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VECINĂTATE și EXTINDERE 
 
 
1) Vă simțiți obligat sau influențat, în exercitarea viitoarelor îndatoriri pe care le veți 
avea în calitate de comisar, de declarațiile pe care le-a făcut prim-ministrul țării 
dumneavoastră în legătură cu rolul dumneavoastră, inclusiv de o declarație făcută la 
reuniunea Consiliului Turcic care a avut loc la Baku, la 15 octombrie 2019? Cum ați 
evalua decizia unui guvern al unei țări membre a UE de a acorda azil unui fost 
prim-ministru al unei țări candidate care a făcut obiectul unei condamnări în justiție?  
 
În calitate de comisar, singurul meu obiectiv este de a pune în aplicare prioritățile politice ale 
Uniunii Europene în relațiile cu toți partenerii noștri din cadrul politicii de extindere și de 
vecinătate, elaborând și punând în aplicare politicile corespunzătoare atât în Balcanii de Vest, 
cât și în vecinătatea estică și sudică, sub îndrumarea Înaltului Reprezentant/vicepreședintelui 
Comisiei, cu respectarea principiului colegialității și într-un adevărat spirit european.  
 
Prin urmare, nu voi fi obligat sau influențat de declarațiile sau pozițiile niciunui prim-ministru 
sau ale altui reprezentant al vreunui guvern. 
 
Comisarii trebuie să promoveze interesul general al Uniunii Europene în ansamblul său, trebuie 
să asigure aplicarea legislației Uniunii Europene și să fie complet independenți în relația lor cu 
guvernele sau alte instituții. 
 
Comisarii nu acționează în calitate de reprezentanți ai unui guvern sau ai unui stat membru. Nu 
răspund pentru acțiunile lor nici în fața guvernului statului lor membru, nici în fața statului lor 
membru în ansamblul său, ci în fața președintelui Comisiei și a Parlamentului European. 
 
Sunt pe deplin conștient de acest aspect, care este reglementat cu claritate în tratate și în Codul 
de conduită al membrilor Comisiei. 
 
Sunt ferm hotărât să fiu la înălțimea acestor așteptări ridicate prin felul în care îmi voi duce zi 
de zi la îndeplinire sarcinile de comisar, dacă veți decide să mă confirmați în această funcție. 
 
Nu voi acționa ca emisarul unei anumite țări, ci ca reprezentant al Comisiei Europene în relația 
sa cu țările vecine. 
 
Va fi o onoare și o mare responsabilitate pentru mine să îndeplinesc aceste sarcini. 
 
Prin urmare, răspunsul meu la această întrebare este simplu și fără echivoc: nu voi fi obligat 
sau influențat de nicio declarație sau poziție a vreunui prim-ministru sau a oricărui alt 
reprezentant al vreunui guvern.  
 
Prioritățile politice europene menționate mai sus reflectă interesele Uniunii Europene în 
ansamblul său și sunt definite pe baza contribuțiilor Parlamentului European, ale Consiliului și 
ale statelor membre, precum și ale Comisiei Europene. Relațiile cu Azerbaidjanul și cu Turcia 
vor fi, desigur, o parte importantă din portofoliul meu. UE este un partener comercial cheie al 



Azerbaidjanului, oferă sprijin acestei țări pentru diversificarea sa economică și promovează 
reforme menite să îmbunătățească mediul său de afaceri. Avem, de asemenea, un interes comun 
să cooperăm în domeniul energiei. Nu voi ezita însă să abordez fără să mă ascund după cuvinte 
situația drepturilor omului din Azerbaidjan și problemele relevante, cum ar fi, de exemplu, 
problema deținuților politici și a libertății de întrunire și de exprimare, și voi face acest lucru 
atât în mod public, cât și direct în dialogul cu autoritățile azere de la cele mai înalte niveluri. 
Același lucru este valabil și pentru Turcia. Turcia este un partener important pentru UE și avem 
tot interesul să cooperăm în mod eficient cu această țară. Însă acest lucru nu mă va împiedica 
să transmit mesaje lipsite de ambiguitate cu privire la aspecte cum ar fi degradarea gravă a 
statului de drept și a libertăților fundamentale, forajul ilegal în Marea Mediterană sau 
incursiunea militară în Siria. Voi continua, de asemenea, să sprijin cu fermitate societatea 
civilă.  
 
