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Przewodnicząca

Szanowna Pani von der Leyen,

Chciałabym podzielić się z Panią naszą satysfakcją z powodu oświadczenia, złożonego przez Panią w lipcu
w Parlamencie Europejskim, z powodu Pani wytycznych politycznych oraz z powodu listów z opisem
zadań do kandydatów na komisarzy, które odzwierciedlają postulaty, przedstawione przez naszą Grupę
przed Pani wyborem. Chcielibyśmy również pogratulować Pani, że wreszcie spełniła Pani nasz wysuwany
od dawna postulat w kwestii, by kolegium komisarzy było zrównoważone pod względem płci. Są to
niewątpliwie kroki we właściwym kierunku.

Jednak, jak już wcześniej podkreśliliśmy, poparcie Grupy S&D dla Pani kandydatury zostało udzielone pod
pewnymi warunkami i pozostaniemy czujni, aby zagwarantować, że Komisja Europejska będzie pobudzać
transformację gospodarczą, społeczną i ekologiczną Europy, opartą na zrównoważonym rozwoju i
równości oraz demokratycznych wartościach.

Dlatego też pragnęlibyśmy wyrazić nasze obawy, dotyczące zaproponowanej struktury przyszłego
kolegium komisarzy, ponieważ budzi ona wątpliwości w kwestii jego zdolności do realizacji tak
wymagającego programu.

Przyjmujemy z zadowoleniem fakt, że uwzględniła Pani naszą propozycję w sprawie kompleksowego
Europejskiego Zielonego Ładu jako jednego ze swoich najważniejszych priorytetów i że powierzyła Pani tę
misję Fransowi Timmermansowi. Potrzebujemy jednak dodatkowych gwarancji, aby zapewnić, że plan ten
będzie dysponował wystarczającymi środkami budżetowymi i politycznym wsparciem, żeby umożliwić
jego realizację przy pomocy konkretnych polityk. W tym kontekście jesteśmy zaniepokojeni faktem, że
plan na rzecz zrównoważonych inwestycji, który stanowił część Pani wytycznych politycznych, nie został
uwzględniony w liście z opisem zadań, skierowanym do pana Timmermansa.

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju wymaga skutecznej koordynacji i politycznego przywództwa.
Każdy komisarz powinien zapewnić realizację celów zrównoważonego rozwoju w ramach swojego obszaru
polityki, przy czym przewodnicząca przyjmuje ostateczną odpowiedzialność za ich realizację.

Odnotowujemy z rozczarowaniem, że przyszłym wiceprzewodniczącym wykonawczym zaproponowane
zostały niezrównoważone role, które nie odzwierciedlają odpowiednio równowagi sił, wynikającej z
wyborów europejskich, ani też nie odzwierciedlają liczby kandydatów na komisarzy, należących do
różnych europejskich rodzin politycznych.

Potrzebujemy wyjaśnienia, w jaki dokładnie sposób widzi Pani współpracę pana Dombrovskisa z innymi
właściwymi komisarzami, aby zrealizować ambitny i postępowy, międzysektorowy zestaw polityk, które
Pani mu powierzyła, w tym w zakresie Nowego Zielonego Ładu. Dotyczy to również włączenia celów w
zakresie zrównoważonego rozwoju do europejskiego semestru, wdrożenia europejskiego filaru praw
socjalnych lub podjęcia najbardziej niezbędnych kroków w celu pogłębienia unii gospodarczej i walutowej.

Jesteśmy również bardzo zaniepokojeni z powodu podziału niektórych tek. Grupa S&D nie będzie w stanie
poprzeć nowej Komisji Europejskiej, jeśli jej struktura błędnie połączy koncepcję „ochrony naszego
europejskiego stylu życia” z migracją i bezpieczeństwem, a pozostawi z boku ważne wartości, takie jak
praworządność, poszanowanie praw człowieka, demokracja, włączenie społeczne i solidarność.
Zaproponowane przez Panią podejście może zostać powiązane ze skrajnie prawicowymi, ksenofobicznymi



lub antyimigracyjnymi narracjami, które uważamy za niebezpieczne i sprzeczne z podstawowymi
wartościami Unii Europejskiej.

Ponadto, uznając Pani starania, czego dowodem jest włączenie naszych propozycji, dotyczących
wdrożenia filaru praw socjalnych lub zobowiązanie się do wprowadzenia funduszu sprawiedliwej
transformacji, jesteśmy również zaniepokojeni faktem, że Europa socjalna jest całkowicie nieobecna przy
wyznaczaniu zakresów działania różnych tek. Chcemy wyraźnego odniesienia się do wymiaru społecznego
w zakresie działania teki pana Schmitta; jego brak jest złym sygnałem dla naszych obywateli, którzy
oczekują, że przyszła Komisja Europejska będzie pobudzać transformację gospodarczą, cyfrową i
ekologiczną Europy, nie pozostawiając nikogo z boku. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić potrzebę
uwzględnienia innych ważnych kwestii w przypadku obszarów działania niektórych tek, takich jak kultura,
badania naukowe lub edukacja. Uważamy, że tytuł teki „Partnerstwa międzynarodowe” zmniejsza
znaczenie współpracy na rzecz rozwoju, a list z opisem zakresu jej działań nie wspomina o ubóstwie.
Ponadto opis zakresu działania teki „Środowisko i oceany” podważa znaczenie wspólnej polityki
rybołówstwa.



Kolejną ważną kwestią dla naszej rodziny politycznej jest obrona demokracji, zarówno wewnątrz UE, jak i
poza naszymi granicami. W tym kontekście, biorąc pod uwagę reakcję niektórych państw członkowskich
przeciwną panu Timmermansowi w wyniku jego zdecydowanego stanowiska w kwestii obrony
praworządności, chcemy mieć pewność, że następna Komisja Europejska będzie nadal działać na tym
samym poziomie niezależności, odporności i siły w tej dziedzinie i że wszyscy komisarze odzwierciedlają to
stanowisko. Ponadto zapewniamy, że będziemy czujni i aktywni, aby zagwarantować, by poziom
integralności wszystkich komisarzy UE odpowiadał najwyższym europejskim standardom i wartościom.

Wreszcie, uważamy, że poziom ambicji, zademonstrowany w kwestii zapewnienia tego, że kolegium
komisarzy będzie zrównoważone pod względem płci, należy również przełożyć na rzeczywiste
uwzględnienie aspektu płci w ramach ogólnego procesu tworzenia polityki w łonie kolegium. Dlatego też
wzywamy Panią do wzmocnienia zakresu zadań w przypadku teki pani Dalli o tak ważne zadanie, aby
zapewnić jej właściwe narzędzia do realizacji ambitnego programu w ramach tej kluczowej walki o
równość płci.

Dziękujemy za poświęcony nam czas i współpracę i oczekujemy na Pani odpowiedź.

Z wyrazami
szacunku,
Iratxe Garcia-Perez


