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Tilsagn afgivet under høringen af  

FRANS TIMMERMANS 
Indstillet ledende næstformand 
Den europæiske grønne pagt 

Den indstillede ledende næstformand, Frans Timmermans, gav møde for Europa-Parlamentet den 8. oktober 2019 for 
at besvare spørgsmål fra MEP'er fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI). Under høringen 
gav han en række tilsagn, der fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hans portefølje som beskrevet i 
den opgavebeskrivelse , som han er blevet tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-
Kommissionen, herunder: 

 En europæisk grøn pagt og 
 klimaindsatsen. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat for den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de 
indstillede kommissærer. Den indstillede ledende næstformand blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud 
for høringen, hvortil han afgav skriftlige svar.
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Den europæiske grønne pagt  
"[...] den europæiske grønne pagt skal bringe Europa på rette 
spor til en bæredygtig fremtid og sikre, at alle europæere er 
med om bord, og at ingen lades i stikken. Det er vores 
ambition at gøre Europa til verdens første klimaneutrale 
kontinent. Vi kan opnå dette inden 2050, hvis vi planlægger 
ordentligt og starter med det samme." 

"Det er vores opgave tydeligt og konkret at vise borgerne, at 
den grønne pagt kan bidrage til at løse problemerne og 
forbedre tilværelsen for dem allerede nu og ikke bare om 20 
eller 30 år." 

"Nationale initiativer og lokale arbejdspladser, der støttes via 
offentlig og privat finansiering og europæiske 
støtteprogrammer, med det formål at dele viden og kapacitet. 
Det er efter min mening den måde, som den europæiske 
grønne pagt kan arbejde direkte for borgerne på." 

"[...] Jeg tror, at en af de mest komplicerede opgaver, jeg skal  
løse, er at sikre en fælles tankegang og konsekvens i den 
forbindelse [i vores politikker] [...]. Jeg gør mig ingen illusioner 
om, at jeg vil være i stand til at finde en løsning på det hele på 
de 100 dage. At identificere, hvor der mangler konsekvens, og 
derefter arbejde videre med forslag til foranstaltninger og 
lovgivning, som skal indføres for at fjerne disse  
uoverensstemmelser, er dog efter min mening en meget 
kompliceret opgave og alligevel en af de vigtigste opgaver , 
jeg har i min portefølje." 

"[...] reduktionen af drivhusgasser, reduktionen af 
temperaturstigningen, den globale opvarmning og angrebet 
på biodiversiteten er ting, der følges ad, og som nu er blevet 
et presserende spørgsmål." 

"Vi vil så afgjort arbejde på en brintstrategi, da jeg også mener, 
at Europa kan indtage en sand førsteplads på dette område. 
Vi ville stadig have et forspring i forhold til andre dele af 
verden, hvis vi satte farten op. Jeg tror også på det, fordi der 
ikke er noget energitab, når man lagrer energi i brint." 

2030-emissionsreduktionsmålet 

"Jeg vil også med det samme arbejde på at levere et højere 
ambitionsniveau for 2030. Jeg vil så hurtigt som muligt stille 
lovgivningsmæssige forslag, der skal hjælpe os med at 
reducere emissionerne med mindst 50 % eller – endnu bedre 
– med 55 %." 

"Men jeg tror, at jeg står stærkere, hvis jeg kan underbygge  
det med den analyse, vi foretager lige nu. [...] Jeg vil dog gerne 
understrege følgende: Jeg ville blive meget overrasket, hvis 
resultatet af dette ikke var en reduktion på mindst 55 % inden 
2030." 

Føre internationale forhandlinger 

"Vi skal gøre en indsats for at overbevise andre om, at de også 
skal sætte ambitionsniveauet op. Jeg er fuldt engageret i at 
styrke vores internationale klimadiplomati og gennemføre 
målene for bæredygtig udvikling." 

Fonden for Retfærdig Omstilling 

"Vi har brug for en særlig Fond for Retfærdig Omstilling til at 
støtte de mennesker og samfund, der er mest berørt, 
herunder dem i industri-, kul- og energiintensive regioner." 

"[...] vi har alle brug for konsekvente, sammenhængende  
planer [...]. Vi skal også finansiere ting, hvor [...] der ikke er 
nogen markedskræfter, som gør det, og hvor vi er nødt til at 
træde til." 

"Det er sådan, vi ønsker, at Fonden for Retfærdig Omstilling 
skal være: en blanding af nye midler kombineret med national 
samfinansiering, som også er knyttet til de forskellige fonde, 
vi allerede har – hvad enten det er Landbrugsfonde n, 
Strukturfonden eller Samhørighedsfonden – og som også 
sikrer, at der – med hjælp fra EIB, som har haft stor succes med 
InvestEU – er omfattende adgang til midler, så vi kan 
gennemføre denne omstilling til grøn økonomi." 

"Der er absolut ingen tvivl om, at vi til denne omstilling – især 
i de lande, der stadig er meget afhængige af kul – har brug for 
langt flere midler og også flere end dem, en Fond for 
Retfærdig Omstilling kan frembringe. Men for mig er der 
absolut heller ingen tvivl om, at der ikke er nogen fremtid i 
kul." 

Beskyttelse af biodiversiteten 

"[...] vi vil fremlægge en solid og ambitiøs 
biodiversitetsstrategi for 2030, og [...] EU skal være fortaler for 
de mest ambitiøse forpligtelser på den næste FN-
partskonference om biodiversitet i Kina i oktober 2020." 

"Det, jeg ønsker at gøre, er at samarbejde med det 
videnskabelige samfund for at sikre, at vi kan finde nogle 
benchmarks, som vi så kan udforme vores politikker efter, og 
det skal vi gøre, inden vi tager til Beijing." 

"Jeg ønsker derfor, at EU, via en intensiv dialog med Europa-
Parlamentet, forbereder sig ekstremt godt til den næste 
konference om biodiversitet [...], så vi får konkrete forslag på 
bordet og kan forsøge at overbevise resten af verden om, at vi 
er nødt til at reagere hurtigt for at beskytte vores 
biodiversitet." 

"Vi har brug for en strategi for genplantning – og 
genplantning på en måde, der ikke er i strid med andre mål. 
[...] Vi er derfor nødt til at se på dette på en fornuftig måde, og 
jeg mener, at den eneste måde, vi kan gøre det på, er at 
indføre en europæisk strategi for fremme af genplantning." 
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"[...] forbrugerne skal informeres bedre. [...] Jeg vil gerne, på et 
tidspunkt, kunne fortælle forbrugerne, at dette [produkt] er 
fremstillet uden skovrydning. Det kan vi ikke i dag. Vi er derfor 
nødt til at samarbejde med vores internationale partnere om 
at få det til at ske i fremtiden, for på nuværende tidspunkt er 
80 % af skovrydningen en konsekvens af søgningen efter ny 
agerjord til at dyrke nye fødevarer, og nogle gange er det de 
fødevarer, vi importerer direkte. Nogle gange er det endda det 
foder, vi giver til de dyr, der produceres i Europa. Vi har således 
et stort arbejde foran os på forbrugerinformationsområdet , 
og vi bliver også nødt til at lovgive på dette område." 

Ambition om nulforurening 

"[...] Europa er nødt til at bevæge sig hen imod et miljø uden 
forurening for at tackle miljøforringelser og forurening og 
tage hånd om luft- og vandkvalitet, farlige kemikalier, 
industrielle emissioner, pesticider, hormonforstyrrende  
stoffer og mikroplast." 

"Ren luft i vores byer og rent vand i vores floder og have – det 
er, hvad vi har brug for, så vi kan føre et sundere liv på en 
planet, der kan dække hele menneskehedens behov, og hvor  
økonomien vokser til fordel for de mange, ikke de få, med job 
til alle." 

Transport 

"[...] transport er en af de mest forurenende sektorer i vores 
økonomi. Vi er nødt til at arbejde målrettet med dette område. 
Overalt i Europa er folk afhængige af deres biler, som øger 
deres livskvalitet og endda ofte er nødvendige for, at de kan 
passe deres arbejde. Det ved jeg, og jeg ønsker ikke et bilfrit 
Europa. Jeg ønsker emissionsfrie biler i Europa, og jeg vil have  
folk til at bruge ren offentlig transport." 

"Vi er nødt til at reducere emissionerne inden for luftfarts- og 
søfartssektorerne, især hvis vi skal nå vores klimamål. Det 
kræver en nøje afstemt blanding af værktøjer. Vi er f.eks. nødt  
til at investere i vores jernbaner." 

"Det er mit ønske, at Europa får de bedste transportsystemer i 
verden." 

"[...] ETS [emissionshandelssystemet] bør udvides til at 
omfatte skibsfart. Men vi har også brug for en bredere 
politiksammensætning. Vi skal have grønne havne. Vi skal  
kunne tvinge skibe til at anvende den elektricitet, der tilbydes 
i havnene, i stedet for at forbrænde de mest forfærdelige 
materialer, når de ligger til kaj i byer." 

"Vi har brug for tredjegenerationsbiobrændstoffer. De kan 
være en konstruktiv del af vores energimiks, fordi vi inden for 
nogle områder – f.eks. luftfart – sandsynligvis får brug for flere 
biobrændstoffer. Jeg mangler måske fantasi, men jeg kan ikke 
forestille mig, at elektriske fly bliver et udbredt fænomen 
inden for den nærmeste fremtid." 

Cirkulær økonomi 

"Vi er nødt til at intensivere vores arbejde med den cirkulære 
økonomi med fokus på bæredygtige produkter og 
affaldsforebyggelse. Vi skal reducere, genanvende og 
genbruge for at indfri den cirkulære økonomis fulde 
potentiale til at sikre en kulstoffattig økonomi. Vi vil foreslå en 
ny handlingsplan for den cirkulære økonomi, der fokuserer på 
bæredygtige produkter og ressourceforbrug, især i 
ressourceintensive sektorer, herunder i tekstilindustrien og 
inden for byggeriet." 

Jord til bord-strategi for bæredygtige fødevarer 

"[...] Det er vigtigt at understrege, at uden vores landbrugere 
vil vi ikke nå vores bæredygtighedsmål, og vi er nødt til at 
finde frem til en fælles landbrugspolitik, der understøtter 
dette, og som desuden fører til fair konkurrence for vores 
landbrugere, også internationalt. Jeg mener, at de reformer, 
der er blevet sat i gang af Phil Hogan, langt hen ad vejen fører 
os i den retning, men lad os undersøge, hvordan vi kan 
forbedre dem ved hjælp af jord til bord-princippet." 

"[...] det, vi skal gøre, er at se på den fælles landbrugspolitik på 
den baggrund [finansiering af intensivt landbrug], hvordan vi 
kan garantere en fremtid for europæiske landbrugere og 
producere fødevarer, som ikke længere forurener [...] hvilket 
allerede indgik i reformerne i Juncker-perioden, men som 
også vil være helt centrale elementer af jord til bord-
politikken." 

"Vi er nødt til at sikre, at der kommer bæredygtig mad på 
bordet. Vi skal sikre, at vi sætter landbrugerne i stand til at 
bidrage til at bevare vores landdistrikter og skabe et 
konstruktivt forhold mellem landdistrikterne og 
storbyområderne i EU. Det kan vi ikke gøre uden 
landbrugerne." 

"Det er min hensigt at sikre, at politikken udformes, [...] at 
husdyrbrug kan foregå og foregår på en mere miljøvenlig 
måde. Jeg er parat til at arbejde hårdt for at sikre, at 
dyrevelfærd får større opmærksomhed, og for, at 
dyrevelfærden forbedres, hvad enten det drejer sig om 
husdyrbrug eller transport eller slagtning af dyr. Dette er 
foranstaltninger, som [...] de europæiske myndigheder faktisk 
burde træffe." 

Skattepolitikker, som bidrager til klimamålsætningerne 

"Min tanke er, at vi siger til vores internationale partnere, at vi 
gennemfører denne omstilling til et klimaneutralt kontinent 
inden 2050. For at gøre det træffer vi nogle foranstaltninger. 
Disse foranstaltninger vil naturligvis have indflydelse på vores 
økonomi. Hvis I træffer de samme foranstaltninger – eller 
lignende foranstaltninger, men i samme retning – tager vi 
rejsen sammen. Hvis I ikke gør det, har vi selvfølgelig intet 
andet valg end at beskytte vores samfund og vores økonomi  
og indføre en CO2-afgift ved grænsen."  
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"Jeg mener, at det er uundgåeligt at reducere og udfase den 
støtte, der stadig ydes til fossile brændstoffer. Jeg anerkender, 
at vi har brug for en meget praktisk tidsplan med milepæle, 
trin for trin, som kan drøftes med medlemsstaterne. Men det 
er et af de mest åbenlyse modsætningsforhold, som vi er nødt 
til at undgå fremover." 

"Vores energidirektiv er ikke i nærheden af, hvor det skal være, 
og vi er nødt til at tage det op til fornyet overvejelse. Og jeg vil 
have mulighed for i det mindste at foreslå beskatning af 
petroleum, da jeg ikke kan se logikken i, at denne energikilde 
skal være fritaget for afgifter." 

Håndhævelse og gennemførelse 

"Reglerne [i direktivet om luftkvalitet og lignende lovgivning] 
er meget klare, og jeg synes, vi skal gøre mere for at håndhæve  
reglerne i vores medlemsstater. [...] Der er tale om lovgivning, 
der er presserende nødvendig, men som i mange  
medlemsstater ikke anvendes. Jeg mener, at Kommissione n 
bliver nødt til at stramme sig an og indlede 
traktatbrudsprocedurer, og det er, efter min mening, mit 
personlige ansvar at sørge for, at det sker." 

"[...] vi vil håndhæve emissionslovgivningen med alle de 
instrumenter, vi har til rådighed. Det er min holdning, at 
bilindustrien ikke længere kan tillade sig at læne sig tilbage. 
Den er nødt til at skabe resultater. Det er ikke sket hidtil. 
Bilindustrien skal skabe resultater, og Kommissionen vil sikre, 
at det sker." 

"[...] [Vedrørende] hvad jeg vil gøre for at fjerne modsigelser i 
de politikker, vi har. Jeg mener allerede, at vi har taget et skridt 
i den rigtige retning med hensyn til palmeolie med den 
beslutning, der er truffet af den nuværende Kommission, men 
vi bliver nødt til at se på flere af disse råvarer for at sikre, at vi 
forhindrer tiltag, der bidrager til skovrydning. Vi er nødt til at 
skabe større gennemsigtighed for at vide nøjagtigt, hvor vi er 
på vej hen på dette område, men for at gøre det har vi også 
brug for en dialog med oprindelseslandene. De har  
selvfølgelig deres egne krav med hensyn til fair trade og med 
hensyn til forholdet til Den Europæiske Union." 

Klimaindsats 
Europæisk klimalovgivning 

"Jeg vil senest 100 dage efter min tiltrædelse stille forslag om 
at nedfælde EU's 2050-mål om klimaneutralitet i 

lovgivningen. Denne lovgivning skal fungere som rettesnor 
for alle vores politikker på lang sigt." 

"[...] Jeg vil forelægge Parlamentet et udkast til 
klimalovgivning, der går så langt, som vi kan, med hensyn til 
at præcisere, ikke blot hvor vi skal være i 2050, men også 
hvilke skridt vi skal tage i mellemtiden for at nå dertil inden 
2050." 

"Det er min ærlige overbevisning, at denne klimalovgivning vil 
give os de rammer, som er presserende nødvendige for at få 
medlemsstaterne til at udarbejde planer, der er tilstrækkeligt 
konkrete til, at vi kan se på de faser, vi er nødt til at gå igennem 
for at nå dertil, hvor vi skal være i 2050. Nogle medlemsstater 
har allerede udført en del af dette arbejde, men mange  
medlemsstater er endnu ikke nået dertil. Så i den forstand 
synes jeg, at det er de bedste rammer, vi kan have for vores 
fælles fremtid." 

Gennemførelse af lovgivningsinstrume nterne 

"Vi vil gennemgå og opdatere vores nuværende klima- og 
energilovgivning. Det er også klart, at vi er nødt til at overveje 
yderligere foranstaltninger for at nå vores mål om renere 
transport, mindre energiforbrugende bygninger og et mere 
bæredygtigt fødevaresystem. Vi kan ikke tillade os at hvile på 
laurbærrene." 

"Jeg mener, at vi er nødt til at udvide  
emissionshandelssystemet (ETS) til andre sektorer, såsom 
luftfart og den maritime sektor, men jeg mener også, at vi i 
den eksisterende lovgivning har muligheden for at overveje 
strengere krav, hvis det er nødvendigt, inden for emissioner 
og inden for andre områder. Vi bliver også nødt til at 
gennemgå vores energidirektiver og andre direktiver." 

"Så ja, jeg tror på, at der er mulighed for bedre lovgivning. Ja, 
jeg tror på, at der er mulighed for en mere målrettet 
lovgivning. Jeg mener også, at vi ved at foretage anstændige  
konsekvensanalyser, og ved at have et Udvalg for 
Forskriftskontrol til dette formål, allerede har bedre 
lovgivning. Derudover mener jeg, at vi er nødt til at se på en 
stor del af den eksisterende lovgivning på mange områder for 
at se, om den er formålstjenlig." 

Den europæiske klimapagt 

"Med klimapagten vil vi samle initiativer og løfter fra 
lokalsamfund, virksomheder og kvarterer, dele viden og data 
og hjælpe og inspirere hinanden med bedste praksis og 
konkrete resultater."
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Tilsagn afgivet under høringen af 

MARGRETHE VESTAGER 
Indstillet ledende næstformand med ansvar 
for et Europa klar til den digitale tidsalder 

Den indstillede ledende næstformand, Margrethe Vestager, gav møde for Europa-Parlamentet den 8. oktober 2019 for 
at besvare spørgsmål fra MEP'er fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE), Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) og Økonomi- og Valutaudvalget (ECON). Under høringen gav hun en række tilsagn, 
der fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hendes portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, 
som hun er blevet tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, herunder: 

 et Europa klar til den digitale tidsalder og 
 konkurrence. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Den indstillede ledende næstformand blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for 
høringen, hvortil hun afgav skriftlige svar.
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Et Europa klar til den digitale tidsalder 

Langsigtet strategi for Europas industrielle fremtid 

 "Vi har brug for en strategi for Europas industrielle fremtid, 
der er baseret på det, der gør Europa stærkt: vores åbenhed 
og vores mangfoldighed. Den industrielle strategi skal være 
for alle: Den skal være grøn, og den skal være baseret på fair 
konkurrence." 

"Vi kan ikke have en industriel strategi, der ikke beskæftiger 
sig med en grønnere økonomi og omstillingen til et 
kulstofneutralt kontinent. Det skal være to sider af samme  
sag." 

"Digitaliseringen har et enormt potentiale til at gøre vores liv 
bedre, men for at indfri dette potentiale har vi brug for de 
rigtige regler for at give folk tillid til den digitale omstilling. 
Den skal være til gavn for borgerne. Den skal respektere vores 
grundlæggende værdier." 

"Hvis vi fremmer innovation, herunder med hensyn til 
hvordan vi organiserer os, vil vi i langt højere grad kunne  
udnytte den teknologi, vi allerede har, og det vil bidrage til at 
fremskynde vores bestræbelser på at bekæmpe  
klimaændringer. En del af dette kan ske digitalt, fordi man i 
højere grad end før kan følge ressourcerne." 

"Vi vil samle hele værdikæder – universiteter, leverandører, 
producenter – hele vejen til dem, der genanvender de råvarer, 
der bruges i produktionen." 

"Denne strategi [...] skal nå ud over det indre marked." 

"En god industriel strategi gør også Europa klar til den digitale 
tidsalder." 

Ny SMV-strategi 

"I forbindelse med dette arbejde [om den industrielle strategi] 
vil der bl.a. skulle udarbejdes en ny strategi til fremme af det, 
der er kernen i Europas økonomi – de små og mellemstore 
virksomheder." 

"Det første punkt er naturligvis at sikre sig, at en sådan strategi 
ikke kun er for store virksomheder, fordi Europas 
virksomheder ikke kun er store virksomheder, men også 
mange små og mellemstore virksomheder, herunder på det 
industrielle område. Mange virksomheder har  
underleverandører, de har mere end én underleverandør, og 
det er det, der er vigtigt i den europæiske industrielle struktur, 
og strategien skal således være for hele industrien." 

"Vi skal også sørge for, at vi har instrumenter, der kan sikre 
finansiering. Juncker-investeringsplanen sørgede for 
finansiering til 900 000 små og mellemstore virksomheder, og 
jeg synes, det bør tjene som et godt eksempel, og at vi bør 

sikre, at vi rent faktisk kan yde finansiering og give 
virksomheder mulighed for at vokse." 

Kunstig intelligens (AI) 

"[...] vi har brug for regler for at sikre, at kunstig intelligens 
bruges på en etisk måde som grundlag for menneskers 
beslutningstagning og ikke til at undergrave den. Jeg vil 
fremsætte forslag om udvikling af den europæiske tilgang til 
kunstig intelligens inden for de første 100 dage af min 
embedsperiode." 

"Så vi har rent faktisk noget at bygge videre på, ikke 
nødvendigvis bare for at indhente de andre, men også for at 
bidrage til udviklingen inden for kunstig intelligens, inden for 
kvanteberegning. På de områder, hvor vi allerede har  
europæiske programmer, skal de naturligvis finansieres. Så 
igen opfordrer jeg Europa-Parlamentet til at hjælpe os med at 
vedtage budgettet for ikke at komme bagud med disse  
vigtige investeringer." 

"[...] vi kan kun få succes ved at opbygge kunstig intelligens, 
som vi kan stole på. Ved at opbygge kunstig intelligens, der er 
baseret på grundlæggende værdier." 

 "[...] dette spørgsmål om, hvordan man undgår systematiske  
skævheder, er et af hovedspørgsmålene, når vi skal diskutere, 
hvordan vi indfører rammer, som gør, at vi kan stole på 
teknologien." 

"Og vi vil have resultaterne [af vurderingen af de etiske 
retningslinjer for pålidelig kunstig intelligens] inden 
december. De vil naturligvis fungere som grundlag for vores 
arbejde [...]." 

"Fordi der tydeligvis er brug for flere investeringer. Europa er 
bagud med en faktor på – efter min mening – tre eller fire, når 
det gælder investeringer i kunstig intelligens [...]." 

Retsakt om digitale tjenester 

"[...] vi er nødt til at tage højde for folks bekymringer om 
teknologi og i den proces opbygge tillid. Jeg vil arbejde på en 
retsakt om digitale tjenester, herunder opgradering af vores 
ansvars- og sikkerhedsregler for digitale platforme, tjenester 
og produkter. Vi er muligvis også nødt til at regulere den 
måde, hvorpå virksomheder indsamler og bruger og deler 
data – så det kommer hele samfundet til gode." 

 "[...] det er vigtigt, at vi får mest muligt ud af det, vi har, da vi 
har travlt. Det er vigtigt at gøre status over det, jeg betragter 
som de digitale borgeres rettigheder – GDPR – så vi kan få de 
nationale myndigheder til at håndhæve disse rettigheder 
fuldt ud og forhåbentlig også får en reaktion fra markedet i 
form af indbygget databeskyttelse [...]." 
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Digital beskatning, FSSG, landeopdelt rapportering 

"Det første forsøg på at indføre beskatning af digitale tjenester 
lykkedes ikke. De enkelte medlemsstater har efterfølgende 
taget det på sig at indføre en sådan beskatning selv. Det 
beundrer jeg dem for, fordi det, de gør, er ekstraordinært. Jeg 
håber, at det i første omgang vil skabe det tiltrængte pres og 
forhåbentlig bidrage til at finde en samlet løsning og opnå en 
samlet aftale om, hvordan dette kan ske. Hvis det ikke sker, 
mener jeg, at vi selv må reagere. Vi forpligter os naturligvis til 
at fremsætte et forslag, hvis der ikke er indgået en samlet 
aftale inden udgangen af 2020." 

"[...] vi har et par meget vigtige retsakter, der endnu ikke er 
vedtaget. Den ene er det fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag, og det er vigtigt, for selv hvis vi 
begynder at tale om en minimumssats for 
selskabsbeskatning, betyder det måske intet, hvis 
skattegrundlaget kan justeres, så der er brug for begge dele, 
hvis vi skal skabe fremskridt på dette område. Det andet er, at 
vi stadig mangler offentlig landeopdelt rapportering. Det 
fungerer i den finansielle sektor. Sidst jeg så efter, havde vi 
stadig en finansiel sektor, så det ser ikke ud til at være alt for 
ødelæggende. Jeg mener, at enhver administrerende direktør 
med stolthed burde oplyse antallet af ansatte i virksomheden 
og dens aktiviteter, omsætning, overskud og betalte skatter. 
Og det vil også give os helt andet perspektiv på beskatning, 
også som enkeltpersoner." 

"Ja, jeg mener faktisk, at mulighederne for at bruge artikel 116 
er til stede. Vi befinder os nu i en proces, som alle 
medlemsstater naturligvis opfordres til at deltage, men med 
artikel 116 ville vi sige: Hvis en eller flere medlemsstater har  
bestemmelser, der er skadelige for konkurrencen, kan der 
indledes forhandlinger med den pågældende medlemsstat  
for at få den til at ændre disse bestemmelser. Hvis det ikke 
lykkes, kan I forelægge forslag, og disse forslag kan behandles 
under den almindelige lovgivningsprocedure, og jeg synes 
bestemt, at vi skal begynde at undersøge, hvad det ville kunne  
føre med sig. Jeg mener ikke, at det er givet, at det ville være 
en succes, men jeg synes, det er vigtigt, at vi tager de 
forskellige redskaber, som traktaten giver os, og bruger disse  
redskaber, hvis det er nødvendigt." 

Konkurrence 

Styrkelse af håndhævelsen på konkurrenceområdet 

"Markederne bevæger sig hurtigt, mens 
lovgivningsprocessen bevæger sig, som en sådan proces nu 
gør. Der er selvfølgelig til en vis grad en iboende asymmetri  
her. Der er en grænse for, hvor hurtigt retshåndhævelsen kan 
fungere, fordi vi aldrig vil gå på kompromis med princippet 
om retfærdig rettergang. På den anden side bør vi være i 
stand til at arbejde så hurtigt som muligt. Vi har faktisk en sag 
lige nu, hvor vi forsøger at bruge det, vi kalder foreløbige 

forholdsregler, hvor vi siger til en virksomhed: I er nødt til at 
stoppe med det, I laver, da vi mener, at I skader konkurrencen, 
og når I stopper, vil vi naturligvis behandle sagen indgående  
for at dokumentere den skade, der er gjort. Det er selvfølgelig 
første gang i 20 år, det sker, men jeg synes, det er et godt  
udtryk for det forhold, at vi prioriterer det højt at fremskynde  
vores proces." 