Este responsabilitatea statelor membre să examineze și să decidă cu privire la cererile 
individuale de azil, cu respectarea deplină a legislației UE și a convențiilor internaționale. 
Statul de drept este un principiu fundamental al Uniunii Europene, atât pentru statele membre, 
cât și pentru țările candidate. Sper ca toate părțile implicate să acționeze în deplină conformitate 
cu normele relevante, fără nicio intruziune a politicului.  
 
Îmi afirm deschiderea de a discuta despre toate chestiunile relevante cu Comisia AFET, în 
cadrul unui schimb de opinii fluid desfășurat cu regularitate, pe care intenționez să îl cultiv pe 
tot parcursul mandatului meu. Mă voi prezenta în fața comisiei respective la intervale regulate 
și oricât de des va fi necesar.  
 
2) Ce părere aveți despre recomandarea Parlamentului European de a adopta un regim 
specific de sancțiuni în materie de drepturi ale omului, aflat în prezent în discuție în 
cadrul Consiliului, și cum veți contribui la adoptarea rapidă a acestuia?  
 
Salut rezoluția Parlamentului și discuțiile care se poartă în prezent în cadrul Consiliului cu 
privire la un regim de sancțiuni al UE care să se aplice la scară mondială în cazul încălcării 
drepturilor omului. Este un subiect important. UE a adoptat deja în ultimii ani două regimuri 
importante de sancțiuni orizontale, respectiv regimul de măsuri restrictive împotriva utilizării 
și proliferării armelor chimice și regimul de măsuri restrictive împotriva atacurilor cibernetice 
care reprezintă o amenințare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre. Un regim de 
sancțiuni orizontale în materie de drepturi ale omului ar putea fi un pas înainte, oferind UE un 
instrument suplimentar prin care să intervină în cazul încălcărilor drepturilor omului, în plus 
față de mijloacele de care dispune deja prin regimurile de sancțiuni geografice. 
 
Obiectivul-cheie al unei astfel de abordări trebuie să fie însă acela de a conferi valoare adăugată 
relațiilor externe ale Uniunii și de a le consolida, precum și de a contribui la promovarea 
drepturilor omului în întreaga lume, descurajând în același timp orice încălcare a acestor 
drepturi. Așadar, pentru ca un regim de sancțiuni să fie eficient, acesta trebuie să aibă o sferă 
de acțiune bine definită și să fie solid din punct de vedere juridic. Vor trebui avuți în vedere în 
acest scop diverși parametri și diferite criterii. Procesul în curs din cadrul Consiliului permite 
o reflecție atentă și o evaluare detaliată a valorii adăugate și a impactului unor astfel de 
regimuri, precum și a interacțiunii acestora cu alte instrumente de relații externe. Comisia este 
pe deplin implicată în acest proces și va continua să contribuie activ la discuții. 
  



Înțeleg că, în această etapă, există încă divergențe semnificative între statele membre, ceea ce 
este crucial întrucât, pentru moment, adoptarea unui astfel de regim necesită unanimitate în 
Consiliu.  
 
În cadrul colegiului, responsabilitatea specifică pentru politica în materie de sancțiuni va 
reveni, în conformitate cu scrisorile lor de misiune respective, Înaltului 
Reprezentant/vicepreședintelui Borrell și vicepreședintelui executiv Dombrovskis. Însă, ca 
membru al colegiului, sunt dispus să sprijin prezentarea unei propuneri de regulament al 
Consiliului în temeiul articolului 215 din TFUE în cazul în care ar exista sprijin din partea 
Consiliului pentru o decizie de instituire a unui regim de sancțiuni al UE în materie de drepturi 
ale omului.  
 
3) În cazul în care o țară aflată în procesul de aderare limitează spațiul partidelor de 
opoziție, controlează aproape în totalitate mijloacele de informare în masă naționale, 
forțează judecătorii să se pensioneze anticipat, limitează libertatea universitară și nu 
combate criminalitatea organizată și corupția, ce recomandări ați face în raportul 
intermediar, în calitate de comisar responsabil? 
 
În calitate de comisar, singurul meu obiectiv este punerea în aplicare a politicii 
Uniunii Europene. În conformitate cu politica de extindere a UE, mă voi asigura că vom 
continua să acordăm prioritate principiului „abordării cu prioritate a elementelor 
fundamentale”. Aceasta înseamnă că trebuie să punem în continuare accentul pe sprijinirea 
eforturilor țărilor implicate în procesul de aderare de consolidare a statului de drept, inclusiv 
de reformare a justiției și de apărare a drepturilor fundamentale, de combatere a corupției și a 
criminalității organizate, de asigurare a funcționării corespunzătoare a instituțiilor democratice 
și de reformare a administrației publice.  
 
