol 

esențial. Îmi voi asuma misiunea de a ne menține forța și credibilitatea în cadrul forurilor 

internaționale ale diplomației climatice. Clima trebuie să rămână o componentă-cheie a 

diplomației UE la toate nivelurile, inclusiv în ceea ce privește utilizarea eficace a 

instrumentelor de finanțare. Politicile noastre în materie de comerț și dezvoltare trebuie 

să consolideze acțiunile climatice și să le integreze în economia reală, în special în 

domenii cum ar fi energia, transporturile, pădurile, agricultura și gestionarea terenurilor, 

inovarea, comerțul, îmbunătățirea climatului de investiții și mobilizarea finanțării verzi.  
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Mă angajez să asigur faptul că politica comercială a UE contribuie la promovarea 

acțiunilor climatice în țările partenere. Voi insista ca acordurile comerciale și politice ale 

UE să conțină dispoziții solide și executorii privind acțiunile climatice.  

7. Competitivitatea - relocarea emisiilor de dioxid de carbon 

Cum veți promova investițiile în noi tehnologii curate și veți oferi stimulente pentru 

industria europeană în procesul de tranziție către o economie neutră din punctul de 

vedere al impactului asupra climei, valorificând în același timp oportunitățile 

economice și de ocupare a forței de muncă oferite de această tranziție? Veți 

prezenta o strategie industrială cu zero emisii nete? Ce măsuri veți lua pentru a 

asigura competitivitatea și securitatea în materie de reglementare la nivelul UE, 

respectând în același timp standardele ridicate în materie de climă și mediu din 

UE? Ce rol concret considerați că ar trebui să aibă un mecanism de ajustare la 

frontieră a emisiilor de dioxid de carbon sau o măsură similară, astfel cum se 

subliniază în orientările politice, și cum ați concepe acest mecanism într-un mod 

care să respecte normele OMC?  

Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și circulară reprezintă o 

oportunitate importantă de a asigura o competitivitate pe termen lung mai durabilă a 

economiei UE, de a elimina dependența noastră de combustibilii fosili și de a crea locuri 

de muncă noi, cu competențe noi. Această modernizare reprezintă o oportunitate pentru 

întreprinderile europene, pe plan intern și la nivel mondial. Utilizarea durabilă a 

resurselor și o economie circulară ar putea să genereze un beneficiu net de 1,8 mii de 

miliarde EUR până în 2030 și să contribuie la independența noastră 

economică/suveranitatea noastră tehnologică prin eliminarea sau reducerea dependenței 

noastre de energia importată și de materiile prime importate.  

Piețele pot impulsiona ajustările, dar adesea fac acest lucru doar cu întârziere și fără să 

țină seama de corectitudinea rezultatelor și de distribuirea echitabilă a beneficiilor. Prin 

urmare, este un imperativ politic să utilizăm piețele în mod inteligent, corectându-le 

eșecurile, astfel încât să asigurăm nu doar durabilitatea mediului, ci și durabilitatea 

socială și economică. Atunci când ne confruntăm cu provocarea reprezentată de 

schimbările climatice, cele trei trebuie să meargă mână în mână, aceasta fiind singura 

cale de a obține rezultate. Fără o intervenție din exterior, piețele nu vor accepta 

întotdeauna în mod spontan noi produse și tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon, la viteza necesară pentru atingerea neutralității climatice până în 2050. UE 

trebuie să asigure un mediu de reglementare care să stimuleze atât cererea, cât și oferta 

de produse industriale neutre din punct de vedere climatic și circulare. Vreau ca, în 

etapele inițiale, Comisia să contribuie la dezvoltarea și implementarea piețelor-pilot 

pentru produse cu emisii scăzute de dioxid de carbon (de exemplu, sursele regenerabile 

de energie, hidrogenul, mediul construit etc.). În acest scop ar fi necesare politici de 

sprijin care să contribuie la crearea de piețe pentru produsele în cauză și la reducerea 

costurilor acestora, inspirate, de exemplu, de măsurile pe care le-am luat în cazul energiei 

din surse regenerabile.  