"Hvad angår opløsning af virksomheder, er det et redskab, 
som vi har til rådighed: Det er en mulighed. Sagen er, at jeg er 
forpligtet til at bruge det mindst indgribende værktøj for at 
genoprette fair konkurrence, og da det er et stort indgreb at 
opløse en virksomhed, har jeg selvfølgelig en forpligtelse til at 
forsøge at anvende andre hensigtsmæssige redskaber til at 
rette op på den forhåndenværende situation." 

Gennemgang af Europas konkurrenceregler 

"Vi befinder os i en udfordrende tid, også med hensyn til 
håndhævelse på konkurrenceområdet, fordi markederne 
ændrer sig hurtigt – og vi har endnu større forandringer foran 
os. Den menneskelige natur – med grundlæggende motiver 
som grådighed og frygt – ændrer sig dog ikke. Så de 
principper, der styrer vores konkurrenceregler, er lige så 
relevante i dag, som de var, da Romtraktaten blev 
undertegnet for over 60 år siden. Men vi skal sørge for, at den 
måde, hvorpå vi anvender disse principper, passer til en 
verden i rivende udvikling. Jeg vil derfor arbejde videre med 
den gennemgang af vores regler om karteller, fusioner og 
statsstøtte, som vi har indledt. I denne proces vil vi kunne  
bruge den indsigt, vi har fået ved at undersøge, hvordan 
digitaliseringen påvirker konkurrencen – herunder den 
uafhængige rapport fra tre særlige rådgivere, som de leverede 
tidligere på året." 

"[...] vi har indledt en fuld første kvalitetskontrol og vil i sidste 
ende gennemgå et stort antal af vores retningslinjer. Vi er 
forud for programmet inden for ét område, og det er 
retningslinjerne for emissionshandelssystemet, ETS. Det 
skyldes, at vi ønsker at være klar, når den nye handelsperiode  
starter. Det er således noget, man bør være opmærksom på, 
nemlig at vi vil indlede en offentlig høring om dette spørgsmål  
inden for den nærmeste fremtid." 

"[...] vi vil fortsætte. Vi har stadig verserende sager, og vi har  
netop bedt alle medlemsstater om at give os en status over, 
hvordan de bruger skatteafgørelserne, for at opdatere alt det 
materiale, vi har, fra da vi gjorde det sidste gang for et par år 
siden." 

Industriel strategi 

"[...] vi har en dobbelt udfordring her: på den ene side at sikre 
fair konkurrence inden for vores indre marked til gavn for 
kunder og forbrugere og samtidig at støtte de europæiske 
virksomheder, når de støder på illoyal konkurrence uden for 
Europa."
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"Markedet for offentlige indkøb i Europa tegner sig for 14-
15 % af Europas BNP. Dvs. 2 billioner EUR. Det er 2 med 12 
nuller i euro. Det er mange penge. Vi inviterer folk ind i EU for 
at drive virksomhed, men får ikke selv samme invitation fra 
udlandet. Og der, hvor jeg kommer fra, er det sådan, at hvis du 
ikke selv bliver inviteret, ja, så holder du op med at invitere 
folk." 

Udenlandsk statsejendom og statsstøtte 

"Det er klart, at vi byder investorer velkomne, men de skal  
komme her af forretningsmæssige grunde. Et af de åbne  
spørgsmål er naturligvis, hvordan man sikrer sig, at der, hvis 
en statsejet virksomhed fra udlandet køber en europæisk 
virksomhed, ikke kommer nogen udenlandsk statsstøtte ind i 
Europa og undergraver de lige vilkår. Og her arbejder vi 
sammen med kolleger, der beskæftiger sig med handel og det 
indre marked, om at opnå et funktionelt værktøj, fordi vi 
desværre ikke har et sådant værktøj endnu, men det er et 
spørgsmål, vi prioriterer højt." 

Forvaltning af en dobbelt portefølje 
"[...] uafhængig retshåndhævelse er ikke til forhandling, fordi 
retshåndhævelse bygger på sagens beviser, fakta og 
retspraksis, ikke land, ikke størrelse, intet andet." 

"[...] vi får uafhængig rådgivning fra vores cheføkonom, og vi 
rådgives af Den Juridiske Tjeneste." 

"Jeg er stadig ansvarlig over for mine kolleger. Når vi har en 
vigtig beslutning, træffes den naturligvis af 
kommissærkollegiet. Indtil videre har vi ikke haft nogen 
dybdegående diskussion i kollegiet om 
konkurrenceafgørelser, men vi følger selvfølgelig alle 
procedurer. Vi gennemgår de forskellige dele af det ugentlige 
møde med kabinetscheferne før mødet, så afgørelserne reelt 
træffes af kollegiet, fordi det er sådan, det bør være." 

"[...] Det er efter min mening en meget imponerende 
portefølje, jeg kommer til at have. Men lovforslagene kommer  
til at blive fremsat af mine kolleger. De vil blive fremsat af mine 
kolleger med ansvar for det indre marked, for 
indenrigsanliggender. Jeg kommer ikke til at føre pennen. Jeg 
vil arbejde sammen med dem, ja, men når det gælder de 
enkelte forslag, er det mine kollegers ansvar at udarbejde  
dem." 

 "Jeg håber desuden, at I vil bære over med mig, når jeg 
vender tilbage til jer og spørger: Hvad synes I? Fordi vi inden 
for nogle af disse spørgsmål ikke har svaret på forhånd. Vi vil 
høre jer, ligesom vi vil høre NGO'er, civilsamfundet og 
industrien." 

"[...] Jeg vil videreføre dette åbne samarbejde med [Europa-
Parlamentet] i hver enkelt fase af lovgivningsprocessen." 
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Tilsagn afgivet under høringen af  

VALDIS DOMBROVSKIS 
Indstillet ledende næstformand 
En økonomi, der tjener alle 

Den indstillede ledende næstformand, Valdis Dombrovskis, gav møde for Europa-Parlamentet den 8. oktober 2019 for 
at besvare spørgsmål fra MEP'erne fra Økonomi- og Valutaudvalget (ECON) og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender (EMPL). Under høringen gav han en række tilsagn, der fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser 
til hans portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, som han er blevet tilsendt af Ursula von der Leyen, 
tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, herunder: 

 en økonomi, der tjener alle 
 økonomisk styring og 
 finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunion. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Den indstillede ledende næstformand blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for 
høringen, hvorpå han afgav skriftlige svar.
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En økonomi, der tjener alle  

Mål 

"[...] vi vil lægge stor vægt på inklusiv og bæredygtig vækst. Vi 
ønsker at se en stærk forbindelse mellem økonomisk 
udvikling, sociale spørgsmål og bæredygtighed. Det er sandt, 
at vi ikke har brug for økonomisk vækst for den økonomiske  
væksts skyld, men vi har brug for økonomisk vækst af hensyn 
til borgernes trivsel." 

Den europæiske søjle for sociale rettigheder – 
handlingsplan 

"Vi vil præsentere en handlingsplan til effektiv gennemførelse 
af den europæiske søjle for sociale rettigheder i hele EU." 

"Så lad mig nævne nogle konkrete forslag, der er under 
udarbejdelse. [...] et juridisk initiativ om rimelig minimumsløn 
– og det var i løbet af de første 100 dage af mandatperioden – 
en europæisk børnegaranti, en styrket ungdomsgaranti, en 
europæisk arbejdsløshed(gen)forsikringsordning [...], en 
opdateret færdighedsdagsorden, bedre arbejdsvilkår for 
platformarbejdere [...] og desuden en ny europæisk 
kønsstrategi, herunder foranstaltninger til bindende  
løngennemsigtighed." 

Den sociale dialogs rolle  

"[...] vi agter fortsat at udvikle den sociale dialog." 

"Vi er selvfølgelig åbne for at drøfte mulige lovændringer på 
området, men [...] arbejdsmarkedets parter er allerede 
involveret i det europæiske semester [...]." 

"[...] involvering af arbejdsmarkedets parter i det europæiske 
semester på europæisk og nationalt plan, høringer om vigtige 
politiske forslag [...], støtte til kapacitetsopbygning, og vi vil 
fortsætte i denne retning." 

"[...] vi har altid på det kraftigste understreget, at vi ønsker at 
respektere modellerne for kollektive 
overenskomstforhandlinger i de forskellige medlemsstater, 
især når disse modeller fungerer rigtig godt, som det er 
tilfældet i de nordiske lande. [...] dette er vores overordnede 
princip og vil også være det fremover." "Vi er også nødt til at 
styrke effektiviteten og forløbet af dialogen på tværs af 
industrier og sektorer [...]." "[...] vi agter at arbejde tæt sammen 
med European Social Dialogue Committee for Construction." 

Sociale sikringsordninger  

"[...] det, vi skal sørge for, er, at [...] mennesker, også inden for 
den digitale økonomi og platforme [...], bidrager til de sociale 
ordninger, og at de er omfattet af de sociale ordninger." "[Med 
hensyn til] [...] overførsel af pensionsrettigheder i 
grænseoverskridende situationer [...], er dette en ret, der skal 

være tilgængelig for mobile arbejdstagere. Så vi er klar til at 
arbejde på at forbedre situation i praksis." 

Ikkeforskelsbehandling og lige muligheder  

"[...] vi vil fortsat fremme passende indkomst og 
indkomststøtte [...] til dårligt stillede personer. [...] princippet 
om lige muligheder er der, og Kommissionen vil fortsat  
anvende det konsekvent."  

"Kønsaspektet vil være omfattet af en særlig strategi, som bl.a. 
skal se på kvinders adgang til arbejdsmarkederne og desuden 
lønforskellene." 

"[...] yderligere støtte til handicappede er også et spørgsmål , 
der vil være på Kommissionens dagsorden." 

Fair beskatning 

"[...] der er ingen social retfærdighed uden skattemæssig 
retfærdighed." 

"Kampen mod skatteunddragelse vil fortsat stå højt på min 
dagsorden [...]. Multinationale selskaber skal beskattes 
effektivt, så vores borgere og SMV'er ikke behøver at bære en 
urimelig skattebyrde." 

Støtte til grøn og digital omstilling 

"Mit [...] mål vil være at bruge finanspolitiske, økonomiske og 
finansielle politikker til at støtte den grønne og digitale 
omstilling." 

"Den grønne og digitale omstilling kan kun lykkes, hvis den 
opfattes som socialt retfærdig. [...] Så mit [...] mål er at sikre, at 
vores sociale politikker kommer til at støtte disse omstillinger." 

"Den [digitale kløft] er en vigtig del af vores dagsorden for 
færdigheder, fordi borgerne for at være rustet til den digitale 
tidsalder naturligvis har brug for digitale færdigheder, og der 
er helt klart en mangel på sådanne færdigheder." 

"[...] vi vil bidrage til at støtte de mennesker og regioner, der er 
mest berørt af den grønne omstilling, via en ny fond for 
retfærdig omstilling." 

"[...] vi vil arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet [...]  
om at finde ud af, hvilke yderligere elementer der er behov for, 
og hvordan de kan integreres i den flerårige finansielle ramme 
– f.eks. fonden for retfærdig omstilling." 

Investeringsplan for et bæredygtigt Europa 

"[...] der vil være flere arbejdsområder. For det første er der et 
økonomisk arbejdsområde: støtte fra EU-budgettet og EIB til 
at tiltrække investeringer og endvidere rådgivende støtte til at 
sikre en strøm af støtteberettigede projekter. Da vi ikke kun 
har brug for at mobilisere penge, har vi også brug for projekter 
af god kvalitet, der faktisk muliggør en bæredygtig 
omstilling."
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"[...] målet er at mobilisere en billion euro i bæredygtige 
investeringer ved at mobilisere private midler via InvestEU-
programmet, via EIB, hvor vi som bekendt har til hensigt at 
hæve dette mål for klimafinansiering fra 25 % til 50 %. Det 
bliver med nye midler og via andre bidrag fra EU-budgettet." 

"[...] for så vidt angår EIB's udlånsmål, er der tale om nye midler 
sammenlignet med den nuværende situation, og disse midler 
udgør mange titusinder af milliarder euro." 

"Vi vil også opfordre medlemsstaterne til at afsætte op til 5 % 
af deres midler under delt forvaltning til InvestEU-
programmet, hvilket igen vil give os mulighed for at 
mobilisere betydelige nye midler." 

EIB som klimabank 

"[...] flagskibsdelen af omdannelsen af EIB til en klimabank er 
at øge andelen af bankens finansiering, som er øremærket til 
klimatiltag, fra de nuværende 25 % til 50 % [inden 2025]. Det 
er således et første vigtigt skridt, og udfasning af 
finansieringen af fossil energi er en del af denne strategi." 

"Med hensyn til estimater nævnte I 50 mia. EUR om året. Med 
yderligere EIB-finansiering kan der typisk mobiliseres mindst  
to tredjedele også fra projektpartnere, dvs. mindst  
45 mia. EUR om året. Hen over en tiårig periode kommer vi 
således allerede op på 450 [mia.] EUR." 

Økonomisk styring  

Omlægning af det europæiske semester 

"Vi skal bygge videre på det europæiske semester. Sociale 
overvejelser tegner sig allerede for næsten halvdelen af vores 
landsspecifikke henstillinger. Jeg vil fortsat lægge vægt på 
dette aspekt i vores fremtidige økonomiske styring. Vi vil også 
integrere FN's mål for bæredygtig udvikling i semestermålene 
for at fremme både inklusiv og bæredygtig vækst." 

"Fremskridtene hen imod målene for bæredygtig udvikling – 
som er målsætninger i semesterprocessen – bør overvåges 
løbende. Vi vil også forelægge systemiske overvejelser inden 
for politikker, der er relevante for den grønne omstilling, 
herunder grønne investeringer, den cirkulære økonomi , 
ressourceeffektivitet og retfærdig omstilling på tværs af alle 
politikområder." 

"[...] vi vil vurdere, hvordan vi kan integrere bæredygtighed i 
proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer, 
men vi har også bindende bæredygtighedsmål, f.eks. 
emissionsreduktionsmål, inden for andre politikker, herunder 
inden for energiunionen, og er fast besluttet på at opfylde  
vores forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen." 

Forenkling af stabilitets- og vækstpagten 

"[...] vi vil arbejde på grundlag af rapporten fra Det Europæiske  
Finanspolitiske Råd, der indeholder idéer til forenkling af 
reglerne i stabilitets- og vækstpagten, så de også bliver lettere 
at anvende og enklere at forklare til den bredere offentlighed, 
eftersom reglerne i dag – som bekendt – rent faktisk er for 
komplekse." 

"[...] inden for EU's finanspolitiske regler, kan vi faktisk bruge 
Det Europæiske Finanspolitiske Råds arbejde med 
udgiftsbenchmarks med et gældsanker og, med mine egne 

ord, en "begrænset gylden regel" som grundlag for vores 
overvejelser. Selvfølgelig er det vigtigt at skabe bred enighed, 
så vi er enige om, hvordan vi kan tilpasse og forenkle vores 
finanspolitiske regler." 

"[Med hensyn til grænser for fleksibiliteten i stabilitets- og 
vækstpagten] mener jeg, at vi som et overordnet princip i 
Europa bør undgå for mange begrænsninger og snarere 
samarbejde i en ånd af kompromis. Sådan fungerer EU." 

Europæisk stabiliseringsfunktion  

"[...] vi har fremsat to forslag. Det ene er 
reformstøtteprogrammet, på grundlag af hvilket vi nu drøfter 
et budgetinstrument for konvergens og konkurrenceevne. [...]  
Og det andet forslag vedrørte stabiliseringsfunktionen: vi har  
fremsat et konkret forslag om en europæisk 
investeringsstabiliseringsfunktion[...]. Nu overvejer vi, i hvilket 
omfang vi kan opnå synergi med [...]forslaget om 
stabiliseringsfunktionen og en europæisk 
arbejdsløsheds[gen]forsikringsordning." 

Finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og 
kapitalmarkedsunionen 

Gennemførelse af bankunionen 

"[...] gennemførelse af bankunionen vil stå højt på 
Kommissionens dagsorden." 

"Fra Kommissionens side [...] vil vi fortsat se på, hvordan vi 
kommer ud af det aktuelle dødvande, eller den aktuelt meget 
langsomme fremgang, med hensyn til EDIS [europæisk 
indskudsforsikringsordning] i Rådet, men også, skal det siges, 
hidtil i Europa-Parlamentet. [...] Vi vil være klar til at fremme 
processen ved om nødvendigt at lægge nye elementer på 
bordet for at fremme drøftelserne." 

"[...] vi er nødt til at finde en løsning på dette 
likviditetsproblem i beslutningen, så vi samarbejder, også 
med medlemsstaterne og ECB, om dette spørgsmål." 

“For så vidt angår et sikkert aktiv, har Kommissionen, som I 
ved, fremsat et lovforslag om værdipapirer med sikkerhed i 
statsobligationer. Desværre er dette arbejde ikke blevet 
drøftet ret meget i Rådet, så vi bliver nødt til at se, hvordan vi 
igen kan få gang i disse drøftelser." 

Finansielle teknologier og kryptoaktiver 

"Jeg vil forelægge en ny strategi, så Europa kan få det bedste 
ud af finansiel teknologi og konkurrere globalt." 

"[...] vi skal tackle risici som illoyal konkurrence, cybersikkerhed 
og trusler mod den finansielle stabilitet. Europa har f.eks. brug 
for en fælles tilgang til kryptoaktiver såsom Libra. Jeg agter at 
foreslå ny lovgivning på området." 

"[...] vi bliver nødt til at regulere Libra for at føre tilsyn med det 
på EU-niveau, både af hensyn til den finansielle stabilitet og 
for at beskytte investorerne [...]." 

SMV’ers adgang til finansiering 

"Den nye Kommission vil stille forslag om en ny fond, der skal  
hjælpe SMV'er med at blive børsnoteret. Sammen med mine 
kolleger vil jeg foreslå en strategi, der skal hjælpe SMV'er med 



 IPOL EXPO | Temaafdelingerne, Enheden for Støtte til den Økonomiske Styring 

 

at løfte udfordringer i forbindelse med den grønne omstilling, 
digitaliseringen og de nye handelsmønstre." 

"Et konkret nyt initiativ, som vi agter at fremsætte [...] er 
således en særlig offentlig-privat fond til støtte af SMV'ers 
børsintroduktion [...], og vi er selvfølgelig stadig nødt til at se 
på betingelserne for og udgifterne til SMV'ers adgang til de 
almindelige kapitalmarkeder." 

Ny strategi for grøn finansiering 

"[...] vi vil fortsat være ambitiøse inden for bæredygtig 
finansiering, og vi ser det som en del – som en regulerende 
gren – af vores grønne omstilling." 

"Taksonomi vil danne grundlag for mange andre  
foranstaltninger, herunder udbredelse af standarder for 
grønne obligationer, miljømærkning og mange andre  
aspekter. [...] vi vil også udvide taksonomien inden for andre  
områder."  

"[Med hensyn til] oprettelsen af en EU-standard for grønne 
obligationer, som bør være tilgængelig for enhver type 
børsnoteret og ikkebørsnoteret europæisk og international 
udsteder [,] vil jeg støtte dette arbejde og videreføre det under 
den næste Kommission."  

"Med hensyn til gennemsigtighed skal udstedere give 
oplysninger om alle foreslåede anvendelser af provenuet og 
om udstedernes strategi og processer for grønne 
obligationer." 

"Vi vil snart offentliggøre en kvalitetskontrol af 
virksomhedsrapportering, herunder en gennemgang af 

direktivet om ikke-finansiel rapportering, og [...] har til hensigt 
at udvide direktivets anvendelsesområde til andre  
pengeinstitutter og endvidere strømline pengeinstitutters 
offentliggørelse af oplysninger." 

"Vi arbejder nu også på foranstaltninger, der er målrettet mod 
mere bæredygtige og ensrettede finansielle aktører og tal, så 
vi også kan kaste et nyt blik på miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige forhold i kapitalforvalteres og institutionelle 
investorers opgaver [...]." 

Bekæmpelse af hvidvaskning af penge 

"[...] anvendelsen af EU's regler mod hvidvaskning af penge 
har varieret i EU. Og derfor er vi nødt til at overveje, hvordan 
vores regelsæt fungerer. I den sammenhæng ser vi store 
fordele ved at overdrage visse opgaver inden for bekæmpelse 
af hvidvaskning af penge og koordineringen heraf til et EU-
organ."  

"Vi kan se, at der bestemt er mulighed for mere koordinering 
på EU-niveau: udveksling af information ved hjælp af bedste 
praksis, men i tilfælde af manglende samarbejdsvilje skal [EU-
]myndighederne også have mulighed for at reagere direkte." 

Banktilsynsregulering 

"[...] i forbindelse med gennemførelsen af Basel III bliver vi 
nødt til at tage højde for særlige forhold i Europa. [...] vi vil 
fortsat bakke op om støttefaktoren for SMV'er."  

"Som Baselkomitéen har nævnt, bør gennemførelsen af 
Baselaftalen ikke generelt føre til betydeligt højere 
kapitalkrav." 
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Tilsagn afgivet under høringen af  

JOSEP BORRELL FONTELLES 
Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik/indstillet næstformand for 
Kommissionen 
 

 

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/indstillet næstformand for 
Kommissionen, Josep Borrell Fontelles, gav møde for Europa-Parlamentet den 7. oktober 2019 for at besvare MEP'ernes 
spørgsmål. Under høringen gav han en række tilsagn, der fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hans 
portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, som han er blevet tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende 
formand for Europa-Kommissionen.  

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Det indstillede medlem af Kommissionen blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for 
høringen, hvorpå han afgav skriftlige svar.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-josep-borrell-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/committees/video?event=20191007-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
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https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63704/20191008RES63704.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/da/hearings2019/kommissaerhoringer-2019/20190910STO60709/josep-borrell-spanien
https://www.europarl.europa.eu/news/da/hearings2019/kommissaerhoringer-2019/20190910STO60709/josep-borrell-spanien
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PE 629.837 

Et mere strategisk, mere handlekraftigt og mere 
samlet Europa i verden 
"Vi bør samle vores nationale suveræniteter for at multiplicere 
de enkelte medlemsstaters magt [...]. [...] vi har brug for en 
reelt integreret udenrigspolitik, der kombinerer magten i 
medlemsstaterne, som handler i fællesskab i Rådet, med alle 
de politikker, som forvaltes af Kommissionen, og Europa-
Parlamentets demokratiske legitimitet. 

"Hvis jeg godkendes, vil hjertet i mit arbejde som 
næstformand og højtstående repræsentant være at bygge  
bro mellem medlemsstaternes udenrigspolitik og 
Kommissionens optræden udadtil."  

'[...] for at være geopolitisk relevant har EU brug for enhed i 
langt højere grad, end det er tilfældet i dag. Jeg vil samarbejde 
med alle medlemsstater, store og små, for at opnå denne 
enhed." 

'[...] EU-systemet skal være bedre egnet til formålet for at 
undgå dobbeltarbejde og bureaukratisk rutine og foretage en 
stærkere og dybere strategisk analyse. Det mener jeg ikke, at 
vi gør i tilstrækkeligt omfang. Vi er nødt til at genvinde en 
følelse af initiativ og handling. I kan spørge, I kan vente, I kan 
håbe på at opnå noget fra mig, og det er netop det, det 
handler om – at genvinde en følelse af initiativ og handling." 

Beslutningstagning på en hurtigere og mere effektiv 
måde  
"Vi skal huske, at Rådet for Udenrigsanliggender er et 
beslutningsorgan, der skal føre orienterende drøftelser, ja, 
men det ville være langt bedre at nå frem til konkrete 
resultater og fælles handlinger. Jeg er medlem af Det 
Europæiske Råd. Det er min pligt at gå til Det Europæiske Råd 
og tage de vigtigste udenrigspolitiske spørgsmål op. Det er et 
ekstraordinært privilegium at have den mulighed, og jeg er 
villig til at gøre det." 

"[...] den højtstående repræsentants rolle er ikke blot at 
fungere som mægler, [...] men at have en proaktiv tilgang til at 
løse de konflikter, der uundgåeligt opstår mellem os. [...]  
Derfor vil jeg ikke blot gå efter den laveste fællesnævner. [...]"  

"Jeg vil løbe risikoen for, at Rådet ikke accepterer mine forslag. 
Jeg vil løbe risikoen for at være i mindretal foran mine 
kolleger. Jeg vil f.eks. gøre et forsøg på, at vi i nogle tilfælde 
bruger selve traktatens bestemmelser for ikke altid at skulle 
være 100 % enige. Med hensyn til sanktioner, 
menneskerettigheder og FSFP-missioner er der ikke 
nødvendigvis behov for enstemmighed, fordi traktaten [...]  
giver os den mulighed. [...]"  

"[...] Lad os starte med at bruge kvalificeret flertal på 
sanktioner, for Ruslands vedkommende, for at undgå behovet 
for enstemmighed i forbindelse med menneskerettigheder og 
fredsmissioner. Så kan vi, hvis vi kan opbygge denne 

strategiske fælles kultur, nå til enighed om sådanne  
suverænitetsrelaterede spørgsmål. [...] Vi er nødt til at tage det 
skridt for skridt, men det endelige formål er at få beslutninger 
truffet med kvalificeret flertal, når den tid kommer." 

Etablering af en bedre forbindelse mellem de interne og 
eksterne aspekter af vores politikker 

"[...] vi har brug for sammenhæng mellem interne og eksterne 
politikker, og vi har redskaberne til at spille det magtpolitiske 
spil. Vores udfordring er at sammensætte dem, så de tjener én 
strategi." 

"Det er min overbevisning, at et af de største problemer med 
den europæiske udenrigspolitik er silotankegangen, der 
skyldes EU's egen institutionelle struktur: Kommissionen har 
nogle funktioner, Rådet har andre ... I den verden, vi lever i [...], 
er vi imidlertid nødt til at samle alle vores kapaciteter." 