Voi îndemna guvernele să se asigure că opoziției i se dă posibilitatea de a-și juca pe deplin 
rolul și de a se implica în procesul democratic. De asemenea, aș dori să îndemn partidele de 
opoziție să își îndeplinească rolul constituțional și să își reprezinte electoratul în interiorul 
acestui cadru.  
 
Cât despre obligația impusă judecătorilor de a se pensiona anticipat, Curtea Europeană de 
Justiție a statuat că aceasta contravine legislației UE. Prin urmare, voi face apel la țările 
implicate în procesul de aderare să ia toate măsurile necesare pentru a asigura alinierea lor la 
acquis. 
 
Apărarea libertății de exprimare și a presei este o problemă majoră. Sunt tot mai multe cazuri 
de imixtiune a politicului în mass-media, de presiuni economice și, ceea ce este cel mai 
îngrijorător, de violență și intimidare. Voi insista pe lângă autorități să răspundă în legătură cu 
aceste probleme importante, atât în mod public, în cadrul dialogului nostru politic, în rapoartele 
de țară, cât și prin sprijinirea concretă a reformelor.  
 
Conform dreptului internațional, statele au, de asemenea, obligația să respecte libertatea 
academică, principiu care se bazează pe o serie de drepturi ale omului fundamentale și 
acceptate pe scară largă. Voi utiliza instrumentele de care dispune Comisia pentru ca țările 
implicate în procesul de aderare să respecte acest principiu important.  
 
În țările implicate în procesul de aderare continuă să se înregistreze cazuri de corupție 
generalizată și de criminalitate organizată. În calitate de comisar cu responsabilități în acest 



domeniu, voi insista ca aceste țări să depună eforturi susținute și hotărâte pentru a rezolva 
problemele respective. Obținerea unor rezultate solide în ceea ce privește anchetele, urmăririle 
penale și condamnările în cazurile de criminalitate organizată și de corupție, inclusiv la nivel 
înalt, va fi esențială pentru a avansa pe calea integrării europene.  
 
Progresele înregistrate în toate aceste domenii sunt în continuare cruciale pentru îndeplinirea 
criteriilor de aderare de la Copenhaga și reprezintă aspecte transversale esențiale care, abordate 
în mod corespunzător, vor permite țărilor candidate să își asume și să își respecte pe deplin 
obligațiile care decurg din calitatea de membru. Ar trebui să oferim în continuare sprijin, 
financiar și politic, partenerilor noștri din regiune, în conformitate cu angajamentele noastre 
politice ferme. Mă voi asigura că vom continua să monitorizăm îndeaproape toate aspectele 
legate de statul de drept în rapoartele de țară și, în cazul unor progrese insuficiente, vom 
îndemna țările implicate în procesul de aderare să ia măsurile necesare pentru a remedia 
deficiențele. Pentru țările care negociază capitolul 23 (sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale) și capitolul 24 (justiție, libertate și securitate), nu voi ezita să folosesc 
instrumentele disponibile pentru a încuraja reformele, inclusiv, dacă este necesar, prin activarea 
clauzei de dezechilibru din cadrele de negociere.  
 
4) Ca urmare a declarației dumneavoastră prin care acordați prioritate dezvoltării 
economice, investițiilor străine și gestionării migrației în legătură cu Vecinătatea Sudică, 
ce sprijin veți acorda societății civile din țările partenere? Vă asumați angajamentul de a 
suspenda acordarea de asistență prin sprijin bugetar guvernelor care încalcă drepturile 
omului, inclusiv, printre altele, drepturile apărătorilor drepturilor omului, drepturile 
migranților, ale refugiaților și ale minorităților religioase?  
 
Societatea civilă va rămâne un partener-cheie în toate țările din vecinătatea sudică. În acest 
sens, voi continua și voi consolida dialogul la nivel regional cu partenerii din societatea civilă 
prin intermediul Forumului societății civile din vecinătatea sudică.  
 
Vom continua, de asemenea, activitatea de creare a unui mediu favorabil dezvoltării 
organizațiilor societății civile prin dialogul politic pe care îl purtăm cu guvernele partenere, în 
special în țările în care spațiul de acțiune al societății civile este cel mai limitat.  
 
Programele specifice de consolidare a capacităților vor continua să aibă o contribuție esențială 
la sporirea răspunderii publice și a sensibilizării cetățenilor, promovând reziliența și 
participarea la nivel local, precum și formarea tinerilor lideri.  
 