Vreau să asigurăm modernizarea industriilor energointensive, pentru a le garanta 

competitivitatea. Aceste industrii sunt principalii furnizori ai mai multor lanțuri valorice 

pe calea către neutralitatea climatică. 

Vor fi esențiale investițiile în implementarea noilor tehnologii ecologice și în sporirea 

cercetării fundamentale privind tehnologiile care încă ne lipsesc. Trebuie să ne asigurăm 

că UE are mijloacele tehnice și capacitatea de a rămâne în avangarda concurenței 
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mondiale în domeniul noilor tehnologii ecologice. Trebuie să ne asigurăm că Fondul 

pentru inovare și Fondul pentru modernizare sunt operaționale în 2020 și, respectiv, în 

2021, pentru a optimiza cât mai mult posibil utilizarea sumelor alocate în cadrul financiar 

multianual schimbărilor climatice și pentru a asigura execuția rapidă a acestor sume. 

De asemenea, vom institui și vom implementa Fondul pentru o tranziție echitabilă, 

anticipând schimbările structurale și sociale care trebuie să însoțească modernizarea 

industriei UE.  

Printre sarcinile pe care le voi îndeplini în cadrul colegiului se va număra și aceea de a 

contribui la activitatea vicepreședintei executive desemnate pentru o Europă pregătită 

pentru era digitală, a vicepreședintelui executiv desemnat pentru o economie în serviciul 

cetățenilor și a comisarei desemnate pentru piața internă, pentru a asigura faptul că 

strategia industrială contribuie în mod decisiv la obiectivele Pactului ecologic european. 

Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și efectele profunde ale 

transformării digitale reprezintă provocări majore pentru industria noastră, dar reprezintă, 

de asemenea, oportunități enorme. Trebuie să sprijinim întreprinderile noastre să devină 

lideri mondiali în domeniul tehnologiilor curate și digitale.  

UE poate să reușească să transforme această viziune în realitate doar printr-o strategie 

pusă în aplicare în parteneriat strâns cu industria și cu statele membre. Această strategie 

ar trebui să sprijine investițiile în inovare și competențe și să instituie măsuri menite să 

asigure o concurență loială și condiții de concurență echitabile, inclusiv la nivel mondial. 

Această strategie ar trebui să prevadă și acțiuni mai bine direcționate în domenii specifice 

în care dorim să ajungem la suveranitate tehnologică, printre care se numără și energia 

curată, economia circulară și mobilitatea curată și inteligentă. UE ar trebui să fie 

deschizătoare de drumuri în domeniul tehnologiilor de generație următoare și să 

definească standardele care vor deveni norma la nivel mondial.  

Lipsa unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial în ceea ce privește politicile 

climatice, și în special în ceea ce privește stabilirea prețului carbonului, poate crea riscuri 

de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Tranziția către o UE neutră din punct de 

vedere climatic face ca problema relocării emisiilor de dioxid de carbon să fie mai 

relevantă ca oricând. Din acest motiv, vom propune o taxă vamală pentru emisiile de 

dioxid carbon, care ar trebui să fie în deplină conformitate cu normele OMC. Există mai 

multe modalități de a concepe și de a pune în aplicare o taxă vamală pentru emisiile de 

dioxid de carbon. Voi intensifica de îndată activitatea noastră în materie de analiză, în 

vederea identificării celui mai potrivit model pentru nevoile noastre. Mă voi asigura că, la 

elaborarea propunerii sale, Comisia examinează cu atenție toată gama de opțiuni și voi 

colabora îndeaproape cu Parlamentul European în această privință. 

Referitor la respectarea normelor OMC, va trebui să analizăm cu atenție o serie de 

considerații, va trebui să ținem seama de relația cu dispozițiile existente privind relocarea 

emisiilor de dioxid de carbon și va trebui să ne asigurăm că această măsură poate sprijini 

pe deplin eforturile tuturor țărilor de a pune în aplicare angajamentele pe care și le-au 

asumat în temeiul Acordului de la Paris. 