"Traktatens artikel 18 giver mig udtrykkeligt til opgave at 
koordinere Kommissionens optræden udadtil. De eksterne 
politikker (fuldt ud eksterne) er én ting – en anden er de 
interne politikker, der har en ekstern dimension. Og om dem 
vil jeg naturligvis skulle samarbejde med formanden." 

Om EU-Udenrigstjenesten 

"[...] Ligestilling mellem kønnene er en af hjørnestenene i de 
europæiske politikker. [...] Ligestilling mellem kønnene i 
udenrigspolitikken betyder ikke kun ligestilling mellem mænd 
og kvinder i høje stillinger. Det er vi nødt til at opnå. [...] For at 
være ærlig, tror jeg, at det vil være umuligt at nå op på 50 % 
[inden 2024]. [...] Et godt mål – det, vi må kæmpe for – er et tal 
på omkring 40 %. Husk på, at en tredjedel af stillingerne i EU-
Udenrigstjenesten ligger inden for det nationale diplomatiske 
korps, og at disse tjenester også skal opfylde kravene til 
antallet af kvinder, hvilket betyder, at man i dag nærmest slås 
om de få højt kvalificerede kvinder i det diplomatiske korps."  

"Vi er nødt til at introducere køn som en værdi i diplomatiske  
og militære aktiviteter." 

"Det institutionelle system i EU-Udenrigstjenesten og 
Kommissionen er, som jeg ser det – og det er ikke nogen kritik 
af nogen – politisk let og procestungt. Jeg mener, at vi skal  
udvikle tilførslen af reel merværdi til det, medlemsstaterne har 
brug for og ønsker." 

Om forbindelserne til medlemsstaterne 

"Udenrigsministrene kan i høj grad hjælpe den højtstående 
repræsentant. Jeg har ikke kapacitet til at være overalt, men 
der er 28 – eller dvs. måske snart 27 – udenrigsministre, der 
kan hjælpe, som kan få til opgave at stille spørgsmål og 
arbejde og tale og rejse som "chefs de file" inden for bestemte 
anliggender, som deres lande har langt større kendskab til end 
andre. Denne nyskabelse vil kunne styrke medlemsstaternes 
følelse af ejerskab over den europæiske udenrigspolitik." 
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Om samarbejdet med Europa-Parlamentet 
"Parlamentet har en meget vigtig rolle at spille [...] I udformer  
politikken. I udformer Unionens udenrigspolitik, jo mere I 
bliver hørt, og jo bedre I bliver forstået. [...] Jeg må her 
forpligte mig til at videreføre den positive dynamik efter 
erklæringen om politisk ansvarlighed fra 2010, herunder 
indgå i drøftelser med Parlamentet på plenarmødet, i 
udvalgene og i de særlige udvalg for at redegøre for de mest 
følsomme elementer i udenrigs-, sikkerheds- og 
forsvarspolitikken." 

"Jeg forpligter mig endvidere til over for medlemmerne at 
redegøre for alle dele af forhandlingerne om internationale 
aftaler, fordi det er et krav i EU-traktaten, til mindst fem gange  
om året at afholde fælles konsultationsmøder om 
gennemførelsen af FUSP-budgettet, og til at genoptage  
forhandlingerne, der er gået i stå, om udveksling af 
oplysninger om internationale aftaler i overensstemmelse 
med artikel 40 i den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning fra 2016." 

"Jeg vil med glæde arbejde tæt sammen med Europa-
Parlamentet, fordi jeg er overbevist om potentialet ved 
parlamentarisk diplomati, fordi jeg er klar over, at jeres 
beslutninger, mægling og valgobservationsmissioner har en 
grundlæggende rolle i at definere en troværdig europæisk 
udenrigspolitik." 

Sikkerhed og forsvar  
"Vores styrke ligger i vores evne til at forbinde diplomati, 
mægling, krisestyring og de interne og eksterne aspekter af 
sikkerheden [...]."  

Forsvar er en del af vores sikkerhed, og undertiden starter 
trusler langt fra vores grænser. Vi har for nylig indført 
redskaber til at udvikle mere anvendelige forsvarskapaciteter . 
Vi skal gå længere end det."  

"[...] vi mangler en fælles strategisk kultur. Vi har gjort 
fremskridt i denne retning på det politiske niveau med 
permanent struktureret samarbejde (PECSO), på det 
industrielle niveau med Den Europæiske Forsvarsfond og på 
det operationelle niveau med missionerne. Vi har gjort 
fremskridt på disse tre områder. Det er ikke nok." 

"[...] NATO er og bliver hjørnestenen i vores fælles alliance, 
vores fælles forsvar. Ved at udvikle det europæiske forsvar vil 
vi styrke Den Atlantiske Alliance, og ved at bære større vægt i 
NATO vil vi bidrage til et mere afbalanceret transatlantisk 
forhold." 

"[...] Artikel [42, stk. 7, i Lissabontraktaten] skal gøres 
operationel [...] Denne artikel, såvel som den anden artikel – 
jeg mener, det er artikel 212 – der handler om et fælles svar på 
terrorangreb, terrorisme eller naturkatastrofer [...] skal begge 
indføres som protokoller. Det er nødvendigt at præcisere, 

hvordan de skal gennemføres, og selvfølgelig, som jeg sagde  
før, udformer I [EP] udenrigspolitikken [...] Vi bør have klare 
retningslinjer."  

"Medlemsstaterne udsender 35 000 kvinder og mænd over 
hele verden på forskellige typer internationale missioner. Det 
er imponerende, men vi skal gøre mere." 

"Vores militære udgifter beløber sig til omtrent halvdelen af 
Belgiens BNP. Mere end Kina. Langt mere end Rusland. Kun 
USA har større udgifter. [...] men vores kapacitet er langt  
mindre som følge af fragmentering og dobbeltarbejde. Vi er 
nødt til at bruge midlerne sammen." 

"Vi skal deltage i flere operationer. Vi skal udsende styrker, 
først i vores nabolande." 

"[...] vi er nået til enighed om en kapacitetsudviklingsplan, der 
identificerer 11 forsvarsprioriteter. Disse inkluderer [...]  
operationer som reaktion på cyberangreb, lufttankning og 
ballistisk missilforsvar. [...] disse kapaciteter har vi brug for til 
vores operationelle indsats, og vi må også tage hensyn til 
deres forenelighed og komplementaritet med NATO's 
prioriteter."  

"Manglende samarbejde mellem medlemsstaterne inden for 
sikkerhed og forsvar koster os omkring 30 000 mio. EUR om 
året. Vi er nødt til at udvikle PESCO og Den Europæiske  
Forsvarsfond."  

"Vi skal også være opmærksomme på den civile ledelse, som 
for mig er lige så vigtig som militære missioner, og til det har  
vi brug for en anden slags kapacitet: politifolk, dommere, 
offentlige anklagere og andre eksperter." 

"[...] kampgrupperne [...] er fortsat det primære værktøj til 
vores militære hurtige reaktion, og de er de eneste militære 
styrker, der er på standby i Den Europæiske Union med 
henblik på udsendelse med kort varsel. Jeg mener, at vi er 
nødt til at øge den fælles finansiering, som i øjeblikket drøftes 
inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet, [...] for at 
give et incitament til fremtidige udsendelser [...]." 

Ikkespredning og kontrol med våbeneksport 

"[...] vi er på vej ind i en æra med ustabilitet på atomområdet , 
fordi alle de aftaler, der havde opbygget et sikkerhedsnet mod 
spredning og mulig anvendelse af atomvåben, er bortfaldet 
en for en. I denne henseende skal vi i EU fortsat spille vores 
rolle i at forlænge traktaten om ikkespredning af kernevåben. 
Den støtter vi via dens tre søjler: ikkespredning, nedrustning 
og fredelig anvendelse af kerneenergi." 

"Med hensyn til eksport af våben mener jeg ikke kun, at vi er 
nødt til at bevare [den fælles holdning] fra 2008. Jeg mener, at 
vi er nødt til at give den en omfattende opdatering. Fordi 2008 
er længe siden. Og denne fælles norm for europæiske landes 
kontrol med våbeneksport skal revideres."

Det, vi skal gøre, er at genforhandle 2008-aftalen for i første 
omgang at udveksle oplysninger. Vi bør have kendskab til, 
hvad hvert land gør, hvor stor de enkelte landes eksport er, 
hvem de eksporterer til og hvordan, og vi bør, som nogle 
lande gør, følge op på brugen af disse våben." 
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Trusler 

"Vi udsættes for hybride trusler, herunder 
desinformationskampagner og cyberangreb, der bringer 
vores demokrati i fare. Jeg er bevidst om, at der er tale om 
alvorlige trusler, og vil arbejde for at sikre fremskridt." 

"Terror er naturligvis en stor, en enorm trussel. [...] Hvad kan 
EU [...] gøre for at bekæmpe terror? Vi har en række redskaber, 
herunder diplomati og forholdet til de lande, der tidligere har 
været kilden til denne enorme trussel mod os, som vi ikke kan 
bekæmpe alene [...]" 

"[...] Vi udsættes for desinformation, som har store 
konsekvenser for vores landes demokratiske sundhed. Og 
desinformation vil være [...] et af de største problemer i 
forbindelse med kunstig intelligens. [...] Vi har tre områder, 
hvoraf et vedrører Østeuropa. Vi har den hurtige 
reaktionscelle mod desinformation. Vi har en begrænset 
interventionskapacitet. Vi bør have meget mere, fordi 
problemet bliver værre [...]" 

Menneskerettigheder 

"[...] Den Europæiske Union fører mere end nogen anden i 
verden an i forsvaret af menneskerettighederne. Og de skal  
være en integreret del af vores politikker. Fremme af 
menneskerettigheder bør ikke kun være et spørgsmål om 
ekstern politik, som behandles perifert, det skal være i 
centrum." 

"[...] de lande, der drager fordel af handelspræferencer, skal  
overholde konventionerne om menneskerettigheder og 
arbejdstagerrettigheder."  

"[...] Jeg forsikrer jer: For mig er menneskerettighederne ikke 
blot et supplement til en handelsaftale. Det er en integreret 
del af den, ikke kun under udarbejdelsen af aftalen, men også 
når det gælder overvågningen af dens gennemførelse. [...] Jeg 
vil arbejde for, at alle bilaterale handelsaftaler kommer til at 
indeholde en menneskerettighedsklausul [...]." "Vi har en 
handlingsplan [om menneskerettigheder] for perioden 2020-

2024. [...] Nu må vi se, hvordan vi kan gennemføre disse planer 
konkret. Og jeg beder Europa-Parlamentet om at samarbejde  
med mig for at sikre, at det sker, og at EU forbliver et eksempel 
inden for forsvar af menneskerettighederne i verden." 

Prioriteter og udfordringer  
Naboskab og udvidelse 

"Lad mig fra starten understrege, at jeg har til hensigt at 
engagere mig i reformerne og integrationsprocesserne på det 
vestlige Balkan for at støtte Ukraines demokrati og territoriale 
integritet, tackle udfordringerne i vores sydlige nabolande [...], 
udvikle en ny omfattende strategi for Afrika, arbejde på en 
politisk afbalanceret strategi i og med Asien, intensivere vores 
samarbejde med Latinamerika og "nulstille" de transatlantiske 
forbindelser." 

"Jeg er overbevist om, at Balkan og Europas østlige grænse er 
de vigtigste prioriteter i vores udenrigspolitik. Vi kan ikke 
kalde os en geopolitisk aktør, hvis vi ikke kan løse 
problemerne i vores nabolande. [...] Vi er måske ikke klar over, 
hvor enorm en trussel et destabiliseret Nordafrika ville være."  

"[...] det første, vi skal gøre på Balkan, er at åbne grænserne 
[...]." 

"En ting står klart: Kosovo og Serbien skal nå til enighed. [...] 
Jeg vil gøre mit yderste for at nå dette prioriterede mål. 
Faktisk vil mit første besøg være i Pristina." 

Migration og klimaændringer 

"Ifølge de europæiske borgere er de to største udfordringer, 
de står over for, klimaændringer og migration. Begge er 
geopolitiske udfordringer, fordi vi ikke kan løse dem alene. [...]  
Klimaændringer [...] er drivkraften bag ustabilitet og 
migrationspres, som vi vil skulle modstå både hjemme og i 
udlandet. Derfor er det geopolitiske spørgsmål." 

Migration og asyl har dybe geopolitiske konsekvenser [...]  
Migration skal være en fuldt ud integreret del af 
udenrigspolitikken."
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Tilsagn afgivet under høringen af  

MAROŠ ŠEFČOVIČ  
Indstillet næstformand, interinstitutionelle 
forbindelser og fremsyn 

Den indstillede næstformand, Maroš Šefčovič, gav møde for Europa-Parlamentet den 30. september 2019 for at 
besvare spørgsmål fra MEP'er fra Retsudvalget, Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi og Udvalget for Andragender. Under høringen gav han en række tilsagn, der fremhæves i dette 
dokument. Disse tilsagn henviser til hans portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, som han er blevet tilsendt 
af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, herunder:  

 interinstitutionelle forbindelser og bedre regulering og 
 fremsyn som et centralt aspekt af bedre politisk beslutningstagning. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Den indstillede næstformand blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for høringen, hvorpå 
han afgav skriftlige svar. 
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Interinstitutionelle forbindelser  
Styrkelse af det særlige partnerskab med Europa-
Parlamentet  

 "Jeg vil prioritere at tage vores samarbejde et skridt videre i 
retning af et særligt partnerskab baseret på tillid både  
indbyrdes og mellem os og vores borgere. Jeg vil navnlig 
arbejde for, at vores partnerskab rækker ud over det 
lovgivningsmæssige område. Det bør i højere grad anvende s 
i hele den politiske cyklus." 

Forbedring af samarbejdet om fastsættelse af 
dagsordenen 

 "[...] Jeg forudser et tæt samarbejde mellem vores 
institutioner i forbindelse med fastsættelsen af dagsordenen. 
Som I ved, skal jeg støtte den tiltrædende formand ved at 
udarbejde Kommissionens arbejdsprogram. Det vil være en 
prioriteret opgave [...]. Fra første dag vil jeg derfor samarbejde  
med mine kolleger i Kommissionen og række ud til jer, til de 
politiske grupper og til Udvalgsformandskonferencen. På 
dette grundlag bør vi også vedtage en fælles erklæring om 
lovgivningsprioriteter mellem vores tre institutioner." 

Tilsagn om at reagere på Parlamentets beslutninger i 
henhold til artikel 225 i TEUF om lovgivningsinitiativer 

"[...] en initiativret for Europa-Parlamentet, der markerer 
begyndelsen på en ny institutionel æra. Som annonceret af 
den tiltrædende formand vil Kommissionen, når Parlamentet, 
på foranledning af et flertal af sine medlemmer, anmoder om 
et lovforslag, forelægge et sådant forslag til retsakt med fuld 
respekt for proportionalitetsprincippet, nærhedsprincippet 
og princippet om bedre lovgivning." 

"For at skabe hurtige resultater vil jeg foreslå, at vores 
institutioner deltager i de tidligste faser af udarbejdelsen af 
parlamentariske beslutninger og samarbejder på alle trin i 
udformningen heraf. Jeg vil indføre system for tidlig varsling 
for at sikre en konstant dialog mellem Kommissionen og 
Parlamentet." 

"Når en parlamentarisk beslutning er vedtaget, vil jeg sikre, at 
kommissærkollegiet fører politiske drøftelser om spørgsmålet  
[...]." 

Tilsagn om at genoptage de interinstitutionelle 
forhandlinger om Parlamentets undersøgelsesbeføjelse  

"[...] Jeg vil opfordre til, at drøftelserne om de åbne  
institutionelle filer, især om undersøgelsesbeføjelsen, 
genoptages. Jeg har fuld forståelse for Parlamentets forsøg på 
at revidere forordningen. Da drøftelserne er indstillet på 
grund af institutionelle og juridiske spørgsmål, er jeg klar til at 
deltage i trilaterale drøftelser." 

Tilskyndelse af Rådet til at deltage i rammeaftalen fra 
2010 

"[...] hvad jeg vil gøre ville være at henvende mig til Rådet igen. 
Her har vi en rammeaftale, lad os se på den for at se [...], hvad 
der skal opdateres, og hvordan vi kan få Rådet til at 
samarbejde tættere med os, også på grundlag af denne 
aftale." 

Parlamentets rolle i Konferencen om Europas Fremtid 

"[...] hvad angår Konferencen om Europas Fremtid, er vi helt 
klart nødt til at arbejde på det sammen. Den tiltrædende 
formand sagde meget tydeligt, at hun er absolut klar til at 
samarbejde tæt med Europa-Parlamentet, og hun er klar til at 
acceptere, at Europa-Parlamentet og medlemmerne af 
Europa-Parlamentet vil lede denne konference." 

Gennemsigtighed 
Internationale forhandlinger 

"Med hensyn til internationale forhandlinger vil jeg 
samarbejde med de relevante kommissærer for at sikre, at 
Europa-Parlamentet regelmæssigt orienteres, navnlig inden 
større begivenheder og i de vigtigste faser i internationale 
forhandlinger." 

Øget gennemsigtighed i Rådet  

 "Det er vigtigt, at der er en høj grad af gennemsigtighed [...] . 
Hvad jeg vil gøre er at appellere til Rådet om at drøfte dette 
spørgsmål med ombudsmanden." 

Åbenhedsregistret 

"[...] hvad angår åbenhedsregistret, tror jeg, at det, vi skal gøre, 
er at følge denne opgave til dørs. Det betyder, at vi skal finde 
ud af, hvordan Europa-Parlamentet og Rådet kan bidrage, og 
jeg er klar til at engagere mig fuldt ud, at drøfte det med jer 
og finde den bedst mulige løsning."  

Komitologi – Register over ekspertgrupper 

 "Vi forsøger at sammensætte registeret over ekspertgrupper 
og komitologiregisteret. [...] Jeg håber, at vi næste år samme n 
kan lancere det, og at I vil se, om det nye værktøj fungerer til 
jeres tilfredshed." 

Andragender 

Forpligtelse til at forbedre Kommissionens behandling af 
andragender 

"Som input fra borgerne til at opdage og, hvor det er relevant, 
gribe ind over for overtrædelser af EU-lovgivningen vil jeg 
arbejde tæt sammen med Udvalget for Andragender gennem 
hele året og naturligvis deltage ved fremlæggelsen af 
årsrapporten.   
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Hvis vi ser et betydeligt antal andragender om et bestemt 
emne, vil jeg endvidere tilskynde til, at de ansvarlige  
kommissærer deltager for at drøfte, hvad der kan gøres for at 
afhjælpe de problemstillinger, borgerne har rejst." 

Rettidige svar fra Kommissionen 

"Hvis [...] I blot sender os de andragender, som Kommissione n 
kan gøre noget ved og er ansvarlig for, vil jeg gøre mit yderste 
for, at de bliver fyldestgørende besvaret inden for tre 
måneder, og at kommissærerne vil være klar til at møde op i 
udvalget." 

Bedre lovgivning  
Forpligtelse til at vedtage det flerårige program  

"Jeg vil [...] foreslå, at det første flerårige program nogensinde  
vedtages i overensstemmelse med den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning fra 2016."  

Koordinering af Kommissionens arbejde med bedre 
lovgivning  

"[...] Jeg vil samarbejde med jer om bedre lovgivning og den 
effektive og gennemsigtige gennemførelse deraf. Vores mål  
bør være at vedtage og gennemføre en fremtidssikker 
lovgivning, der er langtidsholdbar, som ikke skaber en 
unødvendig byrde og leverer resultater med mindst mulige 
omkostninger. Med henblik herpå vil jeg fremme 
dagsordenen for bedre lovgivning yderligere." 

Forbindelser med de nationale parlamenter og respekt 
for subsidiaritetsprincippet 

"I de første to år af mandatet planlægger jeg at besøge alle 
nationale parlamenter for at anerkende deres vigtige arbejde 
i relation til aktiv subsidiaritet og proportionalitet, og jeg vil 
drøfte vores flerårige programmering med dem."  

"Dette er, hvad aktiv subsidiaritet handler om. Vi bør 
undersøge, hvordan vi kan høre de nationale parlamenter, 
regionale myndigheder eller – hvis de findes – regionale 
parlamenter og inddrage dem i vores europæiske debatter på 
et tidligere tidspunkt." 

 "Det, jeg forklarer vores kolleger – og jeg er klar til at arbejde 
endnu mere på det i politisk forstand – er, at når vi i 
Kommissionen først ser, at det forslag, vi agter at forelægge, 
vil blive mødt med modstand fra mere end 50 % af de 
nationale parlamenter, vil vi ikke engang lægge det frem."  

Fjernelse af den lovgivningsmæssige byrde for 
mennesker og for virksomheder  
Anvendelse af det nye "en ind, en ud"-princip 

"Jeg vil anvende "en ind, en ud"-princippet, [...], hvilket 
betyder, at ethvert lovgivningsforslag med en ny byrde for 

brugerne skal opvejes af en tilsvarende reduktion et andet  
sted.  

Dette er især vigtigt for små og mellemstore virksomheder, og 
jeg vil sørge for, at dette nye princip anvendes på alle 
områder. Men [...] jeg siger et klart "nej" til en mekanisk tilgang 
og til at sætte vores høje standarder over styr, især de sociale 
og miljømæssige." 

Forpligtelse til at arbejde tæt sammen med 
medlemsstaterne for at undgå yderligere bureaukrati  

"Jeg sigter også mod at samarbejde mere aktivt med 
medlemsstaterne for at sikre, at de, når de gennemfører EU-
lovgivning, ikke tilføjer en unødvendig administrativ byrde."  

"EU-institutionerne skal advares, når en medlemsstat indfører 
foranstaltninger, der går ud over EU-lovgivningskravene, og 
jeg vil involvere Kommissionens repræsentationer i dette, og 
jeg vil sørge for, at medlemmerne af Europa-Parlamentet også 
bliver informeret." 

Fjernelse af overregulering for SMV'er 

"Jeg er klar til at samarbejde med jer om dette for at sikre, at 
vores SMV-sektor er tilfreds med de nye ændringer, vi vil 
indføre." 

Refitplatformen  

Omlægning af Refitplatformen til en "Fremtidssikret 
platform" 

"Jeg vil foreslå, at Refitplatformen omdannes til en 
"Fremtidssikret platform". Jeg går stærkt ind for, at vores 
lovgivning f.eks. bør være egnet til e-forvaltning og digital 
brug. Jeg vil regelmæssigt aflægge beretning for Parlamentet 
om platformens resultater." 

Inddragelse af kunstig intelligens i Refitplatformen 

"[...] vi ønsker også at indføre nye regler for, hvordan man 
udvikler kunstig intelligens i Europa. Men samtidig vil jeg også 
forsikre jer om, at vi altid vil gå til spørgsmålet om den 
administrative byrde med den største omhu, med følsomhe d 
og som en vigtig prioritet, og at vi på ingen måde vil sænke 
vores standarder." 

"[...] vi er nødt til at være helt sikre på, at vores data er godt  
beskyttet, at vores grundlæggende rettigheder respekteres, 
og at vi ved, hvem der er erstatningsansvarlig, og hvem der er 
ansvarlig, samt at mennesker altid skal bevare kontrollen." 
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Repræsentation af Kommissionen i Rådet 
(almindelige anliggender) og i drøftelser om 
tværgående spørgsmål i Parlamentet  
"Jeg vil gerne være lige tæt på Europa-Parlamentet og Rådet, 
fordi jeg mener, at det til tider hjælper til at forklare Europa-
Parlamentets klagepunkter over for Rådet og omvendt  
forklare Rådets holdning til Europa-Parlamentet [...]." 

Styrkelse af den evidensbaserede politiske 
beslutningsproces  
Et fælles dokumentationsregister 

"Jeg [...] vil beskytte kvaliteten af dokumentationen og styrke 
gennemsigtigheden. I praksis vil jeg sammen med de andre  
institutioner undersøge mulighed for at oprette et fælles 
dokumentationsregister, som er åbent for offentligheden, 
hvor vi vil dele den dokumentation, der ligger til grund for 
vores lovgivningsforslag."  

"Det ville være [...] under jeres kontrol, det ville være 
interinstitutionelt [...]." 

Forbedring af Kommissionens konsekvensanalyser 

"Vi bliver nødt til at introducere mange nye elementer for at 
modernisere konsekvensanalyserne, og derfor vil vi gerne 
kombinere det så meget som muligt med fremsyn [...]."  

"Hvad angår konsekvensanalyserne, er vi helt klart nødt til at 
forbedre kvaliteten og gennemsigtigheden yderligere."  

Forbedring af offentlige høringer 

"[...] vi skal i langt højere grad bringe de offentlige høringer ud 
til vores lande og til vores regioner samt tale med de faglige 
sammenslutninger for at sikre, at vi fremover får en bedre 
respons." 

Støtte til Udvalget for Forskriftskontrol 

"Hvad jeg vil gøre er at støtte dem (de eksterne eksperter) [...], 
at give dem flere ressourcer til at gøre deres arbejde endnu 
bedre samt udnytte potentialet i Det Fælles Forskningscenter  
til nogle af de spørgsmål, hvor vi har brug for mere 
videnskabelig dokumentation [...]." 

Strategisk fremsyn  
Tilsagn om at opbygge fremsynskapacitet  

"[...] Jeg vil foreslå, at vi stræber efter en foregribende 
forvaltning i verdensklasse, opbygger fremsynskapacite t  
inden for Kommissionen for at opfylde vores politiske mål, og 
min hensigt er at mobilisere Det Fælles Forskningscenter s 
ressourcer som en vigtig katalysator." 

Oprettelse af EU-netværket for strategisk fremsyn 

"Vi er nødt til at oprette et EU-netværk for strategisk fremsyn, 
der samler det bedste fra EU's institutioner og 
medlemsstaterne."  

Udarbejdelse af en årlig fremsynsrapport  

"[...] den tiltrædende formands opgavebeskrivelse giver mig 
mandat til at udarbejde en årlig fremsynsrapport om de mest 
relevante nye tendenser. Denne rapport vil danne grundlag 
for talen om Unionens tilstand og vores 
programmeringsøvelser. Baseret på det vil jeg slå til lyd for 
strategiske debatter i Europa-Parlamentet såvel som på Det 
Europæiske Råd. Jeg vil gerne have, at vi bliver enige om 
transformative megatendenser, som vi skal have en strategisk 
tilgang til, og udvikler vores langsigtede vision for Europa [...]."  