Prin această abordare bazată pe un dialog continuu și pe consolidarea capacității de acțiune a 
societății civile, vom valorifica potențialul societății civile de a dezvolta o viziune strategică 
pentru regiune și de a promova o creștere economică favorabilă incluziunii, dezvoltarea 
economică, stabilitatea, pacea și guvernanța democratică. 

 
Voi recurge la sprijinul bugetar și la capacitatea sa de a influența dialogul politic pentru a mă 
asigura că asistența pe care o acordăm este în continuare în armonie cu angajamentul nostru 
față de valorile fundamentale. Consider că UE ar trebui să fie gata să intervină în cazul oricărei 
deteriorări grave a situației în vecinătatea sudică și nu numai, inclusiv în cazul încălcării 
drepturilor omului, într-un mod proporțional și progresiv. În cazuri foarte grave, este posibil să 
fie necesară o suspendare imediată. Obiectivul ar trebui să fie obținerea celui mai bun rezultat 
posibil din punctul de vedere al apărării și promovării valorilor fundamentale.  

 



Angajamentele asumate în materie de drepturi ale omului și punerea lor în aplicare de către 
țările partenere vor rămâne un factor esențial de care vom ține seama în deciziile noastre cu 
privire la noile operațiuni de sprijin bugetar. Voi continua să urmăresc periodic aceste aspecte, 
inclusiv prin monitorizarea politică asigurată de delegațiile noastre, împreună cu statele noastre 
membre.  

 
Pentru operațiunile în curs, voi lua în considerare recurgerea la întreaga gamă de măsuri de 
contingență care pot fi aplicate pentru a promova valorile fundamentale și a permite o 
intervenție echilibrată. Utilizarea abordării bazate pe drepturi, inclusiv în materie de sprijin 
bugetar, va fi un principiu central al acțiunilor mele. Atunci când apar motive de preocupare, 
prima reacție ar trebui să fie dialogul politic consolidat, în special prin convenirea unei 
eventuale foi de parcurs cu condiții pe termen scurt care să fie îndeplinite pentru a se restabili 
încrederea. În cazul țărilor care nu își respectă angajamentele, răspunsul nostru va fi în 
continuare unul gradual și va cuprinde întregul spectru de măsuri, de la „înghețarea” temporară 
a plăților de sprijin bugetar la aplicarea clauzelor suspensive privind drepturile omului 
prevăzute în acordurile de finanțare ale UE. 
 
Aștept cu interes să discut în detaliu aceste chestiuni cu Comisia AFET, în cadrul schimbului 
nostru de opinii fluid desfășurat cu regularitate.  
 
5) Care considerați că ar trebui să fie nivelul sprijinului IPA pentru Balcanii de Vest? Vă 
angajați să sprijiniți poziția potrivit căreia actele delegate ar trebui utilizate atât pentru 
actualizarea anexelor, cât și pentru adoptarea documentelor de programare strategică în 
cadrul viitoarelor instrumente de finanțare externă (IVDCI/IPA)? Considerați că ar 
trebui să se reducă sprijinul IPA și alte forme de sprijin financiar pentru Turcia? Care 
sunt planurile dumneavoastră pentru a atenua, a reduce influențele externe în Balcanii 
de Vest?  
 
Consider că propunerea Comisiei de a aloca fonduri substanțiale (14,5 miliarde EUR) 
Instrumentului de asistență pentru preaderare III (IPA III) în contextul noului cadru financiar 
multianual 2021-2027 va permite țărilor din Balcanii de Vest să urmărească și să își 
îndeplinească obiectivele stabilite în Strategia pentru Balcanii de Vest din 2018 și va veni în 
întâmpinarea nevoilor în schimbare în relația cu Turcia.  
 
După cum am mai afirmat în cursul audierii, mă angajez să colaborez cu Parlamentul European 
într-un mod deschis, transparent și constructiv. În acest sens, una dintre principalele mele 
priorități în calitate de comisar va fi de a colabora cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele 
Comisiei și cu comisarul pentru parteneriate internaționale pentru a găsi cele mai bune 
modalități de lucru cu celelalte instituții, în deplină conformitate cu tratatele. Aceste modalități 
ar trebui să permită un control parlamentar adecvat asupra guvernanței IPA III și a 
Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (NDICI). 
Aș insista în special asupra necesității de a purta periodic discuții strategice în adevăratul sens 
al cuvântului cu Parlamentul European cu privire la situația și sprijinul acordat de UE tuturor 
partenerilor din portofoliul meu și voi fi întotdeauna deschis să particip în mod activ la astfel 
de discuții. 
 