Koordinering af Kommissionens arbejde med den 
europæiske batterialliance  

Forbindelse mellem den europæiske batterialliance og 
andre strategiske sektorer 

"[...] Jeg vil gerne bruge disse fremsynsopgaver til at komme  
til jer og fortælle jer, i hvilke andre strategiske sektorer vi skal  
gøre det samme og oprette en sådan industriel pagt, så vi 
virkelig kan holde trit med vores store globale konkurrenter." 
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Tilsagn afgivet under høringen af  

VĚRA JOUROVÁ 
Indstillet næstformand  
Værdier og gennemsigtighed 

Den udpegede næstformand, Věra Jourová, gav møde for Europa-Parlamentet den 7. oktober 2019 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'er fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender og Retsudvalget. Under høringen gav hun en række tilsagn, der fremhæves i dette dokument. Disse 
tilsagn henviser til hendes portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, som hun er blevet tilsendt af Ursula von 
der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, herunder:  

 Styrkelse af demokrati og gennemsigtighed og  
 opretholdelse af Europas værdier og rettigheder. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de 
indstillede kommissærer. Den indstillede næstformand blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for 
høringen, hvortil hun afgav skriftlige svar.
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PE 629.837 

Styrkelse af demokrati og gennemsigtighed 

Videreudvikling af systemet med spidskandidater og 
tværnationale lister  

"[...] vi er nødt til at forbedre systemet med spidskandidate r , 
herunder ved at tage stilling til spørgsmålet om tværnationale 
lister. Jeg vil bruge min rolle som formand for 
kommissærgruppen vedrørende et nyt skub i europæisk 
demokrati til at sikre, at Kommissionen yder et stærkt bidrag 
til arbejdet med Konferencen om Europas Fremtid om disse  
spørgsmål og fungerer som en ærlig mægler mellem 
institutionerne." 

Oprettelse af en arbejdsgruppe under Konferencen om 
Europas Fremtid 

"[...] Hvad jeg vil gøre i denne rolle er at nedsætte gruppen 
under Konferencen om Europas Fremtid, hvor vi vil se tilbage 
på initiativerne og sammenligne forskellige muligheder for 
systemet med spidskandidater og tværnationale lister. Jeg vil 
forsøge at finde frem til en mekanisme, der vil opfylde de 
nødvendige kriterier for stemmefordelingen, således at intet 
land på en eller anden måde bliver stillet til ulempe eller i en 
position, der vil ødelægge balancen i valgsystemet." 

Spidskandidater 

"Spidskandidaten bør være kandidaten til formand for 
Kommissionen. Jeg vil gøre mit bedste. Først og fremmest vil 
der være ekspertdebatten og senere den politiske debat. Hvis 
vi følger en realistisk tidsplan, vil jeg regne med at vende 
tilbage i sommeren 2020 med de første forslag." 

Tværnationale lister 

"Jeg vil også se på gennemførligheden og anvendeligheden 
af systemet med tværnationale lister." 

Valgregler 

"[...] vi vil arbejde på et nyt skub i europæisk demokrati, som 
vil omfatte valg, og dermed valgreglerne, desinformation og 
igen mediepluralisme i en bredere forstand." 

Betalt politisk reklame og finansiering af de europæiske 
politiske partier 

"[...] Jeg vil arbejde på løsninger, der skaber større 
gennemsigtighed omkring betalt politisk reklame og mere 
klarhed om finansiering af de europæiske politiske partier."  

Opbygning af vores demokratiske systemers 
modstandsdygtighed 

"Så er der spørgsmålet om at skabe modstandsdygtighed i 
samfundet og udsvingene i timingen, især inden valget. [...]  
ifølge forskellige undersøgelser er de politiske partier meget 
aktive formidlere af falske nyheder og desinformation, [...], og 
det er derfor, vi ønsker at se på reglerne om politisk 
kampagnevirksomhed. Her ser jeg vejen frem i nogle meget 
konkrete trin." 

Adfærdskodeks om desinformation 

"[...] Jeg vil også nøje vurdere, om platformene har opfyldt de 
forpligtelser, de har påtaget sig i henhold til adfærdskodeksen 
om desinformation." 

Samlet tilgang til at imødegå desinformation 

"Så for effektivt at forhindre desinformation og skabe  
modstandsdygtighed skal vi have en samlet tilgang, der 
involverer regeringer, politiske partier, platforme, journalister, 
forskere, undervisere og civilsamfundet. Og i udviklingen af 
denne vigtige politik vil jeg være i tæt dialog med jer og vil 
sætte stor pris på jeres input."  

Handlingsplan for europæisk demokrati 

"[...] Jeg vil udforme handlingsplanen for europæisk 
demokrati [...] som et middel til at sætte nyt skub i løsningen 
af dette problem, så vores demokrati bliver mere 
modstandsdygtigt. Dette kræver vedtagelse af en intelligent 
reguleringsramme samt sammenhængende og indbyrdes 
forbundne strukturer."  

Inddragelse af borgerne 

"[...] Jeg ser min rolle som en stærk talsmand for folket. Jeg vil 
gerne sikre, at deres individuelle og kollektive stemme kan 
blive hørt og ikke ignoreret. Jeg ønsker, at deres rettigheder 
respekteres og ikke tilsidesættes." 

Europæisk medborgerskab 

"Jeg har til hensigt at se meget nøje på, hvordan vi skal  
udforme programmet for værdier og medborgerskab [...] Jeg 
ønsker, at disse penge skal bruges til de ting, som vi har brug 
for."  

Det europæiske borgerinitiativ 

"Jeg vil bruge det bedste fra, eller tage det meste fra, den nye 
lovgivningsmæssige version af borgerinitiativet, som træder i 
kraft den 1. januar. [...] vi skal fremskynde det elektroniske 
system til kommunikation med initiativtagerne og overveje at 
etablere hjælpelinjer og aktiv støtte, så folk, der ønsker at 
fremsætte et initiativ, ved, hvad vi vil have dem til at gøre for 
at opfylde de juridiske forpligtelser. Jeg lover, at jeg vil gøre 
mit bedste for at ændre dette."  

Mediepluralisme 

"[...] Vi bør fortsætte med at bruge vores midler til uafhængige 
projekter, der overvåger mediepluralisme, kortlægge 
krænkelser af mediefriheden og støtte journalister, hvis 
sikkerhed er truet. Jeg vil bruge alle de politiske og juridiske 
værktøjer, jeg har, til at følge op på ideer som rapporten fra 
gruppen på højt plan om pressefrihed og mediepluralisme."  

Ytringsfrihed  

"[...] Denne er urørlig, medmindre det drejer sig om noget 
indhold, der er forbudt i henhold til loven. Dette er f.eks. det 
princip, vi bruger i vores indsats for at bekæmpe hadefulde  
udtalelser på internettet. Jeg vil ikke slå til lyd for nogen 
løsning eller noget forslag, der indebærer, at nogen skal gøre 
sig til dommer over, hvad der skal skrives, eller hvad der skal  
annonceres i medierne. Der vil ikke være noget 
sandhedsministerium, der vil ikke være nogen 
sandhedskommissær – intet af det."  

Anklager mod journalister for ærekrænkelse 

"[...] Jeg vil kortlægge alle mulige situationer med misbrug af 
retssager mod journalister. [...] vi vil overveje retshjælp eller 
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økonomisk støtte til de journalister, der rammes af et sådant  
retsmisbrug."  

Anti-SLAPP-lovgivning for hele EU  

"I det første år af mit mandat vil jeg arbejde intensivt med at 
udforme finansieringsprogrammet, der ligger under Et 
Kreativt Europa-programmet og har til formål at støtte 
uafhængig journalistik. [...] vi er nødt til at udtænke 
systematiske foranstaltninger, der dækker alle 
medlemsstaterne, for at sikre bedre beskyttelse – ikke kun i 
situationer, hvor systemerne i medlemsstaterne bringer 
journalisterne i fare, men også enkelttilfælde af trusler mod 
bestemte journalister. Så vi vil se på den bedst mulige 
anvendelse af denne finansiering."  

Øget gennemsigtighed 

"[...] hvad angår gennemsigtighed, vil jeg gerne komme med 
indledende forslag til Parlamentet og Rådet allerede i år. Dette 
bør sættes i gang så hurtigt som muligt." 

Gennemsigtighed i lovgivningsproceduren 

"[...] dette er en af mine centrale opgaver, så jeg vil begynde at 
arbejde på det med det samme – og nå frem til nogle delvise 
resultater måske i løbet af det næste halvår. [...] Vi er nødt til at 
gøre noget nu. Så jeg vil være hurtig." 

Adgang til dokumenter 

"[...] vi bør undersøge muligheden, især for at forbedre 
aktindsigten i dokumenter baseret på Ombudsmande ns 
forslag. [...] dette er meget vigtige ting at drøfte i den fornyede 
dialog. Vi er nødt til at begynde at se på disse ting igen." 

Gennemsigtighed i dechargeproceduren 

"[...] Jeg vil [...] indhente mine eksperters råd om, hvorvidt det 
er den juridiske betingelse, der giver Rådet mulighed for fuldt 
ud at dele oplysningerne og dokumenterne. [...] hvis der ikke 
er nogen juridisk hindring, ser jeg ikke nogen grund til, at 
Rådet ikke deler oplysningerne." 

Mere gennemsigtighed i lovgivningsprocessen 

"[...] vi bør se på alle faser, og vi bør også se på 
komitologiproceduren." 

Gennemsigtighed i triloger 

"[...] især for trilogen som det sidste trin i vedtagelsen af 
lovgivning bør vi være så gennemsigtige som muligt. [...] vi vil 
vende tilbage til debatten om, hvordan man kan gøre 
trilogerne mere gennemsigtige med Kommissionens ældre 
forslag. Og igen er vi nødt til at investere noget energi i det 
eller at nå frem til en bedre model." 

Fælles åbenhedsregister 

"[...] vi bør arbejde hen imod et fælles åbenhedsregister [...]." 

Initiativretten 

"[...] Jeg kan se, at Parlamentet ønsker at få dette løst i en 
formel procedure, og det er det, jeg vil støtte, i tråd med det, 
den tiltrædende formand lovede." 

Rapport om gennemførelsen vedrørende bedre 
lovgivning 

"Vi bliver nødt til at gøre mere på dette område og 
offentliggøre rapporten om gennemførelsen. Jeg ser dette 
som en meget realistisk løsning." 

Fastlæggelse af høje standarder for gennemsigtighed og 
etiske standarder for alle institutioner 

"[...] Jeg vil kæmpe for folks tillid til Europa ved at forbedre den 
måde, vi vælger EU's ledere på, og ved at fastsætte høje 
standarder for gennemsigtighed og etiske standarder for alle 
institutioner."  

Uafhængigt etisk organ for alle EU-institutioner 

"[...] Jeg vil analysere eller undersøge systemerne, 
tjenestemandsvedtægterne og adfærdskodekserne for de 
europæiske institutioner og vil forsøge at afdække emner, der 
måtte henhøre under det etiske organs ansvarsområde. Efter 
min mening kan det være et rådgivende organ – et organ, der 
anbefaler de mulige skridt i konkrete sager eller mulige 
sanktioner mod de forskellige institutioner. Men dette er kun 
begyndelsen, jeg bekræfter kun min meget stærke vilje til at 
begynde at arbejde på dette meget snart." 
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Samling af relevante politikker under ét tag 

"Jeg vil også arbejde meget tæt sammen med kolleger, især 
kommissæren for retlige anliggender, og bruge min 
horisontale rolle til at nedbryde siloer og samle alle relevante 
politikker under ét tag."  

Samarbejde med Parlamentet 

"[...] Jeg vil altid være klar til at samarbejde med Parlamentet 
og især jeres udvalg i alle faser af vores politiske 
beslutningsproces og politiske dialog i en ånd af loyalitet, tillid 
og fuld gennemsigtighed." 

Opretholdelse af Europas værdier og rettigheder 

Retsstatskultur baseret på gensidig respekt 

"[...] Derfor er vi nødt til at opbygge en retsstatskultur baseret 
på gensidig respekt. Vi bør prioritere dialog og forhindre 
krisesituationer i at ske, men samtidig er vi nødt til at tackle 
problemer, hvor de findes. Jeg vil være principfast og handle  
med beslutsomhed, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af alle 
de værktøjer, jeg har til min rådighed."  

Årlig gennemgang af retsstatsprincippet 

"[...] Jeg vil gå sammen med kommissæren for retlige 
anliggender for yderligere at styrke værktøjskassen for 
retsstatsforhold, især med hensyn til den årlige 
gennemgang."  

Parlamentets rolle i artikel 7-proceduren 

"Jeg kan ikke forestille mig, hvordan Europa-Parlamente t  
kunne undtages fra proceduren i artikel 7, da det var  
Parlamentet der udløste artikel 7-processen, så jeg siger det 
på denne måde." 

Korruption  

"For det første ønsker vi faktisk at inkludere en årlig vurdering 
af korruption i den årlige gennemgang af retsstatsprincippet, 
fordi den hører hjemme dér. [...] Så vi vil se på korruption på 
en systemisk måde." 

Den europæiske menneskerettighedskonvention 

"[...] Jeg vil sikre, at EU tiltræder den europæiske 
menneskerettighedskonvention: Dette vil være et stærkt 
signal om vores forpligtelse til at respektere de 
grundlæggende rettigheder." 

Beskyttelse af grundlæggende rettigheder 

"Jeg er meget bevidst om behovet for at forsvare mennesker 
og deres grundlæggende rettigheder hver time, hver dag og 
hver gang de er truet. Vi vil ikke lade nogen i stikken."  

Chartret om grundlæggende rettigheder 

"Jeg vil arbejde [...] for at fremme chartret om grundlæggende  
rettigheder. [...] Jeg vil fremme grundlæggende rettigheder i 
alt, hvad vi gør. Jeg vil have, at de grundlæggende rettigheder 
indarbejdes i udformningen af Kommissionens politiske 
beslutningstagning, hvad enten det drejer sig om kunstig 
intelligens, digitalisering eller ligestillingspolitikker."  

Opdatering af strategien om grundlæggende rettigheder 

 "Den tredje ting, vi vil arbejde på, er at opdatere strategien 
om grundlæggende rettigheder. Dette er den hellige 
treenighed for mig. Grundlæggende rettigheder, 
retsstatsprincippet og demokrati, som vi vil dække på tre 
arbejdsområder, og hvor jeg regner med Parlamentets meget 
stærke engagement." 

Samarbejde om at bekæmpe alle former for 
antisemitisme 

"Her er vi nødt til at gøre fælles sag og have ét klart budskab – 
at dette er absolut uacceptabelt." 

Dialog med kirker, religiøse sammenslutninger eller 
samfund 

"Jeg er glad for, at der er en bestemmelse i traktaten om dialog 
med kirker og filosofiske og konfessionsløse grupper. [...] Den 
skal efter planen afholdes to gange om året. Jeg overvejer 
stadig udformningen og metoden, men jeg vil med glæde 
deltage i denne dialog." 
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Tilsagn afgivet under høringen af 

DUBRAVKA ŠUICA 
Indstillet næstformand 
Demokrati og demografi 

Den indstillede næstformand, Dubravka Šuica, gav møde for Europa-Parlamentet den 3. oktober 2019 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'er fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender. Under høringen gav hun en række tilsagn, der fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til 
hendes portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, som hun er blevet tilsendt af Ursula von der Leyen, 
tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, herunder: 

 konferencen om Europas Fremtid og 
 støtte til Europa gennem den demografiske omstilling. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de 
indstillede kommissærer. Den indstillede næstformand blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for 
høringen, hvortil hun afgav skriftlige svar. 
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Konferencen om Europas Fremtid 

Aftale om konceptet, strukturen, timingen og omfanget 

"Den tiltrædende formand har fastlagt en ambitiøs tidsplan 
ved at meddele, at konferencen begynder i 2020, og at den vil 
vare i to år. Dette er grunden til [...], at jeg vil arbejde samme n 
med Parlamentet, Rådet og alle andre involverede for at aftale 
konceptet, strukturen, formatet, timingen og omfanget af 
konferencen. Jeg vil fremlægge mine ideer meget tidligt i min 
mandatperiode, og jeg vil understrege vigtigheden af at 
samarbejde med jer, medlemmer fra hele Parlamentet."  

Konferencens format 

"[...] dette rådgivende udvalg vil være formand for denne 
konference. Det er en konference, men faktisk [...] vil det være 
en række konferencer i hele Europa. Så det er, hvad vi vil gøre." 

Rådgivende udvalg 

"Der skal helt sikkert være et rådgivende udvalg, som jeg skal  
være formand for, men med en her fra Parlamentet som 
medformand." 

Kortlægning af emner 

"[...] Jeg tror, vi er nødt til at holde os til disse seks søjler, der 
indgår i den tiltrædende formands politiske retningslinjer: 
den europæiske grønne pagt, klima, digitalisering, en 
økonomi, som fungerer for mennesker, et stærkere Europa i 
verden og europæisk livsstil. Og så denne: et nyt skub i 
europæisk demokrati. Jeg mener, at dette bør danne  
rammerne for vores emner, men det er ikke min beslutning. 
Jeg vil komme her, og det vil være min første opgave inden for 
de første 100 dage. Så jeg kommer til jer, så vi kan se, hvordan 
vi kommer videre. Vi er selvfølgelig nødt til at gøre det i 
samarbejde med Rådet, men jeg tror, at I vil blive involveret 
som de første."  

Parlamentets rolle og inddragelse i alle faser 

"Styrkelse af Europas demokrati kan ikke ske uden det 
vigtigste organ, som er Europa-Parlamentet, det organ, der 
har aktiv deltagelse af vores borgere. Jeg er fuldt ud klar til at 
samarbejde med jer og Rådet i alle faser af konferencen."  

Besøg i alle medlemsstater 

"[...] Vi er nødt til at besøge hver medlemsstat i den første del 
af vores mandatperiode."  

Inddragelse af nationale parlamenter, NGO'er og 
civilsamfundet 

"Så de nationale parlamenter og derefter selvfølgelig 
NGO'erne. [...] Civilsamfundet er også meget vigtigt, og jeg vil 
ikke ignorere dette. Vær forvisset om, at jeg vil tage dem alle 
med, men sammen med jer, da vi vil være formænd for dette 
sammen, så jeg ikke gør noget uden at komme igen og tale 
med jer og som sagt aftale konceptet, omfanget og timingen, 
og vi vil gøre alt sammen." 

Inddragelse af lokale og regionale myndigheder 

"Vi er nødt til at kontakte alle – NGO'er, lokale og regionale 
myndigheder, nationale parlamenter. Men lokale og regionale 
myndigheder vil være de vigtigste, fordi dette er den 
nemmeste måde at nå borgerne på, og vi ønsker at nå alle 
borgere, der er interesseret i vores fælles fremtid." 

Inddragelse af borgerne 

"[...] vi udvælger ikke nogen, det vil være helt åbent, og det vil 
være helt inkluderende. Så vi vil tale med dem, lytte til dem, 
og så vil vi blive enige om resultaterne." 

Ud til borgere i landdistrikterne 

"[...] Jeg tror, vi er nødt til at tage til landdistrikterne for at nå 
alle borgere." 

Muligheder for let og tilgængelig deltagelse personligt 
og online 

"[...] Vi er nødt til at samarbejde med europæere overalt i vores 
Union for at lytte til deres håb og forventninger og 
bekymringerne fra deres virkelighed: Hvad enten det drejer 
sig om klima, økonomi, digital udvikling, global omstilling 
eller demografiske ændringer. Den tiltrædende formand har  
givet mig til opgave at udtænke metoder for deltagelse 
personligt eller online og gøre det så let og tilgængeligt som 
muligt. Jeg vil gøre dette til en absolut prioritet." 
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Sikring af opfølgning på, hvad der er aftalt 

"[...] denne konference skal give resultater. Det er vigtigt at 
lytte til borgerne, men det er ikke et mål i sig selv. Reel 
forståelse betyder at tage reel handling. Vi er nødt til at sikre, 
at alt, hvad der aftales, også gennemføres. Dette blev 
udtrykkeligt nævnt af den tiltrædende formand i hendes 
politiske retningslinjer, og jeg vil samarbejde med alle mine 
kolleger i Kommissionen såvel som med dette Parlament og 
med alle interesserede [...] udvalg samt alle andre institutioner 
for at sikre, at vi følger op på, hvad der er aftalt." 

Potentielle traktatændringer som opfølgende tiltag 

"Hvis der er behov for at ændre traktaten, vil jeg være åben for 
yderligere drøftelser – ikke kun mig, men jer alle. Jeg så, at 
dette var en idé i dette udvalg, og det er meget vigtigt for 
Parlamentet at være stærkere, at være mere magtfuld, og da 
jeg er en af jer, ville jeg slå til lyd for dette. Men I ved, at 
Kommissionen vil arbejde på en kollegial måde – vi vil være et 
team. Så hvis vi har en enstemmig tilgang, vil jeg være for 
denne, men lad os først tale med borgerne og se, om denne 
traktat er nok – hvis vi har udtømt alle de muligheder, den 
giver os. Hvis ikke, er vi nødt til at begynde at drøfte 
ændringerne." 

AFCO's betænkninger om Europas Fremtid 

"Jeg er selvfølgelig enig i disse betænkninger. Jeg var for dem 
under plenarmøderne, og jeg deltog endda i drøftelserne, og 
selvfølgelig deler jeg indholdet i disse betænkninger." 

Europa-Parlamentets initiativret 

"[...] Udvalget for Konstitutionelle Anliggender har  
beskæftiget sig med initiativretten i mange, mange år, og den 
indgår i alle jeres betænkninger. [...] Hvis formanden er villig til 
det, er jeg også villig til det, vi er sammen villige til at ændre 
dette og give initiativretten, hvis det er nødvendigt. [...] Jeg vil 
ikke være imod det, da jeg kommer fra Parlamentet, og jeg vil 
give Parlamentet yderligere beføjelser, og jeg ved, at dette er 
meget vigtigt for os alle og for jer alle. Så jeg vil komme her og 
tale med jer, og så får vi se, hvad der sker." 

Subsidiaritetsprincippet  

"[...] Jeg er bestemt for subsidiaritet [...], og det vil jeg holde 
fast i. Hvad angår den sociale søjle, som jeg er ansvarlig for, 
skal jeg selvfølgelig passe på medlemsstaternes kompetencer. 
Men der, hvor vi kan hjælpe, hvorfor så ikke hjælpe ved at yde 
økonomisk støtte eller gøre ting, der kan hjælpe, især i 
Central- og Østeuropa og i de mindre udviklede lande?" 

Proportionalitetsprincippet 

"Subsidiaritetsprincippet, men også proportionalitets-
princippet, er allerede omfattet. Så vi skal altid have det i 
tankerne og tage det i betragtning. Selvfølgelig synes jeg, at 
proportionalitet også er meget vigtigt, og vi behøver ikke at 
lægge en ekstra byrde på nogen, især ikke de lokale og 
regionale myndigheder." 

Indførelse af et "rødt kort", hvis et nationalt parlament 
beslutter, at foranstaltningen er i konflikt med 
subsidiaritetsprincippet 

"[...] Det "gule kort" er hidtil blevet brugt tre eller fire gange. 
Det betyder, at vi er nødt til at bruge alle muligheder fra det 
"grønne kort" til det "røde kort". Jeg skal ikke kunne sige det, 
men hvorfor drøfter vi det ikke inden for rammerne af en 
konference om Europas fremtid? Hvis dette bliver 
konklusionen, vil jeg ikke modsætte mig det. Vi er helt åbne  
og helt inkluderende. Dette er ånden i det nye kollegium og 
den nye Kommission." 

Rettigheder for europæiske borgere, der bor i Det 
Forenede Kongerige, og for britiske statsborgere, der bor 
i EU 

"[...] Statsborgerskab er meget vigtigt, især når vi taler om 
Irland og Nordirland, og vi er nødt til at tage dette i 
betragtning. Naturligvis vil generøsitet ikke være nok. Vi bliver 
nødt til at gøre mere for disse mennesker – både for britiske 
borgere her i Europa og for os europæere i Det Forenede 
Kongerige." 

Unionens grundlæggende værdier 

"Den Union, jeg ønsker at fremme, er en Union baseret på 
menneskelig værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, 
retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder 
rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er 
medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget 
af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, 
retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og 
mænd. Jeg vil holde mig til artikel 2, og det vil jeg altid holde 
fast i [...]." 

Systemet med spidskandidater og tværnationale lister 

"Ifølge min opgavebeskrivelse og mange andre  
opgavebeskrivelser er vi forpligtet til at sætte dette på 
dagsordenen og komme til jer, og det skal afsluttes. Det vil 
være det første emne på konferencen om Europas fremtid: 
systemet med spidskandidater og tværnationale lister. Inden 
udgangen af sommeren 2020 bliver vi nødt til at afslutte 
denne debat og se, hvordan vi kommer videre." 
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Støtte til Europa gennem den demografiske 
omstilling 

Indvirkningen af demografiske ændringer på forskellige 
grupper 

"[...] Jeg vil se på alle aspekter af de demografiske ændringer, 
og hvordan de påvirker de forskellige berørte grupper." 

Kortlægning baseret på Eurostat-data 

"[...] uanset hvad jeg gør, vil jeg gøre det på grundlag af 
kortlægning [...] Jeg vil bruge Eurostat-data, og på grundlag af 
disse data vil alt være evidensbaseret. Så vi vil ikke starte 
denne procedure, og vi vil ikke begynde at vedtage nogen 
lovgivning uden at have konkrete data, som vil blive 
indhentet af Eurostat." 

Tidsplan for kortlægningen 

"[...] Jeg har en pligt [...] i de første seks måneder til at foretage 
kortlægning og se, hvad jeg skal gøre. Dette vil være min 
første rapport, i mine første seks måneder." 

Langsigtet vision for landdistrikter 

"Jeg vil fokusere på landdistrikter, som ofte er hårdt ramt af 
faldende befolkningstal, manglende muligheder, der fører til 
hjerneflugt, en alvorlig mangel på frontlinjetjenester og 
højere risiko for fattigdom. Jeg vil også koordinere arbejdet 
med den langsigtede vision for landdistrikter i tæt samråd 
med lokale og regionale myndigheder. Vi er nødt til at sætte 
dem i stand til at få mest muligt ud af deres potentiale og 
støtte dem i at løse deres helt unikke problemområder hver 
især." 

Bekæmpelse af fattigdom 

"Jeg vil gøre mit bedste for at udføre mine opgaver, mine 
aktiviteter i opgavebeskrivelsen og at hjælpe de europæiske 
borgere, de dårligt stillede og de fattige samt de udsatte til at 
leve anstændige liv." 

Hjerneflugt 

"Jeg vil fokusere på spørgsmålet om hjerneflugt og støtte de 
regioner, der er mest berørt, især gennem 
ungdomsgarantien." 

Grønbog om aldring 

"Jeg vil fremlægge en grønbog om aldring for at vurdere, hvad 
der kan og skal gøres, især for at fremme aktiv aldring og se 
på, om vores sociale sikringssystemer er egnede til en ældre 
befolkning. Dette vil ske i tæt samarbejde med Parlamentet og 
naturligvis med medlemsstaterne, der har kompetencerne 
inden for de fleste af disse områder." 

Den europæiske søjle for sociale rettigheder 

"[...] som led i gennemførelsen af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder vil jeg koordinere arbejdet vedrørende 
forening af arbejds- og familieliv." 

Forening af arbejds- og familieliv 

"Så vi er nødt til at nå frem til bedre arbejdstid, bedre 
infrastruktur for mødre og fædre [...] hvorfor ikke drage  
omsorg for familier og have en familievenlig politik? Så jeg er 
for. Dette er en af de vigtigste søjler i den europæiske sociale 
søjle." 

Beskyttelse af børns rettigheder 

"Dette er Parlamentets beslutning [...] Den Europæiske  
Socialfond Plus. Parlamentet anmodede om, at 5,9 mio. EUR til 
beskyttelse af børn og børnegaranti skulle afsættes i den 
næste flerårige finansielle ramme. Det ville jeg gerne støtte. 
Jeg vil bede om mere, hvis det er muligt, men lad os spørge  
kommissær Hahn, hvad han mener om det. [...] Jeg vil altid 
tage hensyn til Parlamentets og jer alles beslutninger [...]." 

Større investeringer i vores børns fremtid 

"Jeg vil lede arbejdet med at investere i vores børn. [...] Der er 
ikke andre investeringer, der er vigtigere [...]. Jeg vil 
koordinere arbejdet med en ny børnegaranti og fremlægge 
en omfattende strategi for barnets rettigheder." 
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Tilsagn afgivet under høringen af 

MARGARITIS SCHINAS 
Indstillet næstformand 
Fremme af den europæiske levevis 

Den indstillede næstformand, Margaritis Schinas, gav møde for Europa-Parlamentet den 3. oktober 2019 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'er fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Udvalget om Kultur og 
Uddannelse og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Under høringen gav han en række tilsagn, der 
fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hans portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, som 
han er blevet tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, herunder:  

 færdigheder, uddannelse og integration 
 et fælles grundlag for migration og 
 sikkerhedsunionen. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de 
indstillede kommissærer. Den indstillede næstformand blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for 
høringen, hvortil han afgav skriftlige svar.
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Færdigheder, uddannelse og integration 

Union af ligestilling og mangfoldighed 

"Mit job vil være at sikre, at vi samler ekspertise på tværs af 
politikområder med fokus på mennesker og konkrete 
resultater." 

"Jeg mener, at kulturelle udtryksformer og kulturel frihed er 
en del af, hvad det betyder at være europæer [...]. Samme n 
med Mariya Gabriel og vores tjenester vil jeg meget gerne se 
på sager eller anliggender [vedrørende censur og kunstnerisk 
undertrykkelse], der hører under vores ansvarsområde, fordi 
det ville være interessant for os at vide, hvad der foregår, og 
hvad vi kan gøre for at hjælpe." 

Kultur og sport / Det Europæiske Solidaritetskorps og 
DiscoverEU 

"Jeg er enig i de mange holdninger, der er givet udtryk for, om, 
at de personer, der deltager i DiscoverEU og Det Europæiske  
Solidaritetskorps, ikke kun bør rejse. De bør tage nogle 
erfaringer med hjem, de bør lære en form for færdigheder, og 
de bør tage viden med tilbage til det bredere samfund, og det 
er jeg villig til at arbejde på." 

"Der er ingen tvivl om, at der er et element af 
ungdomsdeltagelse, som revolutionerer den måde, vi ser på 
klimaet og miljøet på [...]. Så gennem vores 
ungdomsprogrammer (Det Europæiske Solidaritetskorps, 
DiscoverEU) vil jeg forsøge at gøre så meget, jeg kan, for at 
fremme den bæredygtighedsdrivkraft, der involverer vores 
ungdom." 

"Vi må ikke glemme en af Europas skatte: vores kulturarv, som 
vi skal fortsætte med at investere i og fremme inden og uden 
for vores grænser." 

"Jeg vil fuldt ud udnytte synergierne mellem Mariya Gabriel 
og hendes arbejde med idræt og Stella Kyriakides' arbejde 
med sund livsstil [...]. Vi bør satse på de græsrodsbidrag, vi kan 
yde inden for idræt [...], og det er her, vi skal hjælpe."  

Uddannelse/europæisk uddannelsesområde 

"Vi vil arbejde for at gøre det europæiske uddannelsesområde  
til virkelighed og tilskynde medlemsstaterne til at reformere 
og modernisere deres uddannelsessystemer, herunder inden 
for digital læring. Jeg vil sikre, at vi bruger Erasmus+ , 
DiscoverEU og Det Europæiske Solidaritetskorps-
programmerne til at styrke vores ungdom og give nye 
mobilitetsmuligheder." 

"Vi er nødt til at skabe dette europæiske uddannelsesområde  
inden 2025. Dette er vores hovedprioritet. For at nå dette skal 
vi tage hånd om alle uddannelsesniveauer fra skoler til 
universiteter. Vi skal oprette et europæisk studiekort. Vi skal  
bygge videre på de europæiske universitetsalliancer, som vi 
allerede har igangsat. Vi skal værdsætte lærere." 

"Erasmus+-fonden [...] er et af de mest succesrige programmer 
i EU's historie, og vi støtter fuldt ud jeres idé om at tredoble de 
ressourcer, der afsættes til den [...]. Der er nogle aspekter i 
Erasmus+, der afholder nogle mennesker fra at deltage på 
grund af manglende ressourcer eller andre årsager [...]. Jeg vil 
drøfte dette med min kollega Schmit [...] for at se, om vi kan 

finde finansieringen fra Den Europæiske Socialfond (ESF), så 
disse unge mennesker også kan deltage i Erasmus+." 

"For at hjælpe med at sikre at ingen børn bliver efterladt, 
indfører vi en europæisk børnegaranti for at sikre, at børn, der 
er i fare for fattigdom eller udstødelse, har adgang til de fleste 
grundlæggende rettigheder som sundhedsydelser og 
uddannelse." 

"Jeg lover, at I kommer til at se mig ude i [...]  
uddannelsescentrene og på skoler og universiteter." 

Afdækning af mangel på færdigheder og omskoling 

"Med hensyn til færdigheder tror jeg, vi skal gøre to ting på 
samme tid. For det første [...] er vi nødt til at fortsætte med at 
investere i færdigheder til jobmarkedet og bekæmpe 
uligheder. [...] Men der er noget andet, der også handler om 
færdigheder, og hvor vi skal gøre mere. Det er spørgsmålet  
om bløde færdigheder, der vedrører integration: ikke 
færdigheder, der nødvendigvis giver dig adgang til 
jobmarkedet, men færdigheder, der kan integrere dig bedre i 
samfundet omkring dig. At tale med andre, dyrke idræt, gå på 
museum, deltage i civilsamfundsaktiviteter. Vi er fast besluttet 
på at tage hånd om begge disse arbejdsområder med hjælp 
fra Mariya Gabriel og Nicolas Schmit: ved lov, fordi vi allerede 
har lovgivningen til det, med vores instrumenter, med ESF, 
Erasmus+, Det Europæiske Solidaritetskorps og DiscoverEU." 

"Der er to ting, vi skal gøre [...]: Først og fremmest handler 
"opkvalificering" om, hvordan vi sørger for, at dele af vores 
samfund, der praktisk taget er skåret ud af visse færdigheder, 
kan bringes op på et niveau, der kan drage fordel af digital 
teknologi [...]. Det er det arbejde, vi kan bidrage med på den 
sociale del af porteføljen. Den anden del er at bygge bro over 
færdighedskløften. Dette er: Hvad kan vi gøre for at 
imødekomme, at vi i det næste år vil få brug for 250 000 
faglærte medarbejdere med digitale færdigheder [...]. Og det 
er her, lovlig migration kommer ind, i form af positiv indgriben 
gennem det, som Mariya Gabriel beskrev for jer – 
handlingsplanen for digital uddannelse – hvordan vi bruger 
vores uddannelsesstrøm i det europæiske 
uddannelsesområde til at frembringe disse færdigheder, som 
vi mangler." 

"Så det er en prioritet at ledsage livslang læring. Vi skal gøre 
det ved hjælp af et omfattende sæt instrumenter: den nye 
dagsorden for færdigheder, Erasmus+ og ESF. Der skal vi 
meget tydeligt hjælpe medlemsstaterne med at afdække de 
specifikke behov for livslang læring [...]. Jeg mener fortsat, at 
vi skal starte nedefra. 
 
Vi er nødt til at gå til medlemsstaterne, afdække deres behov 
og derefter matche med politikker og instrumenter fra EU." 

"Praktikophold kan simpelthen ikke ses som en mulighed for 
at få unge mennesker i arbejde, bare under usikre forhold, der 
forvrænger uddannelsesbegrebet. Så praktikophold giver kun 
mening, hvis de dækker en begrænset periode, der er præcist 
angivet med hensyn til, hvilke færdigheder og hvilken læring 
der er tale om. Og jeg synes også, det er meget vigtigt at tale 
om løn. Og hvis disse betingelser ikke er opfyldt, er 
praktikophold ikke længere praktikophold. Så jeg tror, at 
Kommissionen vil fortsætte med at arbejde på dette sammen 
med Nicolas Schmit, så det bliver et universelt princip for 
denne slags arbejde." 
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"Jeg er ikke glad for, at mange af de spørgsmål, vi drøftede, 
som livslang læring, ungdomsarbejdsløshed, færdigheder og 
opkvalificering, er spredt rundt i Kommissionen. Så vi har brug 
for at samle alt dette – og det tror jeg er min rolle samme n 
med kommissæren for beskæftigelse, kommissæren for 
kultur, uddannelse, ungdom og sport, kommissæren for 
ligestilling og kommissæren for sundhed." 

Bedre integration af migranter og flygtninge 

"Jeg har til hensigt at revidere handlingsplanen for 2016 om 
integration af migranter og flygtninge. [...] Det glædede mig 
at se, at integrationen af migranter og flygtninge på længere 
sigt vil blive indarbejdet under den nye Europæiske  
Socialfond Plus. Dette vil give os mulighed for at få flere 
værktøjer og flere ressourcer til at støtte integrationstiltag." 

"Der er mulighed for at gennemgå vores lovgivning for 
fastboende arbejdstagere[...], som helt klart har brug for en 
gennemgang. Og der er planlagt en gennemgang. [...] Jeg er 
meget villig til at overveje en ændring af lovgivningen for 
fastboende personer, så den bliver rettet lige præcis mod 
eventuelle hindringer, og så lovligt bosiddende personer kan 
udnytte arbejdskraftens bevægelighed i hele EU." 

Et fælles grundlag for migration 

Ny pagt om migration og asyl 

"Det er en stor mundfuld at opfylde den nye pagt om 
migration og asyl[...], men jeg tror, at vi kan opnå det ved at 
mobilisere vores styrker og lære af fortiden. Denne nye pagt  
skal være tværgående og forene interne og eksterne 
politikker. Når det handler om reformen af vores fælles 
europæiske asylsystem, er det første, vi vil gøre sammen med 
kommissæren for indre anliggender, at indgå i en dialog med 
jer og vores medlemsstater. [...] Vi vil hurtigt give jer 
muligheder, som vi gerne vil drøfte og nå til enighed om, men 
først derefter lægger vi noget formelt på bordet." 

"Jeg tror, vi skal begynde at fokusere på reformen af Dublin og 
de tilsvarende procedurer, men for at løsne op for situationen 
få alle de andre elementer, der sammen giver det fulde billede, 
med: tilbagesendelser, nye tilbagetagelsesaftaler og -
ordninger, Schengen, grænser. [...]. Vi er nødt til at bevare de 
fremskridt, vi har opnået i de fem lovtekster. I har arbejdet 
godt i Europa-Parlamentet. [...] For det andet er vi nødt til at 
koncentrere os om de to tekster, der mangler: den om Dublin 
og den om procedurer. [...] For at komme ud af dødvandet i 
medlemsstaterne, der blokerer for dette, skal vi være i stand til 
at komme med nye elementer [...]. Først og fremmest 
tilbagesendelser og tilbagetagelsesordninger [...]. Derefter 
skal vi gennemgå Schengenforslaget, fordi intern frihed 
hænger sammen med den måde, vi beskytter vores grænser 
på." 

"Vores intention med den relevante indstillede kommissær er 
[...] ved udgangen af dette år at afsløre et afgrænsningspapi r  
[...], der vil beskrive de vigtigste spørgsmål, der skal løses [...] . 
Og så [...] vil vi være i stand til at skabe denne nye drivkraft med 
støtte fra hele kollegiet af kommissærer og den tiltrædende 
formand i begyndelsen af næste år." 

"Som en nødløsning, [...] indtil et nyt virkeligt asylsyste m 
træder i kraft, er vi nødt til at støtte medlemsstaterne i at 

indbefatte midlertidige ordninger for ilandsætning. Som jeg 
ser det, skal en del af dette omfatte at føre en ordentlig dialog 
med de mange NGO'er, der udfører et prisværdigt 
eftersøgnings- og redningsarbejde i Middelhavet." 

"Alle forslag og initiativer i den nye pagt har det – parallelle – 
formål at fjerne intern grænsekontrol og gå tilbage til et fuldt 
fungerende Schengenområde." 

"Jeg vil gå forrest med en ny indsats for at sende dem tilbage, 
som ikke har ret til ophold: først og fremmest ved at 
færdiggøre reformen af vores interne EU-regler om 
tilbagesendelser og dernæst ved at indgå 
tilbagetagelsesaftaler og ordninger med prioriterede transit- 
og oprindelseslande." 

Muligheder for lovlig migration 

"Så det at flytte og gøre noget betydningsfuldt ved lovlig 
migration er ikke noget, der afhænger af at bekæmpe ulovlig 
migration. Det er noget, vi er nødt til at tilrettelægge 
ordentligt, positivt. [...] Disse pilotprojekter, der gør det muligt 
for nogle af vores medlemsstater med vores hjælp at begynde  
at engagere sig i en form for lovlige migrationsfærdigheder – 
det er en god start. Vi er nødt til at gøre mere af dette. Jeg er 
ny på dette område men jeg er meget glad for at gennemgå 
vores forslag om det blå kort. Lad os se, hvad der gik galt der. 
[...] Vi er nødt til at fortsætte disse humanitære korridorer 
kombineret med genbosættelse, fordi dette er en anden 
ordnet måde at få folk lovligt ind på." 

"Med udgangspunkt i de pilotprojekter om lovlig migration, 
som er på vej, vil jeg fremme moderne og målrettede 
migrationsordninger, der opfylder behovene i EU's økonomi , 
arbejdsmarked og demografiske udfordringer, og vi vil sikre, 
at der oprettes humanitære korridorer svarende til modellen 
for nødtransitmekanismer til Niger og nu også Rwanda." 

Sammenhæng mellem migrationens eksterne og interne 
dimensioner 

"En af mine prioriteter ville være sammen med Jutta 
Urpilainen [...] tidligt i mandatet at starte en ny bølge af 
tilbagetagelsesaftaler med transitlande og oprindelseslande."  

"Det er meget vigtigt først at tale [...] med tredjelande. [...] Vi er 
nødt til at søge [...] globale aftaler og win-win-løsninger. Og i 
disse aftaler skal vi se på den grundlæggende årsag til 
problemet og tackle den. Vi skal også se på 
udviklingsbehovene i disse lande. Vi er nødt til at se på de 
muligheder, der findes for unge mennesker, så de kan bo 
derhjemme og have et anstændigt liv [...]. Det er min ambition, 
og det er, hvad vi har talt om med Ylva Johansson."  
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"Det er sandt, at den fælles erklæring mellem EU og Tyrkiet 
gav resultater indtil for nylig. [...] Det er også sandt, at nogle 
aspekter af aftalen blev hængende i luften [...]. Jeg tror, at vi er 
nødt til at revidere aftalen og opdatere den. [...] Vi vil diskutere 
dette med den tyrkiske regering [...]. Grækenland bliver ikke 
overladt til at styre migrationsstrømmene – vi kan ikke lade 
Grækenland stå alene [...]. Jeg håber, at vi i de næste uger vil 
være i stand til at se på aftalen mellem EU og Tyrkiet på en ny 
og positiv måde." 

Sikkerhedsunion 

Den Europæiske Sikkerhedsunion 

"Dette er den samme Union, der sætter verdensstandarder for 
databeskyttelse og privatliv, og [...] min rolle er også at sikre, 
at uanset hvad vi gør sikkerhedsmæssigt, sker det med 
respekt for de grundlæggende rettigheder. Respekten for de 
grundlæggende rettigheder skal udformes i politikker fra 
starten. Dette vil også påvirke mit arbejde med at gennemføre 
interoperabilitetsforslagene, som især vil være vigtige, i takt 
med at vi lancerer vores nye informationssystemer." 

Bedre sammenhæng mellem Kommissionens arbejde og 
den interne og eksterne sikkerhed 

"Dette arbejde med opbevaring af data er noget, der vil 
fortsætte i Kommissionen. Vi vil fortsætte med at evaluere 

situationen efter Domstolens afgørelser, men jeg forstår også, 
at der er mange andre verserende retssager. Jeg drøftede det 
med tjenestegrenene, og jeg forstod, at de ville føle sig mere 
sikre, hvis de fik afsluttet disse verserende sager, før vi tager 
beslutning om de næste skridt." 

Forøgelse af EU's stabilitet for at forhindre, opdage og 
reagere på hybridtrusler 

"Jeg vil arbejde utrætteligt på at gennemføre det, vi har aftalt 
kollektivt. Jeg vil fremme en koordineret tilgang til beskyttelse 
af europæere online ved at vedtage vores forslag om 
terrorindhold online, ved at indarbejde den kommende lov 
om digitale tjenester og ved at investere i arbejdet i EU's 
internetforum. Jeg vil bruge enhver given mulighed for at 
opbygge EU's modstandsdygtighed og reaktion på 
hybridtrusler, som truer vores systemer og vores 
demokratier." 

"Jeg tror, det i højere grad ville være noget for mig – at sikre, 
at når loven om digitale tjenester udarbejdes[...], så er det 
øjeblikket, hvor vi klart skal finde den rette balance mellem 
politik, sikkerhed og garanti. [...] Jeg mener, at vi i tilstrækkelig 
grad kan tackle disse bekymringer ved at give denne 
sikkerhed for, at vores sikkerhedspolitik bør drives af 
grundlæggende rettigheder. [...] Og grundlæggende  
rettigheder bør ikke ses [...] som en konsekvensanalyse, som vi 
skal gennemføre på et eller andet tidspunkt til sidst. [...] Det 
skal gøres, når vi fastlægger politik helt fra starten." 
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Tilsagn afgivet under høringen af  

JOHANNES HAHN 
Indstillet kommissær  
Budget og administration 

Den indstillede kommissær, Johannes Hahn, gav møde for Europa-Parlamentet den 3. oktober 2019 for at besvare 
spørgsmål fra parlamentsmedlemmer fra udvalget for budgetter, budgetkontrol og retlige anliggender. Under 
høringen gav han en række tilsagn, der fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hans portefølje som 
beskrevet i den opgavebeskrivelse, som han er blevet tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-
Kommissionen, herunder:  

 den flerårige finansielle ramme 2021-2027 
 modernisering og digitalisering af Kommissionen og 
 beskyttelse af EU's finansielle interesser. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Det indstillede medlem af Kommissionen blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for 
høringen, hvorpå han afgav skriftlige svar.
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Den flerårige finansielle ramme (FFR) og egne 
indtægter 
Vejen frem for FFR 

"I kan regne med, at jeg har gode argumenter for, at 
virkningen af et budget, der er mindre end foreslået af 
Kommissionen [1,1 % af BNI], ville være skadelig for vores 
politiske ambitioner og kompromittere Unionens kapacitet til 
at levere effektivt." "Dette er minimum." 

"Det er den rigtige vej frem: at have en bottom-up-tilgang og 
derefter finde ud af, hvor man lander, og så prøve at 
forhandle." "Jeg vil forsøge at overbevise især dem, der er 
meget fokuserede på denne her 1 %, om, at nye udfordringer, 
nye opgaver, har brug for mere fleksibilitet fra deres side." "Jeg 
vil gøre det klart for dem, hvad der er nødvendigt. Og jeg vil 
også tale med medierne." "Vi vil stå side om side med jer i 
debatten med Rådet. Mange medlemsstater [...] har forstået, 
at der er et stort behov for passende ressourcer." 

"Uanset hvad budgettets størrelse er – 1,1 % eller 1,3 % af 
bruttonationalindkomsten – ville det ikke være tilstrækkeligt 
til at finansiere alle behov og projekter med europæisk 
merværdi. EU-budgettet bør ses som en afgørende  
katalysator for offentlige og private investeringer, der 
kanaliserer dem i retning af EU's politiske prioriteringer." 

"Det handler ikke kun om pengene, men om de andre  
spørgsmål, I så rigtigt henviser til, dvs. egne indtægter, at 
bevare og endda øge fleksibilitetsniveauet og indføre 
retsstatsprincippet. Det handler om alt dette og 
modernisering af politikken. [...] Mest af alt gælder det om at 
forklare vores borgere, hvorfor vi har brug for dette budget. 
[...] Hvis du producerer 100 EUR, skal du betale 50 EUR til 
staten, 49 EUR forbliver i det nationale budget, og kun 1 EUR 
sendes til Den Europæiske Union – for alle de politikker, som 
vores borgere både kræver og anmoder om." 

Egne indtægter 

"Jeg er overbevist om, at det er vigtigt at nå til enighed om 
indtægtssiden for at afslutte forhandlingerne om FFR. Europa-
Parlamentet har gjort det klart, at en reform af egne indtægter 
og diversificering af indtægtskilder er en betingelse for at 
kunne regne med dets samtykke til den fremtidige ramme. 
Jeg vil minde Rådet om denne holdning." 

Plastgebyrer og en udvidelse af auktionsindtægterne fra 
emissionshandelssystemet (ETS – Emission Trading System): 
"Dette er to områder, hvor jeg mener, at der er mulighed for 
et meget konkret og meget hurtigt resultat." FSSG (det fælles 
selskabsskattegrundlag) og digitale afgifter "kan og bør 
tilføjes." "Der er en åbenhed over for den 

grænseoverskridende CO2-afgift." "Hvis den hæves, skal den 
øremærkes til klimarelaterede initiativer." 

"Vi bør gradvist øge andelen af egne indtægter i det samlede  
budget." "Denne differentiering mellem støttemodtagere og 
nettoydere er ikke længere gyldig. [...] Nettoydere drager 
meget ofte fordel af investeringen i modtagerlandene." "Jeg 
vil gerne undgå denne opdeling." 

Tidsplan og beredskabsplan 

"Jeg vil gøre mit yderste for at indgå en rettidig aftale om en 
økonomisk ramme, der er egnet til formålet." "Jo hurtigere vi 
er, [...] jo tidligere kan vi indlede en konkret gennemførelse og 
forfølge alle vores politiske mål." "En aftale i god tid betyder, 
at vi får et resultat i slutningen af vinteren." 

"Det skal vi være opmærksomme på, men jeg vil være helt 
ærlig: Kommissionen skal være forberedt. Personalet træffer 
naturligvis nødforanstaltninger i tilfælde af, at vi ikke får en 
rettidig aftale på plads. [...] Jeg kan helt sikkert love jer, at hvis 
en sådan situation skulle opstå, vil vi fremsætte de 
nødvendige udkast til tekster." 

Minimering af efterslæb af betalinger 

"Vi har brug for en hurtig aftale om FFR, fordi sidste gang 
forårsagede det, at [...] beslutningen blev truffet blot to uger 
før udløbsdatoen, det velkendte efterslæb, fordi det tog et par 
måneder at blive enige om sektorprogrammerne, og oven i 
dette havde vi forsinkelser i programmeringen." 

"I har indført fleksibilitetsinstrumenter, og disse  
fleksibilitetsinstrumenter kan bruges i tilfælde af 
betalingsbegrænsninger." 

Midtvejsrevision 

"Fuld støtte. Ja, det skal ske, det giver mening, og hvad angår  
tidsrammen, som vi ser det [...], har vi brug for lidt mere 
fleksibilitet, så vi ikke bare venter på midtvejsrevisionen. Så 
snart vi erkender, at det ene eller det andet program ikke 
absorberes korrekt eller opnår den ønskede effekt, er vi 
selvfølgelig nødt til at arbejde på indikatorerne." "Det skal vi 
gøre inden midtvejsrevisionen, og hvis der er nødvendige  
justeringer før da, ville det også give mening." 

Klima – Fonden for Retfærdig Omstilling – Distribution 
og optagelse af EU-midler i hele EU 

25 % klimarelaterede EU-budgetudgifter "er ikke 
endestationen og må ikke være den endelige grænse." "Der er 
allerede afsat meget, men nu er vi nødt til at se på disse [...]  
mål på programniveau." "Hvis der er en bred aftale om, at der 
kræves justeringer, er jeg selvfølgelig åben for det." 
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Sporing af klimarelaterede udgifter: "Det er noget, vi er nødt  
til at tackle, og jeg vil træffe konkrete foranstaltninger for at 
gøre det. [...] Vi er nødt til at være klarere i den måde, vi 
udarbejder programmer på, for så vil en masse meget 
meningsfulde projekter dukke op." Vi skal "sikre, at vores 
finansieringsstrømme ikke strider imod hinanden." 

Hvad angår Den Europæiske Investeringsbank (EIB) "kan ét 
element [...] være at give afkald på at yde lån, garantier, 
finansielle produkter eller andet til opførelse af 
energiproduktionssteder, der drives med kul eller lignit." 