În ultimii ani, UE și-a redus deja în mod considerabil asistența acordată Turciei. Din 2017, 
fondurile acordate acestei țări au fost reduse cu peste 1,2 miliarde EUR în comparație cu ce se 
prevăzuse inițial. Restul asistenței noastre este direcționată în mod judicios către sprijinirea 
unei societăți civile independente și dinamice, inclusiv a apărătorilor drepturilor omului, și 



către promovarea schimburilor interpersonale (în special de studenți și de cercetători), precum 
și către politici-cheie precum cele referitoare la schimbările climatice sau la protecția mediului. 
Consider că pachetul financiar inclus de Comisie în proiectul său de buget pentru 2020, 
respectiv 250 de milioane EUR, este adecvat din acest punct de vedere, însă, dacă situația 
statului de drept și a libertăților fundamentale ar continua să se înrăutățească semnificativ în 
Turcia, aș fi în favoarea analizării împreună a unor noi reduceri punctuale ale fondurilor IPA 
destinate acestei țări. Sunt, desigur, la curent cu rezoluțiile adoptate de Parlamentul European 
în această privință. În același timp, sprijinul UE pentru refugiații din Turcia, care este pus în 
aplicare în prezent prin intermediul unei facilități special instituite în acest scop, ar trebui să fie 
în continuare separat. 
 
Într-o lume în schimbare în care unii dintre aliații și partenerii-cheie ai UE pun sub semnul 
întrebării ordinea multilaterală bazată pe reguli, este cu atât mai important ca UE să 
construiască o viziune comună și să-și alinieze interesele la cele ale partenerilor săi. Pentru a 
atenua influențele externe în Balcanii de Vest, este necesar în primul rând să impulsionăm 
punerea în aplicare a Strategiei Comisiei pentru Balcanii de Vest și, printr-o politică de 
extindere credibilă și bazată pe merite, să aducem partenerii din Balcanii de Vest mai aproape 
de modelul și de valorile UE. Punerea în aplicare a reformelor fundamentale și alinierea la 
normele, standardele și politicile UE va consolida reziliența țărilor implicate în procesul de 
aderare în fața ingerințelor externe și va asigura, de asemenea, conformitatea deplină a oricărei 
activități economice finanțate din străinătate cu normele și angajamentele necesare față de UE. 
 
Este esențial ca atributele UE de partener politic puternic, principal investitor economic și cel 
mai mare donator din regiune să fie percepute ca atare. Opinia publică din Balcanii de Vest 
este, în general, pozitivă față de UE și față de consolidarea integrării în UE, însă prezența țărilor 
terțe și a dezinformării în spațiul public este tot mai mare. Pentru a atenua și a reduce aceste 
tendințe, Comisia va continua să colaboreze îndeaproape cu cele trei grupuri operative pentru 
comunicare strategică ale SEAE (Balcanii de Est, Balcanii de Sud și Balcanii de Vest), punând 
accentul pe îmbunătățirea vizibilității UE, pe acordarea de sprijin mass-mediei și pe combaterea 
dezinformării. În timp ce mandatul SEAE este axat într-un mod foarte concret pe combaterea 
dezinformării, Comisia, în regiunile implicate în procesul de extindere și în regiunile din 
vecinătatea sa, își concentrează comunicarea strategică pe mesaje și campanii tematice pozitive 
privind UE și politicile sale, evidențiind impactul și beneficiile acțiunilor noastre în viața 
cetățenilor și a întreprinderilor din țările partenere. Comisia sprijină, de asemenea, o 
mass-media independentă și profesionistă și finanțează acțiuni în favoarea libertății și a 
pluralismului mediatic, cum ar fi cele puse în aplicare de Fondul european pentru democrație. 
În strânsă colaborare cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Comisiei, voi intensifica 
eforturile noastre de sporire a vizibilității UE, de asigurare a recunoașterii acțiunilor UE prin 
prezența unei mărci comune și de colaborare cu mass-media, strategie care s-a dovedit eficace 
pentru a-i ajuta pe cetățenii din țările partenere să cunoască mai bine UE și activitățile sale.  
 
Aștept cu interes să discut în detaliu aceste chestiuni cu Comisia AFET, în cadrul schimbului 
nostru de opinii fluid și periodic.  
 
 