"En prioritet for mig i FFR-forhandlingerne vil være at 
inkludere den nye Fond for Retfærdig Omstilling. EU-
budgettet viser vejen og kanaliserer midler til de regioner og 
lokalsamfund, der har det største behov." "Vi vil støtte de 
regioner, der har høje CO2-emissioner." 

"Vi er nødt til at hjælpe nogle lande med at forbedre deres 
udnyttelsesprocent, så de disponible penge rent faktisk 
bruges." 

Modernisering og digitalisering 
En politik- og datadrevet budgetcyklus  

"Jeg er forpligtet til at forbedre forbindelsen mellem 
udgiftsprogrammets ydeevne og budgetplanlægning, 
gennemførelse og rapportering. Jeg er også enig i, at enhver 
sådan budgetramme bør være klart politisk styret og 
muliggøre en reel omjustering af programmer i 
overensstemmelse med politiske prioriteringer på grundlag af 
resultatoplysninger og vurderingen deraf." 

"Mens medlemsstaterne fortsat er ansvarlige for delt 
forvaltning, vil jeg også arbejde for at sikre en mere 
omfattende oversigt over udgifter og nøgledata." 

For at fremskynde dechargeproceduren: "Én faktor er, om 
medlemsstaten er i stand til at levere dataene hurtigt nok." 

"Vi har noteret os jeres henstillinger om at forbedre og 
strømline Kommissionens rapportering. Jeg vil gøre en særlig 
indsats for at tackle dette med hensyn til de årlige 
aktivitetsrapporter fra hvert generaldirektorat, 
programoversigterne, der ledsager budgetforslaget, og den 
årlige forvaltnings- og resultatrapport." 

Digital administration 

"Der er et meget varieret landskab af IT-systemer. En vigtig 
opgave for fremtiden [...] er at forsøge at harmonisere alle de 
forskellige systemer derude. [...] Det er ikke kun et spørgsmål  
om [...] digitalisering i Kommissionen, men også om 
interoperabilitet med de systemer, som vores medlemsstater 
har, og vores forskellige medlemsstaters institutioner. Det 
burde gøre det muligt for os at rapportere hurtigere." 

"Jeg vil [...] sikre, at Europa-Kommissionen har de rigtige 
værktøjer og evner til at opnå sin digitale omstilling uden at 
udsætte sig selv for nye risici." 

Strategi for menneskelige ressourcer  

"I den nærmeste fremtid vil vi have en HR-strategi, som vi vil 
præsentere for jer." "Vi er nødt til at se på, hvordan disse  
holdninger kan gøres mere attraktive." "I øjeblikket er 10 
nationaliteter fra medlemsstaterne før 2004 væsentligt 
underrepræsenteret blandt de yngre administratorer i 
Kommissionen. Jeg vil gøre mit yderste for at vende denne 
tendens i denne valgperiode." Tab af kontraktansatte s 
erfaringer ved kontraktens ophævelse er "et problem, der skal  
løses." 

"Gennemsigtighed, integritet, ansvarlighed, professionalisme  
og engagement i offentlighedens interesse bør forblive 
grundprincipper for vores administration. Jeg vil sørge for, at 
Kommissionen går foran med at sætte høje standarder for sine 
medlemmer og sit personale."  

"[Personalestrategien] [...] vil også se på ledelsesstillinger, og 
hvordan de udfyldes, [...] for på trods af bestemmelserne i 
personaleforskrifterne er der altid plads til forbedring." 

Charter om mangfoldighed og 
integration/diskrimination/chikane: "Hver eneste sag er en 
sag for mange, og derfor er vi nødt til at uddanne vores folk; vi 
er nødt til at uddanne vores ledelse." "Vi har, baseret på den 
tidligere nævnte strategi, oprettet kontaktpunkter [...], men 
der er altid plads til forbedringer." 

Kønsperspektiv 

"Jeg er forpligtet til at skabe ligestilling mellem kønnene."  
Kønskvoter: "Dette kan være noget, vi også skal indføre her i 
Bruxelles." 

Kønsbudgettering: "Jeg har al mulig interesse i at have flere 
samlede tal for at få en bedre undersøgelse af, hvor vi er med 
hensyn til gennemførelse af ligestilling mellem kønnene, via 
vores budget, via vores medlemsstater, via vores partnere. [...]  
Jeg kommer til jer [...] for at arbejde sammen i en 
uformel/formel arbejdsgruppe for at se på, hvilke slags 
foranstaltninger der kan træffes for nu reelt at nå vores mål. 
Jeg er enig i, at vi sakker bagud, men det skyldes også 
kompleksiteten i den måde, hvorpå vi bruger penge, især via 
de mange projekter med delt ledelse." 

Beskyttelse af EU's finansielle interesser. 
"Det er bydende nødvendigt at indføre en 
retsstatsmekanisme, der sikrer beskyttelsen af Unionens 
budget i tilfælde af generelle mangler i medlemsstaterne."  
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"Jeg vil gøre alt for at sikre, at [...] dette sker særskilt." "Den skal 
forblive gyldig, også ud over den næste FFR [...]. Det er det, vi 
arbejder på." "Kommissionen besluttede tilsyneladende, at 
der skulle gennemføres en retsstatsvurdering for alle 
medlemsstater [...], som vil give os et omfattende billede, så vi 
ikke giver indtryk af forskelsbehandling." "At være ærlig 
mægler betyder at behandle alle lige, uanset hvor stor eller 
lille en medlemsstat er." 

"Jeg vil afsætte de nødvendige ressourcer til koordineringen 
af Kommissionens tjenestegrene med hensyn til 
interessekonflikter og sager samt til at skabe et tættere 
forhold til medlemsstaterne for at tackle potentielle 
problemer på et tidligt tidspunkt." 

Fraværet af Rådets decharge: "Det er noteret. Jeg vil tage fat  
på det. Parlamentet har den ledende rolle i dette spørgsmål , 
og vi er nødt til at skabe offentlig støtte til det for at øge 
bevidstheden om det, fordi skatteyderne ikke vil kunne forstå, 
hvorfor dette sker, og jeg tror, det vil hjælpe med at fremkalde 
en hurtigere løsning." 

"Andelen af svig blandt fejl er mindre end 1 % – selv om det er 
for meget. 0 % ville være ideelt – men det er vigtigt [...] at 
skelne mellem fejl og svig. [...] Selv hvis der er fejl, skal der være 
finansielle korrektioner. En af grundene til, at vi stadig har fejl, 
og at der altid er risiko for fejl, er faktisk, at nogle gange er 
vores regler for komplekse, for vanskelige. En stor opgave er 
at forenkle. [...] Vi er på rette vej, men der er stadig meget at 
gøre." 

"Det skal sikres, at sund økonomisk styring og bekæmpelse af 
misbrug af midler er i topklasse, samtidig med at man prøver 
at opretholde proportionaliteten og 
omkostningseffektiviteten af kontrollerne." 

"Hvis EIB bruger EU-penge til visse projekter, er der en 
mulighed for, at Domstolen kan revidere dette specifikke 
projekt."  

"Med hensyn til personalet i OLAF [Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig] og EPPO [Den Europæiske  

Anklagemyndighed] [...] vil de arbejde sammen." "EPPO er 
nødt til at komme i gang, og så må vi se, hvad der ellers er af 
behov. Men generelt udfører OLAF et ekstremt vigtigt 
efterforskningsarbejde, og dette vil også være tilfældet i 
fremtiden, og den største del af OLAF's medarbejdere bliver i 
Bruxelles." Nye medlemmer af EPPO: "Med hensyn til [...] dem, 
der endnu ikke er medlemmer, kan jeg ikke tvinge dem, men 
jeg vil ikke forsømme lejligheden til at opfordre dem til at 
følge. I sidste ende er det også et spørgsmål om omdømme  
for de lande, der ikke har tilsluttet sig EPPO, og i det lange løb 
er det ikke i deres interesse at blive på sidelinjen." "Det er 
vigtigt, at den begynder at blive operativ. Dette sker inden 
den 1. januar 2020." 

"Kommissionen har en nultolerance for overtrædelser [...] med 
hensyn til egne indtægter og forfølger strengt enhver 
uregelmæssighed. Jeg er forpligtet til at fortsætte denne 
politik." 

Interinstitutionelle forbindelser og bedre 
politikudformning 
"Jeg vil gøre mit yderste for at fremme et åbent, ærligt og 
upartisk samarbejde mellem budgetmyndighedens to 
parter." 

Forbedring af de årlige budgetforhandlinger: "Jeg er helt enig, 
og jeg forstår fuldt ud jeres utilfredshed. [...] Det er virkelig 
utilfredsstillende, hvis man har en forsonlig tidsramme, og 
den så ikke udnyttes, og [...] man i sidste øjeblik nærmest 
udsættes for et fait accompli. Jeg vil gøre alt for at undgå dette 
og arrangere forskellige møder eller i det mindste forsøge at 
arrangere forskellige møder, men også prøve at finde ud af, 
hvad der er af tekniske problemer, som kan løses hurtigt, og 
hvad der er af knap så politiske spørgsmål, der kan løses 
hurtigere, så der i sidste ende kun er to eller tre hovedemner, 
som tilsyneladende bestrides eller udfordres af Rådet eller af 
Parlamentet. Så kan vi reelt bruge disse tre uger til at få en 
aftale i stand." 

"For mig er budgettet politik udformet i tal." 
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Tilsagn afgivet under høringen af  

PHIL HOGAN 
Indstillet kommissær 
Handel 

Den indstillede kommissær, Phil Hogan, gav møde for Europa-Parlamentet den 30. september 2019 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'er fra Udvalget om International Handel (INTA). Under høringen gav han en række tilsagn, der 
fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hans portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse , som 
han er blevet tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, herunder:  
 lige vilkår for alle 
 styrkelse af Europas globale ledelse 
 handel for bæredygtig udvikling og klimaforanstaltninger og 
 mere gennemsigtig handel. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Det indstillede medlem af Kommissionen blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for 
høringen, hvorpå han afgav skriftlige svar.

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-phil-hogan-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/committees/video?event=20190930-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63483/20191004RES63483.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/da/hearings2019/kommissaerhoringer-2019/20190910STO60721/phil-hogan-irland
https://www.europarl.europa.eu/news/da/hearings2019/kommissaerhoringer-2019/20190910STO60721/phil-hogan-irland
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62441/20190927RES62441.pdf
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Lige vilkår for alle  
Multilateralisme og WTO 

"For det første skal vi støtte et stabilt, forudsigeligt og 
regelbaseret handelsmiljø ved at styrke 
Verdenshandelsorganisationen (WTO)." [...] "Hvis jeg bliver 
godkendt, vil jeg derfor gøre mit yderste for at forhindre et 
sammenbrud i WTO's tvistbilæggelsesmekanisme og finde en 
systemisk løsning til reform af appelorganet. Samtidig vil jeg 
sammen med andre WTO-medlemmer arbejde hårdt på at 
genoplive denne organisations forhandlingsfunktion. Vi bør 
først fokusere på at afslutte forhandlingerne om 
fiskerisubsidier, som er fastlagt i mål 14.6 for bæredygtig 
udvikling. De nationale regler om tjenester og investeringer 
vil kræve et ekstra skub [...] . 
Airbus/Boeing: "Jeg vil bede USA om at forhandle med os i 
stedet for at føre en handelskrig baseret på gengældelse." 

Multilateral investeringsdomstol: "[...] Vi er faktisk tilhængere 
af at etablere multilaterale domstole, og det nødvendige  
arbejde er i gang [...]." 

E-handel 

"Jeg er også ivrig efter at samarbejde med andre for at fremme 
e-handelsforhandlingerne og forberede et initiativ i anden 
halvdel af 2020, som skal bane en ny vej frem for WTO." 

"Jeg vil samarbejde med næstformand Vestager om at udvikle 
et værktøj, der kan tackle de fordrejende virkninger af 
udenlandsk støtte på det digitale område, især på vores eget 
indre marked, og hvordan statsejede virksomheder i f.eks. 
Kina er blevet brugt til dette formål på EU's indre marked." 

Urimelig handelspraksis 

"Jeg deler også jeres bekymring for, at vi skal gøre mere for 
små og mellemstore virksomheder." 

"Vi skal fremme gensidige handelsbetingelser og retfærdig 
konkurrence ved at skabe lige vilkår både internt og eksternt. 
For eksempel ved hjælp af instrumenter som det 
internationale instrument for offentlige udbud (IPI), [...]. Vi skal  
også i højere grad tackle urimelig konkurrence i form af 
udenlandske subsidier, der berører EU-virksomheder [...]." 

Screening af udenlandske direkte investeringer 

"Vi er også nødt til at styrke sikkerheden af vores vigtige 
infrastruktur og vores teknologiske grundlag som skitseret i 
meddelelsen fra marts 2019 om Kina. Vi har forbedret vores 
interne værktøjskasse med foranstaltninger som f.eks. EU-
mekanismen til screening af investeringer, og vi arbejder på, 
hvordan vi kan tackle de forvridende virkninger af udenlandsk 
statsejerskab og udenlandske subsidier på det indre marked."  

"Jeg vil gerne se en koordineret og harmoniseret tilgang for 
alle EU's medlemsstater. [...]. Vi er nødt til at arbejde samme n 
for at se, om vi kan få en EU-holdning til dette, da det er af 
afgørende betydning at få denne screeningmekanisme op at 
køre, hvis vi vil beskytte vores vigtige teknologier og 
infrastruktur." 

Håndhævelse 

"Jeg mener derfor, at det er vigtigt, at vi intensiverer vores 
bestræbelser på at gennemføre og håndhæve eksisterende 
aftaler. Ved at udnævne en øverste ansvarlig for håndhævelse  
af handelsaftaler (Chief Trade Enforcement Officer) skaber vi 
et omdrejningspunkt for dette arbejde, og jeg vil bede ham 
eller hende om at arbejde tæt sammen med jer om at fremme 
vores håndhævelsesdagsorden." 

"Jeg vil gerne fortsætte med dette arbejde så hurtigt som 
muligt i 2020. Jeg tror, at vi bliver nødt til at inddrage udvalget 
med mig og alle relevante interessenter for at se, hvilke 
kriterier der er med hensyn til referencer, som vi kan 
sammensætte med henblik på netop denne nye holdning. Det 
skal være politisk ansvarligt, [...]." 

"Jeg ser dette som en status som vicegeneraldirektør i 
handelsministeriet, og mandatet ville skulle give stillingen en 
vis pondus." 

"[...] den vil ikke få de samme ressourcer som en EU-
ombudsmand eller en særlig klageprocedure. Men jeg er villig 
til at diskutere, hvad I har i tankerne med hensyn til måske en 
mere fokuseret tilgang til disse klager [...]." 

"Vi vil have et overvågningssystem til vores GSP for at sikre, at 
der foretages ansvarlige investeringer i disse lande, og ikke 
dumping, da vi ofte beskylder andre. [...] Vi er meget ivrige 
efter at gennemføre reformen baseret på den evaluering, der 
blev udført i 2018 af jeres udvalg og af Europa-Kommissione n 
og Parlamentet sammen [...]."  

Styrkelse af Europas globale ledelse  
"Hvordan vi handler, vidner om, hvem vi er, og vores værdier 
og overbevisninger. [...] Den Europæiske Union skal være en 
stærkere global aktør, og vi skal styrke Europas globale ledelse 
inden for handel. Ethvert aspekt af EU's handelspolitik bør 
både lokalt og globalt vise omfanget af vores forpligtelse til 
fred og velstand og til at sætte en stopper for miljømæssig 
ødelæggelse." 

USA 
"Jeg er forpligtet til at arbejde på en positiv transatlantisk 
dagsorden, og jeg vil være åben for en hurtig løsning af 
handelstvister med min amerikanske modpart." 
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"Jeg er parat til at samarbejde politisk med USA om at løse 
vores handelsforskelle. [...] mens jeg forsvarer Den Europæiske  
Unions interesser. Nøglen, tror jeg, er at fokusere utrætteligt 
på den gensidigt fordelagtige dimension, og den nylige 
indgåelse af en aftale [...] om oksekød i juli sidste år er et klart 
eksempel på EU's vilje til at løse et problem [...], men at gøre 
det gennem dialog og samarbejde."  

Kina 

"Jeg vil forfølge aktiv dialog og engagement, herunder inden 
for områder af fælles interesse, såsom klimaændringer, 
miljøbeskyttelse, reformen af WTO, herunder spørgsmålet om 
industriel støtte. Jeg vil også prioritere vores løbende 
investeringsforhandlinger med det mål at skabe fornyet 
balance i vores investeringsforhold til Kina. Vi er nødt til at stå 
fast på at forsvare vores interesser og værdier, og jeg er 
opmærksom på Parlamentets bekymringer i denne 
henseende. Vores tilgang til Kina bør indebære, at vi skaber en 
ny balance i vores handelsforhold og tager hånd om illoyal 
handelspraksis. Jeg vil ikke afholde mig fra at bruge vores 
handelsforsvarsinstrumenter til dette formål, og vores 
forbindelse bør være baseret på effektiv gensidighed i adgang 
til markeder og muligheder for virksomheder og investorer." 

"Så det er en prioritet for mig og for Kommissionen, at vi i 
forbindelse med indgåelsen af en investeringsaftale inden 
udgangen af 2020 medtager de spørgsmål, I har nævnt." 

"Definitionen af et lands udviklingsstatus diskuteres nu igen. 
[...] Så længe vi har lande, der ønsker særlig og differentieret 
behandling, skal det ske på grundlag af behov og beviser 
snarere end på grundlag af nogle af de mere magtfulde  
økonomier, som vi ser under den kategori i øjeblikket."  

Afrika 

"Afrika skal også blive en endnu større prioritet for os. Den for 
nylig aftalte alliance mellem Afrika og Europa, der er baseret 
på et politik- og investeringspartnerskab af ligestillede, viser 
vejen frem."  

 "[...]. Jeg tror, i morgen bliver en ny dag i forhold til vores 
engagement med det østlige Afrika med hensyn til at udvikle 
en ny ØPA, og måske kan vi opgradere den til en 
frihandelsaftale, der vil omfatte alle de spørgsmål, I har nævnt, 
herunder ligestilling mellem kønnene." 

Andre lande og spørgsmål 

"Med hensyn til ASEAN ser jeg generelt ikke nogen fremskridt 
mellem regionerne, men jeg ser masser af fremskridt mellem 
landene."  

"Vi skal også sikre, at aftaler indgået med vores østlige naboer  
bliver opfyldt fuldt ud, mens vi fortsat skal udvikle vores 

ambition om dybe og omfattende frihandelsområder med 
vores partner i det sydlige Middelhav."  

Brexit: "[...] Kommissionen har forberedt sig grundigt på et 
brexit uden aftale. [...] Jeg er sikker på, at Europa-Parlamente t  
og Det Europæiske Råd vil have meget at sige om det mandat , 
som kommissæren for handel får med henblik på at forhandle  
[...]." 

Handel for bæredygtig udvikling og 
klimaforanstaltninger 
"[...] Handel skal ikke kun være retfærdig og åben, men også 
bæredygtig. Handelspolitikken skal bidrage til at tackle 
globale udfordringer som klimaændringer, miljøbeskyttelse 
og styrkelse af arbejdsstandarder. Dette er grunden til, at 
kapitlerne om bæredygtig udvikling i vores aftaler med deres 
bindende forpligtelser om arbejdskraft og miljø er så vigtige. 
For at forfølge disse mål er jeg klar til at gøre fuld brug af de 
forskellige instrumenter, som vi råder over, gennem 
handelspræferencer, gennem bilaterale handelsaftaler, 
gennem foranstaltninger på multilateralt plan, f.eks. om 
åbning af markeder for miljøvarer og tjenester til at hjælpe 
med at opfylde vores internationale klima- og 
miljøforpligtelser. Hvis jeg bliver godkendt, vil jeg også 
arbejde på at forny vores generelle præferenceordning, som 
giver præferenceadgang til eksport fra udviklingslande og 
mindst udviklede lande." 

"Det vil bestemt være et mål for mig gennem WTO-processe n 
at integrere målene for bæredygtig udvikling som en del af 
vores arbejdsprogram for WTO [...] 15-punkts-planen [...] for 
[...] kapitlet om handel og bæredygtig udvikling er meget 
vigtig for mig. Det kræver større involvering af civilsamfundet  
[...] at sikre, at vi gennemfører klager, også gennem økonomisk 
støtte."  

"Mercosur-aftalen er bestemt en aftale, hvor vi skal foretage 
en konsekvensvurdering af bæredygtighed, en økonomisk 
analyse, og disse vil alle være tilgængelige, og vi vil også 
foretage en kumulativ konsekvensanalyse i 2020 for at se, 
hvad alle handelsaftalerne, inklusive Mercosur, betyder for 
landbrugerne med hensyn til deres forretning og deres 
sårbarheder med hensyn til visse råvareområder."  

"Vi er alle rystede over det, der sker i Amazonas, men vi har i 
øjeblikket ikke værktøjerne uden for Den Europæiske Union til 
at håndtere dem effektivt uden nogen form for indflydelse 
gennem handelspolitikken, og jeg tror, at den sidste 
ratificeringsfase er der, hvor man rent faktisk kan have en 
masse indflydelse." 
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Forsigtighedsprincippet: "Vi overtalte dem til sidst til at gøre 
det, fordi det blev et helt afgørende spørgsmål for Europa, og 
der ville efter min mening ikke have været nogen aftale, hvis 
denne bestemmelse ikke var med [...]." 

CO2-afgift ved grænsen: "Målet er at undgå CO2-lækage og 
sikre, at kulstofvirksomheder kan operere på lige vilkår ved at 
kombinere denne afgift med gratis tildelinger i EU's 
emissionshandelsordning, for med gratis tildelinger er der 
ingen omkostninger, der skal justeres. [...] Handelspolitikken 
er, med hensyn til hvordan den bliver inddraget, helt sikkert 
noget, som jeg bliver nødt rede ud og arbejde tæt samme n 
med Timmermans og Gentiloni om. [...] Jeg tror, at vi bliver 
nødt til at se nøje på, hvilke muligheder der reelt er, for vi 
ønsker ikke en situation, hvor vi gør alt det, vi skal, og vores 
konkurrenter rundt omkring i verden intet gør." 

"Naturligvis kan handelspolitikken gøre mere for at øve 
indflydelse på menneskerettighederne, tortur eller andre  
spørgsmål såsom ligestilling mellem kønnene. Dette er alle 
vigtige spørgsmål, hvor handel også spiller en rolle. Hvis I her 
i udvalget beslutter at fremsætte en initiativret på dette 
område, vil jeg helt sikkert støtte den." [...] Så jeg ser frem til at 
arbejde med dette udvalg – hvis dette bliver en prioritet for 
udvalget – med hensyn til teknisk support eller de rapporter 
eller høringer, der er nødvendige for at udvikle forslaget fra 
dette udvalg i relation til behørig omhu. Jeg håber, jeg kan 
være behjælpelig i denne forbindelse, og jeg vil tilskynde til 
det." 

"[...] Og hvis dette udvalg beslutter at prioritere dette initiativ 
om behørig omhu som led i jeres arbejdsprogram for 
fremtiden, som led i et initiativ truffet af Europa-Parlamente t  
under den tiltrædende formand von der Leyens politiske 
vejledning – vil jeg med glæde arbejde sammen med jer om 
omfanget af dette forslag." 

"Ja, jeg vil bygge videre på Malmströms store succes med 
hensyn til ligestillingsdagsordenen. [...] Med hensyn til 
politikudvikling agter jeg at instruere mine tjenestegrene i at 
overveje ligestillingens virkning, når der i fremtiden tages 
politiske initiativer." 

"Jeg kunne godt tænke mig, at vores internationale 
konventioner og vores internationale aftaler nedfældes i vores 
frihandelsaftaler, og at de kan håndhæves på multilateralt 
eller bilateralt grundlag – gennem kapitlerne [...] om 
bæredygtig udvikling." 

"[...] I har mit tilsagn om, at vi vil høre alle interessenter, 
herunder Parlamentet og dette udvalg samt Rådet." 

"For første gang i en frihandelsaftale indgik denne 
bestemmelse i 2009-aftalen. Det er nu gjort gældende af Den 
Europæiske Union [...], at der skal være en handlingsplan for at 
sikre, at Sydkorea overholder sine forpligtelser i hvert kapitel. 
Så vi tager det næste skridt, som er en mekanisme til 
bilæggelse af tvister, hvilket er i overensstemmelse med det, 
der blev aftalt i aftalen." 

Mere gennemsigtig handel 
"Jeg vil fortsat bygge videre på den gennemsigtige måde, 
hvorpå handelspolitikken er blevet gennemført i det sidste 
Parlaments valgperiode. Jeg vil løbende besøge dette udvalg 
og på plenarmøder svare på jeres spørgsmål. Jeg vil også sikre, 
at I får rettidig adgang til alle de oplysninger, I har brug for. [...]  
Jeg vil tilskynde Rådet til at lytte til jeres synspunkter, gøre 
fremskridt med lovgivningsmæssige sager og undgå 
midlertidig anvendelse af handelsaftaler, før I har haft  
mulighed for at give samtykke. Og jeg vil samarbejde med jer 
om at planlægge, forklare og promovere vores handelspolitik 
for mennesker overalt i og uden for Europa. Præcis og 
professionel kommunikation af vores handelsforbindelser er 
vigtig. Så vi er åbne for alle drøftelser, der er nødvendige for 
at kommunikere fordelene ved handel." 

"Det vil glæde mig at støtte dette initiativ til fair og etisk 
handel [...], og jeg er meget glad for at støtte priserne igen i 
2020 og fremover. [...]. Handel [...] har indflydelse på mange  
andre vigtige foranstaltninger, som vi ønsker at integrere i 
disse aftaler som en del af vores andre politikker om offentlige 
goder [...]. Så I har mit tilsagn om, at vi vil høre alle 
interessenter, herunder Parlamentet og dette udvalg samt  
Rådet." 
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Tilsagn afgivet under høringen af  

MARIYA GABRIEL 
Indstillet kommissær 
Innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge 

Den indstillede kommissær, Mariya Gabriel, gav møde for Europa-Parlamentet den 30. september 2019 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'er fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) og Udvalget om Kultur og Uddannelse 
(CULT). Under høringen gav hun en række tilsagn, der fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hendes 
portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, som hun er blevet tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende 
formand for Europa-Kommissionen, herunder:  

 uddannelse, forskning og innovation og 
 kultur, unge og idræt. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Den indstillede kommissær blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for høringen, hvortil 
hun afgav skriftlige svar. 
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Uddannelse, forskning og innovation 
Indgåelse af en hurtig aftale om og fuld gennemførelse af 
det fremtidige Horisont Europa-program 

"[...] Der træffes ingen afgørelse, medmindre Parlamentet er 
blevet hørt på forhånd og er blevet underrettet." 

"Med hensyn til budgettet er jeg helt klart på Europa-
Parlamentets side. Jeg vil kraftigt forsvare budgetstigningen 
for Horisont Europa-programmet, fordi det skal forstås, at 
budgettet for Horisont Europa ikke er en udgift, men en 
investering." 

"Derfor har jeg til hensigt at arbejde ekstremt tæt sammen 
med Parlamentet lige nu. Jeg vil ikke vente, f.eks. til 
missionerne begynder i 2021, med at holde Parlamentet 
underrettet om, hvad der sker. Derfor foreslog jeg 
missionsrådene, missionsbestyrelserne, at de hver gang 
udpeger en person, som skal være grænsefladen i 
Parlamentet, og som til enhver tid kan svare og fortælle om 
udviklingen, og hvordan afgørelserne træffes." 

"For at gå endnu længere vil jeg gerne insistere på 
muligheden for at iværksætte en oplysningskampagne og 
sørge for, at "videnskaben møder de unge". Derfor arrangerer 
jeg et initiativ, hvor "videnskaben møder regionerne og 
skolerne", så forskerne viser vores unge resultatet af deres 
forskning og inspirerer dem til at gå denne vej." 

"Hvad angår humaniora og samfundsvidenskab, er jeg meget 
tydelig: Det skal integreres i hele Horisont Europa-
programmet, ikke kun i missionerne, men også i den første og 
den tredje søjle. For det første fordi jeg ikke ønsker at lægge 
dem i siloer. Jeg vil gerne have, at de tages i betragtning, hver 
gang vi prøver at innovere under den tredje søjle eller indfører 
missioner under den anden søjle." 

"Hvis vi virkelig vil sikre os, at der ikke er noget valg, der ikke 
opfylder de kriterier, vi tror på, er der for mig kun ét ord, og 
det er gennemsigtighed. Hvis vi virkelig ønsker at vide, 
hvordan Det Europæiske Innovationsråd vælger disse  
projekter, er vi nødt til at få regelmæssige oplysninger om 
udvælgelsesprocessen." 

"Jeg vil gerne påtage mig en reel forpligtelse sammen med 
mine tjenester, inden Horisont Europa gennemføres, nemlig 
at gå til regionerne i de forskellige lande og tale om Horisont  
Europa." 

Tilstrækkelige investeringsstrømme til banebrydende 
forskning og innovation 

"Jeg vil derfor være meget forsigtig med, at Europa som en del 
af den næste industrielle strategi gennem forskning og 
innovation investerer intelligent. Europa regner med sine 
aktiver, men Europa tøver heller ikke med at gå forrest for den 
næste bølge af innovation." 

Opbygning af et ægte europæisk forskningsrum  

"Jeg vil puste nyt liv i det europæiske forskningsrum."  

"Jeg vil virkelig gerne hjælpe med at genoplive det 
europæiske forskningsrum: Et af de spørgsmål, jeg gerne vil 
tage op, er lige præcis hjerneflugt, og hvordan man kan 
tiltrække og fastholde talenter." 

"Jeg vil berøre et meget mere følsomt spørgsmål, nemlig 
forskernes lønninger. Vi har forpligtet os til at foretage en 
undersøgelse for at følge udviklingen, og jeg er sikker på, at 
denne udvikling vil lære os meget med hensyn til at kunne  
handle hurtigere." 

"[...] Vi er forpligtede til at tænke på [et] incitament, et 
stipendium, der tillader en forsker at vende tilbage til sit eget 
land og kunne forske der."  

"Europa-Kommissionen udsender en meddelelse om det 
europæiske forskningsrum i anden halvdel af 2020." 

Sikring af at forskning, politik og økonomiske prioriteter 
går hånd i hånd  

"I det næste Horisont Europa-program vil SMV'er være et 
hovedmål for den tredje søjle "Innovativt Europa" takket være 
oprettelsen af Det Europæiske Innovationsråd. Vores 
ambition er at skabe en one-stop-shop for SMV'er, så de kan 
give os innovative idéer og produkter, og så de hurtigere kan 
få adgang til markedet. De kan også deltage i andre  
aktiviteter. Jeg tænker f.eks. på Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi og de forskellige videns- og 
innovationssamfund. Vi skal sikre synergier mellem de to." 

"Vi skal hjælpe de energiintensive regioner og kulområder i 
deres omstilling til en kulstoffattig økonomi og give dem 
kompetencer. Uddannelse og læring vil spille en nøglerolle 
her. Vi skal sikre, at disse regioner kan regne med deres 
ressourcer, så de ikke mister deres konkurrenceevne 
overhovedet." 

"Jeg vil støtte rumteknologier, især da de rummer et enormt 
potentiale, men også – og frem for alt – fordi rumtjenester 
åbner markeder på nye markeder og nye applikationer." 

"Jeg vil insistere på Det Europæiske Innovationsråd som en 
one-stop-shop, hvor SMV'er får adgang, og dette vil være 
målgruppen. Især da Parlamentet var meget tydeligt: 70 % af 
budgettet vil blive afsat til SMV'er."  

"Jeg kunne godt tænke mig, at SMV'er i alle regioner er 
opmærksomme på disse muligheder, for selvfølgelig skal vi 
ikke danne lukkede klubber. Derfor vil jeg også være særlig 
opmærksom på aktiviteterne i Det Europæiske Institut for 
Innovation, fordi de også har initiativer, der sigter mod 
regional innovation. De er også rettet mod små og 
mellemstore virksomheder." 
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"Vi er meget stærke inden for videnskab; vi er på forkant med 
videnskaben. Og på samme tid må vi værne om videnskaben, 
fordi den er vores råmateriale. Men vi er sakket bagud med 
innovation. Derfor vil jeg lægge stærk vægt på den ændring, 
der er nødvendig for at integrere denne kultur for udnyttelse 
og kommercialisering så tidligt som muligt, også på 
universiteterne." 

"Hvis vi ønsker, at klimaomstillingen skal blive en succes, hvis 
vi vil have denne berømte europæiske grønne pagt, så er det 
ikke muligt uden forskning og innovation. Derfor støtter jeg 
naturligvis alle de projekter, der giver os mulighed for at 
reducere emissioner, investere i brint og måske finde andre  
løsninger, som vi endnu ikke ved findes." 

"Hvis vi virkelig ønsker at lykkes med at være selvstændige, 
hvis vi vil ride med på den nye bølge af innovation, så er det 
tid til at investere. Europa har sine aktiver, og nu er det tid til 
at investere, så vi kan sikre vores teknologiske suverænitet." 

Støtte af målet om en tredobling af Erasmus+-
programmet  

"Jeg vil kraftigt støtte tredoblingen af Erasmus-budgette t , 
som Parlamentet opfordrede til, og som er blevet accepteret 
som en forpligtelse af den tiltrædende formand for 
Kommissionen." 

Et grønt og mere inkluderende Erasmus+-program 

"Jeg vil også foreslå et grønt Erasmus. Jeg tror, at vores unge  
mennesker har sendt os et meget stærkt budskab: Hvis vi vil 
beskytte miljøet og ændre vores vaner, skal vi handle. Det er 
en helt konkret idé." 

"Erasmus er et symbol, som vi er meget stolte af. Jeg vil støtte 
alle foranstaltninger, der gør det mere inkluderende, for både  
erhvervsuddannelser og undervisningspersonale [...]. I 
fremtiden vil jeg gerne se flere projekter, der tager højde for 
lokale særegenheder i lokalsamfundene, og jeg vil gerne se en 
multiplicering af disse initiativer [...]. Jeg kunne godt tænke 
mig, at Erasmus fokuserer på uformelle niveauer, små 
organisationer, lokale myndigheder, for at se, hvordan vi kan 
prøve at skabe nogle meget forskellige projekter." 

Realisering af det europæiske uddannelsesområde inden 
2025 

"Jeg vil også gerne fastholde den nye idé om det europæiske 
uddannelsesområde. Fra nu af og fremadrettet er vi nødt til at 
sikre, at forskning integreres fuldt ud i en ny vision for 
europæiske universiteter." 

"Jeg vil rigtig gerne indføre det europæiske studiekort inden 
2021 [...] som en tilføjelse til nationale kort [...], så alle 
studerende kan bruge dette kort, også når de er i udlandet." 

Fremme af ekspertise og netværk blandt europæiske 
universiteter  

"Hvad angår europæiske universiteter, er vi lige begyndt på en 
meget lang rejse [...]. Mit spørgsmål til universiteterne vil være: 
Deler I en strategisk vision, og bevæger I jer alle i samme  
retning? Ønsker vi fælles strategiske programmer, der kan 
sikre, at der tages højde for uddannelse og faglig udvikling?" 

"Læring foregår ikke kun inden for skolens, universitetets eller 
arbejdspladsens fire vægge. Det er en del af tanken om 
livslang læring og udvikling af færdigheder uden skelnen efter 
alder [...]. Det er målet med Erasmus+, og jeg vil sikre, at det er 
mere åbent [...]. Det er vigtigt at diversificere karrierer og 
tilpasse mulige karriereveje for den enkelte. Jeg vil være 
opmærksom på, hvordan europæiske universiteter tager 
højde for dette." 

"Jeg vil helhjertet forsvare akademisk frihed. Jeg vil forsvare  
forskningsfriheden, der skal ledes af nysgerrighed [...]. Dette er 
virkelig vigtigt for mig. Og ikke kun med hensyn til 
forskningsfrihed eller finansiering. Det er et af vores 
principper. Vi har chartre på europæisk niveau, og de er ikke 
tilfældige. Jeg vil virkelig forsøge at gøre mit bedste for at 
sikre, at de overholdes." 

"Jeg vil være særlig opmærksom på den forskning, der giver 
os mulighed for at lave gennembrud. Derfor citerede jeg Det 
Europæiske Forskningsråd og fastholdt betydningen af at 
bevare frontlinjeforskningen." 

"[Spørgsmålet om åben videnskab] står mit hjerte nært, og jeg 
vil arbejde på det. [...] Jeg tænker, f.eks. inden for de 
europæiske forskningsrammer, hvordan man kan støtte 
forskere, der støtter åben videnskab [...]." 

Forrest i ajourføringen af handlingsplanen for digital 
uddannelse  

"Kritisk tænkning gør dig i stand til at træffe informerede 
beslutninger. Det er noget, vi glæder os over, og vi vil 
fortsætte i den retning. Som en del af den næste plan for 
digital uddannelse, som jeg gerne vil have ajourført inden 
næste år, kommer vi til at behandle mediekendskab. For mig 
er dette nøglen til at bekæmpe fejlinformation." 

"Med hensyn til falske nyheder og fejlinformation er det et 
spørgsmål, der ligger mig meget nært. Jeg har altid været 
ekstremt klar over betydningen af denne balance mellem 
ytringsfrihed, fri adgang til information, men også 
gennemsigtighed og ansvar." 

Kultur, unge og idræt 
Fuldstændig gennemførelse af den nye europæiske 
dagsorden for kultur  

"Kultur vil altid stå helt øverst på min dagsorden. Kultur er 
vores mulighed for at arbejde på et mere inkluderende 
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Europa, et mere innovativt Europa, og hjælpe os med at tackle 
de nye globale udfordringer." 

Udvikling af metoder til at styrke Europas forpligtelse til 
at bevare og beskytte vores kulturarv  

"Ved at bevare vores arv, støtte vores kunstneres kreativitet og 
fremme teknologisk innovation hjælper vi med at opbygge  
mere forenede og fredelige europæiske samfund, som bør 
være stærkere i en stadig mere uforudsigelig verden." 

"Jeg vil være opmærksom på digitalisering af kulturarven. [...]  
Jeg vil også bruge "Europeana". Vi har brug for initiativer, der 
er mere attraktive for unge og mennesker, der ikke har adgang 
til kultur." 

"Den første søjle i vores kulturarvspolitik skal være at øge 
tilgængeligheden. Digitalisering gør det, og f.eks. nye 
partnerskaber med europæiske innovationshovedstæder." 

Fremme af kreative industrier som katalysator for 
innovation, job og vækst  

"Den portefølje, som den tiltrædende formand har udset til 
mig [...], omfatter så prominente programmer som Horisont  
Europa, Erasmus, Et Kreativt Europa eller DiscoverEU. Dette 
danner en konsistent helhed, og vi er nødt til at opbygge  
synergier; vi er nødt til at få det hele til at fungere. 
Fællesnævneren for alle disse områder er, at de berører 
borgerne i deres daglige liv og er indbegrebet af et Europa 
bestående af talenter og hjerter." 

"Jeg vil forblive tro mod den stigning [i budgettet for Et 
Kreativt Europa], som vi opfordrede til. Jeg vil sikre det og 
forsøge at opnå den bedst mulige virkning ved at arbejde 
sammen med andre programmer, såsom Horisont Europa." 

"Jeg gentager min støtte til SMV'er, især hvad angår kultur, for 
det er her, vi virkelig kan regne med kreativitet og innovation. 
I programmet Et Kreativt Europa er der idéen om kreative 
innovationslaboratorier. [...] Jeg forventer, at SMV'er har  
privilegeret adgang til det. [...] Det er også meget vigtigt at 
sikre, at de får deres rimelige andel under Horisont Europa. Vi 
er også nødt til at give mere synlighed til forskellige 
eksempler, der allerede fungerer." 

"Vi skal her så vidt muligt synkronisere vores handlinger med 
den indstillede kommissær Goulard. [...] Det, jeg vil prøve at 
gøre, er egentlig at skabe flere synergier med de muligheder, 
der findes inden for Horisont Europa." 

"Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi  
planlægger at oprette et nyt VIF [viden- og 
innovationsfællesskab] i 2022 om den kreative og kulturelle 
industri. Lige nu er det meget vigtigt at tænke over de mulige 
synergier for at se, hvordan de kan arbejde sammen, og 
derefter samarbejde om det, der allerede gøres på Horisont  
Europa-niveau. Det vil kræve konstant samarbejde og 
koordinering for at sikre, at problemerne med hensyn til 
audiovisuelt indhold ikke kun overlades til MEDIA-
programmet, og i stedet sikre, at der er andre muligheder med 
forskning og innovation under Horisont Europa og Det 
Europæiske Institut for Innovation og Teknologi." 

"Vi har skabt undtagelser for forskning, uddannelse , 
biblioteker og kulturarv [i direktivet om ophavsret]. Det, jeg 
mener vi skal nu, er at følge processen tæt for at se, hvordan 
den gennemføres." 

"I dag er vi nødt til at tilpasse vores regler [i direktivet om e-
handel] til den nye virkelighed med den digitale omstilling." 

Fremme af sport som et værktøj til integration og trivsel  

"Idrætsdelen [af Erasmus+] kan være meget effektiv til at 
integrere migranter. Vi har programmer i gang, herunder til 
forebyggelse af radikalisering, der forhindrer, at folk dropper  
ud eller sakker bagud rent kulturelt." 

"På idrætsområdet [...] er mit nøgleord integration. Jeg vil 
sikre, at mennesker med nedsat mobilitet kan integreres." 

Fremme af kulturelt samarbejde som en del af Unionens 
partnerskaber med lande over hele verden  

"Kulturelt diplomati er et ægte blødt magtværktøj, der gør det 
muligt for os at føre en åben dialog. [...] Vores partnere på det 
vestlige Balkan skal høre, at vi vil give dem en håndgribelig 
støtte. [...] De har en helt vidunderlig pulje af unge talenter 
der. De kreative brancher og kultur er yderst værdsat, og dette 
er et område, hvor vi fortsat skal have et meget tæt 
samarbejde."
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Tilsagn afgivet under høringen af  

NICOLAS SCHMIT  
Indstillet kommissær 
Beskæftigelse og sociale rettigheder 

Den indstillede kommissær, Nicolas Schmit, gav møde for Europa-Parlamentet den 1. oktober 2019 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'erne fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og Økonomi- og Valutaudvalget 
(ECON). Under høringen gav han en række tilsagn, der fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hans 
portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, som han er blevet tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende 
formand for Europa-Kommissionen, som fokuserede på:  
 styrkelse af Europas sociale dimension 

samt yderligere punkter, som han fremsatte under høringen, herunder:  

 fremme af beskæftigelse og en veluddannet arbejdsstyrke 
 sikring af anstændige arbejdsforhold og sundhed og sikkerhed på arbejdet og 
 et tæt samarbejde med Europa-Parlamentet. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Det indstillede medlem af Kommissionen blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for 
høringen, hvorpå han afgav skriftlige svar.
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Styrkelse af Europas sociale dimension  

Den europæiske søjle af sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige rettigheder  

"I tæt samarbejde med Parlamentet vil jeg udarbejde en 
handlingsplan til gennemførelse af søjlen både på EU-plan og 
i de enkelte medlemsstater ved at bygge på de resultater, der 
er opnået under formand Junckers Kommission, og på de 
politiske retningslinjer fra den tiltrædende formand von der 
Leyen." 

En rimelig mindsteløn  

"Jeg vil fremsætte et juridisk instrument for at sikre, at alle 
arbejdstagere i vores Union har en rimelig mindsteløn. Det 
handler ikke om at fastlægge et fælles EU-lønniveau, og jeg vil 
være særlig opmærksom på de forskellige medlemsstaters 
sociale modeller." 

"[...] Denne ramme for mindsteløn vil på ingen måde [...] sætte 
spørgsmålstegn ved det kollektive forhandlingssystem, der 
sørger for god løn i de lande, hvor det anvendes, og vi vil – på 
ingen måde – tvinge disse lande til at ændre deres meget 
gamle og meget veletablerede tradition." 

"Jeg tror ikke, vi vil forstyrre eller skabe problemer for dette 
system ved at skabe denne form for europæisk ramme for 
mindsteløn. Vi er nødt til at bevare det, der fungerer. Der er 
ingen grund til at udskifte det, der fungerer. Så denne garanti  
kan jeg give jer."  

En europæisk arbejdsløshedsgenforsikringsordning 

"Den Økonomiske og Monetære Unions modstandsdygtighe d 
afhænger af stabiliseringsfunktioner. En fremtidig europæisk 
arbejdsløshedsgenforsikringsordning kræver en omhyggelig 
udformning for at sikre hurtige reaktioner på chok og 
samtidig bevare en passende arbejdsløshedsbeskyttelse." 

"Chok i økonomien og meget ofte asymmetriske chok er 
desværre en del af vores økonomiske model. Og vi er nødt til 
at dæmpe disse chok – det er hele pointen. Ikke for at 
arrangere en eller anden permanent overførsel fra den ene til 
den anden, men for at sikre, for det første, at i tilfælde af et 
sådant asymmetrisk chok ryger den pågældende økonomi  
ikke ned i et bundløst hul, og for det andet, at befolkningen i 
denne økonomi har adgang til et slags sikkerhedsnet, selv om 
staten af økonomiske og budgetmæssige årsager har store 
vanskeligheder med at fortsætte med at levere det." 

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed  

"[...] Den nyoprettede Europæiske  
Arbejdsmarkedsmyndighed kan spille en vigtig rolle ved at 
sikre samarbejde mellem nationale myndigheder, nemlig 
gennemførelse af fælles inspektioner. Fra drøftelserne i dette 
udvalg i sidste uge ved jeg, at den praktiske struktur i Den 
Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed er et vigtigt 

spørgsmål for mange af jer. Jeg kan forsikre jer om, at dette 
hurtigt bringes på plads, og at myndigheden får de 
nødvendige midler til at løse sine opgaver." 

Fremme af den sociale dialog  

"Den sociale dialog bør fremmes på alle niveauer, da Unionens 
sociale dialog kun kan fungere, når den bygger på stærke og 
selvstændige nationale arbejdsmarkedsparter. Ligeledes bør 
kollektive forhandlinger også støttes, da de udgør et vigtigt 
træk i vores sociale markedsøkonomi."  

"Det er vigtigt, at vi i denne økonomiske omvæltning sørger 
for, at arbejdsmarkedets parter på begge sider styrkes igen. 
Den Europæiske Union, Kommissionen, har midlerne til at 
gøre dette. I forbindelse med opbygningen af denne 
institution har vi en række muligheder – herunder 
økonomiske muligheder – og disse skal især målrettes lande, 
hvor socialt partnerskab er et stort set ukendt begreb."  

"Min idé er at anmode Det Økonomiske og Sociale Udvalg om 
at undersøge, hvordan man styrker og fremmer kollektive 
forhandlinger i Europa igen. OECD arbejder (også) med dette 
spørgsmål, ligesom ILO, og vi skal også hente inspiration fra 
deres resultater." 

Den Europæiske Socialfond+ (ESF+) 

"Investering i mennesker skal anerkendes som en investering 
i en bedre fremtid. Den Europæiske Socialfond+ er Unionens 
vigtigste instrument. Det er et værktøj til at støtte 
gennemførelsen af søjleprincipperne ved at stille ressourcer til 
rådighed." 

"[...] De midler, vi skal afsætte til ungdomsarbejdsløshed, skal  
helt sikkert dedikeres til de steder, hvor  
ungdomsarbejdsløshed stadig er et stort problem. Hvor  
ungdomsarbejdsløsheden er meget lav, kan de lettere tackle 
problemet, men det er der, hvor koncentrationen af 
ungdomsarbejdsløshed er høj, at vi skal fokusere vores 
ressourcer." 

Styrket social beskyttelse  

"Alt i det fremlagte program [...] har ét mål: at styrke den 
sociale beskyttelse [...] i Europa. Styrke og genaktivere sociale 
fremskridt og samtidig tilpasse dem til en skiftende økonomi , 
et skiftende økonomisk miljø og især globalisering. Og vi må 
ikke være naive over for denne globalisering. Derfor skal vi 
komme med vores egne idéer, vores egne koncepter for, 
hvordan vi skal styre [den]."  

Udvikling af en europæisk børnegaranti 

"Børnefattigdom ødelægger denne persons fremtid, fordi det 
at være et fattigt barn meget ofte betyder, at du også bliver 
fattig som voksen. [...] Vi er nødt til at målrette [...]  
[eksisterende] handlinger [mod en forbedring af situationen 
for fattige børn]. 
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[...] Vi skal først og fremmest rette dem mod dem, der har mest 
brug for dem i vores samfund [...]. [...] Jeg forestiller mig, at 
[vores tilgang] kan baseres på det arbejde, der er blevet udført 
i Parlamentet, for at have en slags anbefaling. [...] Jeg har  
forstået, at man ikke kan have en ambitiøs politik, der er god 
for alle, uden finansiering. Jeg har bemærket, hvad Europa-
Parlamentet har sagt, og [...] jeg vil bestemt tage det op, 
herunder med Rådet." 

Standarder for en minimumsindkomst 

"[...] Der er [...] en fælles interesse i at have en garanti for, at alle 
europæiske borgere kan leve anstændigt, selv om de måske  
ikke kan være på arbejdsmarkedet i morgen og [...] selv tjene 
til livets ophold, og derfor er vi nødt til se efter en form for 
kriterier, for benchmarks, så vi kan give mennesker mulighed 
for at leve anstændigt. [...] Der skal tages hensyn til den 
samlede levestandard og situation, den økonomiske , 
finansielle og budgetmæssige situation, men alle europæiske 
borgere, uanset hvor de bor, skal også garanteres en 
anstændig levevis." 

Fremme af beskæftigelse og en veluddannet 
arbejdsstyrke  

Ikkeforskelsbehandling og integration 

"Jeg vil fremme et europæisk arbejdsmarked, der garanterer 
adgang og gode muligheder for alle og især for personer med 
handicap, indvandrere, romasamfund og de svageste."  

"[...] Jeg vil helt bestemt kæmpe for [...] at sikre, at dette princip 
om enhver form for ikkeforskelsbehandling reelt anvendes og 
håndhæves." 

"[...] Vi skal afsætte flere midler, flere ressourcer – også fra ESF 
– til politikker, der omfatter alle kategorier af personer, der har 
større vanskeligheder på arbejdsmarkedet, heriblandt 
handicappede. [...] Jeg vil virkelig gerne herfra skabe et af 
vores store mål for de næste år: at give alle denne mulighed, 
også mennesker med handicap." 

"[...] Der skal ske en gradvis integration af [...] personer [med 
handicap] i arbejdsverdenen, i et job. De virksomheder, der 
gør dette, skal ledsages, skal hjælpes. [...] [Den] sociale 
økonomi kan også være et svar på dette spørgsmål." 

"Det er bestemt ikke alle lande, som kender den samme model 
for social økonomi. Vi er nødt til at respektere de forskellige 
kulturer [...]. Men jeg tror, at der er meget plads til at handle  
sammen. I 2011 holdt kommissær Barnier og kommissær  
Andor og også kommissær Tajani et møde om sociale forhold, 
der virkelig skabte en positiv dynamik for den sociale økonomi  
i Europa. Så min idé vil være, igen med andre kommissærer  

[...], reelt set at kopiere et sådant initiativ, bringe aktører 
sammen og have en plan til fremme af social økonomi." 

Styrkelse af ungdomsgarantien 

"[...] Vi er nødt til at modernisere, vi skal genoverveje, vi skal  
tilpasse ungdomsgarantien til den nuværende situation. [...]  
Situationen med den digitale omstilling er noget, der er 
overalt, og desværre har endda unge mennesker [...] ikke altid 
den viden, der skal til for at komme ind på dette nye digitale 
område. Så en af mine idéer vil være, at enhver ung person, 
der går igennem ungdomsgarantien eller bliver arbejdsløs, 
skal have grundlæggende digital uddannelse, som er tilpasset 
hendes eller hans viden, og også tilpasset det job, de stræber 
efter, men alle unge skal have værktøjer til at komme ind på 
det digitale arbejdsmarked." 

Opdatering af færdighedsdagsordenen 

"Folk skal følges på vej i den kommende omstilling, så de kan 
holde deres færdigheder opdateret, efterhånden som 
økonomien udvikler sig. Dette kræver både investeringer og 
karriere- og færdighedspolitikker med bedre værktøjer til at 
ledsage alle karriereovergange i alle aldre. Jeg vil undersøge  
idéen om individuelle læringskonti for mennesker i den 
erhvervsaktive alder." 

"[...] Erhvervsuddannelse er afgørende, og 
erhvervsuddannelse er ikke det næstbedste. [...] – Nej, 
erhvervsuddannelse er en af de bedste [...], og derfor skal vi 
virkelig opretholde og støtte erhvervsuddannelse." 

"[...] Opkvalificering er det centrale spørgsmål i de kommende  
år. Vi skal virkelig sikre, at ikke kun de unge har de rette 
færdigheder, [...], men at også dem, der er i et job, nu får den 
opkvalificering eller omskoling, der er nødvendig for, at de 
kan klare omstillingen af deres job [...]. [...] ESF+ skal afsætte 
flere penge til kvalificering og opkvalificering. Dette er et 
centralt spørgsmål, og det skal integreres – også i de[n] 
landespecifikke anbefaling [er] [...]."  

Sundhed og sikkerhed og arbejdsvilkår  

Værdig, gennemsigtig og forudsigelig  

"Spørgsmålet er ikke, om man arbejder i en SMV eller i en stor 
virksomhed. Enhver borger, enhver arbejdstager i Europa har  
ret til at få den rigtige løn [...] og de rigtige arbejdsvilkår. [...] Vi 
er nødt til at støtte SMV'erne i disse ændringer: Det er 
indlysende. Vi er nødt til at gøre dem klar til en ny økonomi , 
den digitale økonomi. [...] [Men] vi kan ikke bygge SMV'ernes 
fremtid på dårlige arbejdsvilkår og meget lave lønninger – det 
er ikke fremtiden for den økonomiske model i Europa."  
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Arbejdsvilkår for platformsarbejdere 

"Vores arbejdsmarkeder ændres på grund af automatisering, 
digitalisering og kunstig intelligens. Vi skal aktivt beslutte os 
for at afbøde risiciene, forme omstillingen og gribe 
mulighederne. Det er vigtigt at sikre tillid til den digitale 
fremtid. Derfor er vi nødt til at tage hånd om arbejdsvilkårene 
for platformsarbejdere og aktivt tackle nye former for 
usikkerhed."  

"Dette er et overordnet mål, [som] vi er nødt til at tackle 
hurtigt. [...] Denne sektor ekspanderer hurtigt og bliver mere 
og mere vigtig. Det har ikke kun ulemper, men det er absolut  
nødvendigt at indføre social regulering. Det sociale aspekt må 
ikke sakke bagud i forhold til den teknologiske udvikling." 

"Vi er nødt til at sikre [...], at de personer, der arbejder på 
platformene, har de samme sociale rettigheder som alle andre 
arbejdstagere. De bør også være berettiget til kollektive 
forhandlinger [...], og vi skal finde en løsning på, at når folk 
mødes, også platformsarbejdere, der betragtes som 
selvstændige, at de så ikke er imod konkurrencelovgivningen, 
fordi den er absurd. [...] Min idé vil være meget hurtigt at samle 
en stor konference med alle interessenter for at drøfte dette 
og derefter arbejde på en god standard for personer i den nye 
digitale økonomi."  

"I sidste ende er den mest værdifulde kapital, vi har i den 
digitale økonomi, ikke maskiner, men mennesker. Opbygning 
af en digital økonomi, der er menneskecentreret – det er vores 
mål."  

Sundhed og sikkerhed  

"Et af de områder, jeg personligt interesserer mig meget for, 
er sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Det er ikke 
acceptabelt, at mennesker i Europa i 2019 stadig udsættes for 
fare på deres arbejdsplads. Jeg vil fremme vedtagelsen af 
yderligere foranstaltninger mod kræftfremkaldende stoffer på 
arbejdspladsen. Vores ændrede arbejdsliv kræver [også] nye 
overvejelser om arbejdsmiljø." 

"[...] [Fornyelsen af EU's fælles aktion om mental sundhed] er 
et spørgsmål, som vi skal følge op på. [...] Så jeg vil helt 
bestemt se på det, og sammen med kommissæren med 
ansvar for sundhed vil vi gøre det. [...] Vi skal have en stærk 

forebyggelsespolitik [for psykiske sygdomme på 
arbejdspladsen som udbrændthed og stress]." 

Udsendelse af arbejdstagere og social dumping 

"Det vigtige princip [...], som vi absolut skal gennemføre, er 
princippet om lige løn for lige arbejde på samme sted."  

"Vi skal nu gennemføre dette direktiv korrekt [...] i alles 
interesse, ikke kun for de modtagende lande, men også for de 
afsendende lande. For i sidste ende er der ikke noget land, 
som kan bruge en form for social dumping for sine egne 
arbejdstagere. Det er helt i strid med den europæiske ånd. Jeg 
regner i høj grad med, at Den Europæiske  
Arbejdsmarkedsmyndighed kan sikre, at systemet fungerer 
ordentligt, at vi bekæmper ethvert misbrug, og at alle så vidt 
muligt er stillet lige." 

"Jeg siger også helt klart, at medlemsstaterne skal give sig selv 
de nødvendige midler og ressourcer. [...] Man kan ikke tale om 
social dumping på den ene side og på den anden side ikke 
vedtage de nødvendige instrumenter til at løse problemet."  

Samarbejde med Europa-Parlamentet 

"Jeg vil arbejde tæt og regelmæssigt sammen med Europa-
Parlamentet, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og 
alle interessenter for at forfølge et mere retfærdigt, mere 
socialt og mere integrerende Europa." 

"Jeg vil lytte til jeres kommentarer, jeres idéer, jeres 
indvendinger, og jeg kan forsikre jer om, at jeg i løbet af de 
næste par år vil have et tæt samarbejde med Parlamentet. Vi 
skal samarbejde, hvis vi skal gøre os fortjent til 
arbejdstagernes, familiernes og borgernes tillid." 

 "[...] Jeg kommer tilbage, når I beder mig om det, eller når jeg 
har brug for at tale med jer, tage imod råd og meninger – 
meget forskelligartet, meget anderledes, nogle gange ganske  
kritisk, må jeg sige, men jeg tror på, at det er det, der gør vores 
europæiske politik livlig og reelt demokratisk. Så jeg lover her 
i dag, at jeg ofte vil være sammen med jer og fortsætte det, vi 
begyndte i dag [...]. [...] I er vores borgeres stemme, og vi er 
nødt til at lytte til den stemme." 

  

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63149/20191001RES63149.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63149/20191001RES63149.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/committees/video?event=20190930-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
mailto:Poldep-Economy-Science@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
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Tilsagn afgivet under høringen af  

PAOLO GENTILONI 
Indstillet kommissær  
Økonomi 

Den indstillede kommissær, Paolo Gentiloni, gav møde for Europa-Parlamentet den 3. oktober 2019 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'erne fra Økonomi- og Valutaudvalget (ECON) og Budgetudvalget (BUDG). Under høringen gav han 
en række tilsagn, der fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hans portefølje som beskrevet i den 
opgavebeskrivelse, som han er blevet tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, 
herunder:  

 økonomiske og finansielle anliggender 
 retfærdig og effektiv beskatning og 
 en stærk og moderne toldunion. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Den indstillede kommissær blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for høringen, hvortil 
han afgav skriftlige svar.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-paolo-gentiloni_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/committees/video?event=20191003-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63378/20191003RES63378.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63378/20191003RES63378.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/da/hearings2019/kommissaerhoringer-2019/20190910STO60726/paolo-gentiloni-italien
https://www.europarl.europa.eu/news/da/hearings2019/kommissaerhoringer-2019/20190910STO60726/paolo-gentiloni-italien
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62447/20190927RES62447.pdf
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Økonomiske og finansielle anliggender 
Stabilitets- og vækstpagten: gennemførelse 

"Jeg vil føre tilsyn med anvendelsen af stabilitets- og 
vækstpagten for at sikre bæredygtige offentlige finanser. Jeg 
vil gøre brug af fleksibiliteten i reglerne, når der er behov for 
det, til at sikre en passende finanspolitisk kurs og en 
finanspolitik, der spiller en stabiliserende rolle og fremmer de 
meget nødvendige investeringer. Jeg vil ved gennemførelsen 
af vores regler fokusere på at reducere den offentlige gæld, da 
jeg er meget opmærksom på de potentielt destabiliserende 
følger af høj gæld i dårlige tider. Jeg vil også arbejde for, at det 
finanspolitiske råderum i passende grad anvendes til at 
imødegå risikoen for økonomisk afmatning." 

"[...] Jeg vil se på, drøfte og vurdere både dette [italienske] og 
de øvrige 26 medlemsstaters udkast til budgetplan på 
nøjagtig samme måde." 

"Der skal ikke herske nogen tvivl om, at der ikke vil blive 
anvendt dobbeltstandarder i gennemførelsen af vores regler. 
Jeg er klar over, at det er et spørgsmål om tillid. Det kan I 
forvente af mine udtalelser her til formiddag. I kan læse min 
biografi. Men derudover er det et spørgsmål om tillid. Dette er 
mit løfte. Ingen dobbeltstandarder." 

Stabilitets- og vækstpagten (SVP): revision 

"Stabilitets- og vækstpagten er naturligvis ikke perfekt. Jeg vil 
i forbindelse med revisionen af six- og twopack overveje, hvad 
der er den rigtige vej frem, på grundlag af både evidens og 
bidrag fra Det Europæiske Finanspolitiske Råd. Og jeg vil 
naturligvis også tage hensyn til jeres bidrag." 

"Risikoen for en procyklisk effekt er meget tydelig. Jeg mener 
også, at Det Europæiske Finanspolitiske Råd meget klart 
understregede denne risiko. Ved afslutningen af den 
igangværende revision af two- og sixpack, som afsluttes i 
midten af december, skal vi sammen drøfte vejen frem. 
Personligt støtter jeg Det Europæiske Finanspolitiske Råds 
filosofi: enkel, mulig at håndhæve og kontracyklisk. Denne 
filosofi imødekommer også mange af de indvendinger, der i 
formiddags blev fremsat mod dele af de nuværende SVP-
regler, som vurderes at være enten for komplicerede eller for 
diskretionære." 

"Vi skal dog gøre os klart, at beslutningen om vejen frem efter 
revisionen træffes af kollegiet og de europæiske institutioner, 
og det er ikke en nem beslutning. Jeg lægger altid vægt på 
ordet "ambition". Jeg vil meget gerne ændre vores regler i en 
mere kontracyklisk, enkel og retskraftig retning, men jeg 
respekterer også dem, der maner til forsigtighed og betoner, 
at vi kan løse samme problem med tolkningsværktøjer og 
uden at gennemføre lovgivningsmæssige ændringer. Vi 
træffer vores beslutning inden udgangen af dette år." 

Uddybning af ØMU'en/Bonn International Center for 
Conversion 

"Ja, jeg mener, at dette foreslåede, nye instrument – 
budgetinstrumentet [...] [for] konvergens og 
konkurrenceevne – som blev bekræftet på eurotopmødet i 
juni, er relevant, skal finansieres tilstrækkeligt og desuden bør 
betragtes som et stabiliseringsværktøj. Vi ved, at 
stabiliseringsværktøjet altid har været et vanskeligt 
diskussionsemne i Det Europæiske Råd, men jeg mener, at det 
er et meget målrettet forslag. Instrumentet har som mål at 

styrke strukturreformer og konvergens, og det bør ledsages af 
tilstrækkelig finansiering og grundig opfølgning. Det er mit 
løfte over for jeres udvalg." 

"Ja, vi kommer i fællesskab til at drøfte disse  
forvaltningskriterier og instrumentets prioriteter, og klimaet 
bliver helt sikkert en vigtig prioritet." 

Proceduren i forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer 

"Ja, jeg finder analysen af makroøkonomiske ubalancer meget 
nyttig, fordi den forsyner både Kommissionen og 
medlemsstaterne med retningslinjer, ideer og forslag 
vedrørende såvel traditionelle økonomiske spørgsmål som 
andre spørgsmål såsom privat gæld, boligmarkedet [...] og 
sundhedssituationen. Dette er grundlæggende forhold, som, 
jeg mener, vi bør arbejde på at styrke i den nærmeste fremtid." 

InvestEU og en bæredygtig investeringsplan for EU 

"Jeg vil sætte iværksættelsen af InvestEU og 
investeringsplanen for et bæredygtigt Europa øverst på 
dagsordenen." 

"Jeg er enig i, at én billion euro er en meget imponerende sum. 
Jeg tror, at vi får et meget stærkt samarbejde med 
næstformand Frans Timmermans og næstformand Valdis 
Dombrovskis, da vi selvfølgelig er nødt til at skabe et godt  
miljø for at mobilisere privat kapital. Men jeg tror, at der for at 
opnå udgiftsforpligtelser af den størrelsesorden ud over 
kapital og private investeringer også er behov for offentlige 
tilskud og mobilisering af offentlige investeringer i hele 
Europa. Investeringsplanen for et bæredygtigt Europa 
iværksættes parallelt med InvestEU-planen, som, jeg tror, vil 
yde et stærkt bidrag til bæredygtighedsplanen, idet 
kapaciteten i InvestEU-"hubben", som vi kalder den, vil skulle 
bidrage med et nyt projekt, som vil have en stærk 
kapitaldeltagelse. Vi bør også fortsætte arbejdet med at 
fastlægge en standard for grønne obligationer. Det, tror jeg, 
er et af vores mål for den nærmeste fremtid, og arbejdet er, 
som I ved, allerede i gang." 

"Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle 
Anliggender er som sagt allerede i gang med dette arbejde. 
Budskabet er meget klart. Tilgængeligheden af kapital til 
målrettede investeringer, navnlig miljøinvesteringer, er 
stigende på verdensplan. Så vores evne til at fastsætte et 
benchmark for markederne med vores grønne obligationer vil 
være effektiv og vil blive værdsat og falde i god jord hos 
investorerne. Det ville være underligt, hvis EU var fraværende 
på dette område, som i dag betragtes som meget positivt 
verden over." 

"Vi har to forskellige værktøjer. Det ene, InvestEU, er allerede 
blevet drøftet i Parlamentet inden for rammerne af den 
flerårige finansielle ramme. Det er målrettet mod forskellige 
prioriteter og vil efter min mening have en teknisk stærk 
kapacitet i form af InvestEU-"hubben", som også vil kunne  
fremme investeringerne under investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa. Så vi vil i tæt samarbejde med den 
indstillede kommissær Valdis Dombrovskis gøre en målrettet 
indsats for at skaffe privat kapital til projekter under 
investeringsplanen for et bæredygtigt Europa. Vi har som 
bekendt et ambitiøst mål på én billion euro, og jeg vil bruge 
kræfter på at fastlægge planen og promovere InvestEU-
programmet."  
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"Vi kan ikke acceptere, at InvestEU-planen, som er så vigtig for 
os og formodes at tilvejebringe omtrent 650 mia. euro, er 
begrænset til enkelte områder eller lande. Derfor giver jeg i 
dag tilsagn om at sikre en lige fordeling af planens midler i 
hele Unionen." 

Arbejdsløshedsgenforsikringsordning 

"En af de vigtigste foranstaltninger vil være realiseringen af 
den europæiske arbejdsløshedsgenforsikringsordning. Jeg 
ved, at Parlamentet længe har efterspurgt en sådan ordning. 
Politisk vil det ikke blive let, men sammen kan vi udforme en 
ordning, der vil kunne skabe tryghed for borgere, som 
gennemgår svære perioder i deres liv."  

"Jeg mener faktisk, at dette forslag har to mål. Vi må ikke 
undervurdere nogen af målene, og slet ikke det vigtigste, som 
er det sociale borgerrettede mål om at have et instrument, der 
kan styrke de nationale instrumenter til bekæmpelse af 
arbejdsløshed. Det er et relevant punkt, fordi vi her kan 
udvikle et redskab, der har dels et klart socialt budskab og 
socialt formål og dels en stabiliserende virkning. Min pointe er 
dog, at det ikke kun er et stabiliseringsredskab. Som I allerede 
har nævnt, bør genforsikringsordningen ikke være et redskab 
til permanente overførsler mellem landene. Det bør ikke 
svække den løbende strukturelle reformproces i de enkelte 
medlemsstater. Det bør målrettes mod relevante eksterne 
chok, kunne tages i brug med kort varsel og have en 
automatisk fordelingsmekanisme. [...] Jeg har til opgave at 
udforme mekanismen, hvilket vil være et centralt spørgsmål  
både teknisk og politisk set. Vil denne ordning fokusere på lån 
eller direkte støtte til de nationale budgetter? Det er en meget 
relevant diskussion. Der er ikke nødvendigvis et direkte 
modsætningsforhold mellem disse to scenarier. Man kan 
starte med det ene, men det er en opgave, vi må tage fat på i 
de kommende uger meget hurtigt og effektivt."  

"Jeg vil gå i gang med det samme. Det afhænger af den 
politiske udvikling, hvornår "med det samme" bliver, men får  
jeg kommissærposten, vil jeg straks påbegynde dette arbejde 
sammen med min kollega Nicolas Schmit og kollegiet." 

"Det bliver formentlig om nogle uger, at arbejdet med at 
fastlægge ordningen og de forskellige konsekvenser for 
metoderne i vores fællesskabsafgørelser går i gang."  

Det europæiske semester 

"På baggrund af min personlige erfaring som premierminister 
er jeg meget optaget af, at vi først og fremmest træffer vores 
økonomiske beslutninger i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter, hvorfor jeg giver dette tilsagn 
sammen med min kollega Nicolas Schmit. Hvad vores regler 
angår, er der i processen for det europæiske semester i 
tiltagende grad indlemmet en social dimension i løbet af de 
seneste par år. Dette skyldes hovedsageligt  
Göteborgbeslutningen om den europæiske sociale søjle. Jeg 
mener, at det nu er tid til at gå et skridt videre, og jeg har 
tydeligvis fået mandat til at integrere FN's mål for bæredygtig 
udvikling i processen for det europæiske semester. Som vi alle 
ved, har hovedmålene ikke kun en stærk miljømæssig, men 
også social, dimension. Dette vil være et nyt redskab til at give 
denne sociale prioritet den plads, den fortjener." "Jeg mener, 
at vi har brug for – hvilket også er et spørgsmål om 
bevidstgørelse – at inddrage arbejdsmarkedets parter, også i 
de enkelte medlemsstater, i dialogen, som vi skal have med 
medlemsstaternes regeringer. Dette vil fremme dialogen og 

øge forståelsen i hele EU af de beslutninger, vi træffer for 
medlemsstaterne i løbet af semesteret." 

Eurostat 

"Jeg lægger stor vægt på at forsvare Eurostats og de nationale 
myndigheders faglige uafhængighed. Jeg vil sikre, at Eurostat  
også fremover er et pålideligt referencepunkt for statistikker 
og data om Europa." 

Retfærdig og effektiv beskatning 
"Jeg er fast besluttet på at arbejde for en retfærdig og effektiv 
beskatning i EU." "[...] at fortsætte bekæmpelsen af skattesvig 
og -unddragelse [...]. Jeg vil belønne de skatteydere, der spiller 
efter reglerne, og iværksætte straffeforanstaltninger over for 
dem, der ikke gør." 

Miljøbeskatning 

"[...] 74 % af borgerne mener, at EU bør gøre mere for at 
bekæmpe skattesvig. [...] Min første prioritet vil være at sikre, 
at beskatningen bidrager fuldt ud til den europæiske grønne 
pagt. Jeg vil arbejde for en ny ramme for miljøbeskatning med 
henblik på at få brugere, forbrugere og producenter til at 
handle i overensstemmelse med en klimaneutral økonomi . 
Jeg vil vurdere en række foranstaltninger, herunder ajourføre 
og tilpasse energiafgiftsdirektivet til diverse miljømål, og 
arbejde på en CO2-afgift ved grænsen på EU-plan, som er i 
overensstemmelse med WTO's regler. Jeg vil i den forbindelse 
sikre, at denne ramme er retfærdig og socialt afbalanceret. Jeg 
vil også vurdere anvendelsen af [...] andre retlige instrumenter 
i traktaterne, der gør det muligt at vedtage skatteforslag med 
kvalificeret flertal og ved fælles beslutningstagning." 

Reform af det internationale selskabsskattesystem 

"Mit andet mål er det europæiske bidrag til at reformere og 
gøre det internationale selskabsskattesystem klar til det 21. 
århundrede. Det står klart for alle, at det nuværende system er 
forældet. Overgangen til en digital økonomi har medført en 
voksende kløft mellem det sted, hvor værdien skabes, og dér, 
hvor skatten betales. Desuden forvrider konkurrence på 
skatteområdet erhvervslivets beslutningstagning og fører til 
skattepolitikker, der sigter mod kortsigtede skatteindtægter. 
Der pågår drøftelser om en modernisering af den 
internationale selskabsbeskatning i G20 med støtte fra OECD. 
Ved udgangen af næste år skal vi gøre status over de 
internationale drøftelser. Hvis der ikke opnås konsensus, er 
det min opgave at foreslå en retfærdig europæisk digital skat  
og et fælles selskabsskattegrundlag. ""Det betyder, at vi 
kommer til at arbejde på det europæiske forslag i næste års 
tredje kvartal. Vi vil ikke fremføre det europæiske forslag 
under den internationale debat, men jeg ser det som min og 
Kommissionens pligt at have et forslag klar næste år, hvis den 
internationale konsensus udebliver." 

Digital beskatning 

"Ja, vi vil opnå en international aftale om digital beskatning. 
Jeg mener, at vi nu har en reel mulighed for at opnå et resultat. 
Det havde vi ikke for blot et par måneder siden. Drøftelserne 
inden for OECD går overvejende i retning af en generel 
beskatning af store virksomheder – ikke kun digitale 
platforme, men store virksomheder generelt. Det betragter 
jeg som en acceptabel løsning, da der sker digitalisering i alle 
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multinationale selskaber og ikke kun i digitale multinationale 
selskaber, og det kan Europa udmærket gå med til." 
"Den digitale revolution har for første gang skabt en situation, 
som vi ikke kan acceptere, nemlig at værdi skabe s 
kontinuerligt via data og via vores data – vores persondata. 
Men beskatningen sker ikke dér, hvor værdien skabes." 

"[...] besluttede vi, efter at der i medlemsstaterne var interne 
vanskeligheder med hensyn til at imødekomme  
Kommissionens forslag, at forsøge at udvælge det bedste fra 
de internationale drøftelser samt drøftelserne i G20 og OECD. 
Beslutningen kunne umiddelbart se ud som en slags 
exitstrategi for at styre uden om vanskelighederne. Men det 
står nu klart for mig, at der ikke mindst i USA er en reel 
bekymring, og at der samtidig er en realistisk mulighed for at 
indgå et kompromis i OECD. Europa har en meget vigtig rolle 
i denne sag, og jeg mener, at der er gode chancer for, at vi kan 
finde en løsning på globalt plan til næste år." 
"Hvis der ikke opnås konsensus næste år, fremlægger vi et 
europæisk forslag [om digital beskatning]. "Det betyder, at vi 

kommer til at arbejde på det europæiske forslag i næste års 
tredje kvartal." 

Af hensyn til borgerne og den offentlige mening 

"Hvordan sender man et klart budskab om, at vi rent faktisk ser 
meget alvorligt på spørgsmål som miljø, selskabskat, digital 
beskatning og skattesvig? En god måde ville være at 
præsentere kollegiet for en plan, som også indeholder 
borgernes og offentlighedens holdninger til disse emner." 
 

En stærk og moderne toldunion 

"Mange tager toldunionen for givet, men spændingerne  
verden over vedrørende handelssikkerhed, ændrede 
forretningsmodeller og e-handlens fremmarch styrker 
behovet for en stærk toldunion. Jeg vil bestræbe mig på at 
gøre toldunionen endnu mere effektiv." 
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file://tradstudiopproj/PWF$/WF_DA/projects/FdR/1196/1196010EN/v1/da-dk/poldep-Xxxxx-Xxxxx@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
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Den indstillede kommissær, Janusz Wojciechowski, gav møde for Europa-Parlamentet den 1. og 8. oktober 2019 for at 
besvare spørgsmål fra MEP'er fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Under høringerne gav han en 
række tilsagn, der fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hans portefølje som beskrevet i den 
opgavebeskrivelse, som han er blevet tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen. 
Hans opgave vil hovedsageligt bestå i at opbygge et moderne og bæredygtigt landbrug, herunder:  
 afslutte forhandlingerne om en forenklet fælles landbrugspolitik efter 2020 og sikre, at der i de fremtidige 

strategiske planer under politikken skabes balance mellem EU-dækkende mål og nationale prioriteter  
 bidrage til EU's "fra jord til bord-strategi" og undersøge, hvordan fødevaresektoren kan forbedre 

bæredygtigheden i hele fødevarekæden, herunder gennem økologisk produktion 
 sikre, at landbrugsfødevareproduktionen bidrager til EU's klima-, miljø- og biodiversitetsmål 
 styrke ordningen for geografiske betegnelser og fastlægge en ny langsigtet vision for landdistrikterne under 

de strategiske planer efter 2020 
 fremme Europas høje fødevarestandarder på verdensplan. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringerne [(*) 
mødet den 1/10; (**) mødet den 8/10]. De fuldstændige forhandlingsreferater af de offentlige høringer [(*) 1/10; (**) 
8/10] findes på webstedet om høringerne af de indstillede kommissærer. Den indstillede kommissær blev også tilsendt 
en række skriftlige spørgsmål forud for begge høringer, hvortil han afgav skriftlige svar (svarene på Europa-
Parlamentets første spørgeskema; svarene på Europa-Parlamentets andet spørgeskema).
  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-janusz-wojciechowski_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/committees/video?event=20191001-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/committees/video?event=20191001-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/committees/video?event=20191008-1100-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/committees/video?event=20191008-1100-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63203/20191002RES63203.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63203/20191002RES63203.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63728/20191008RES63728.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63728/20191008RES63728.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63728/20191008RES63728.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/da/hearings2019/kommissaerhoringer-2019/20190910STO60730/janusz-wojciechowski-polen
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62448/20190927RES62448.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62448/20190927RES62448.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191007RES63557/20191007RES63557.pdf
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Afslutning af forhandlingerne om en moderne og 
forenklet fælles landbrugspolitik for perioden efter 
2020  
Drøftelser vedrørende reformer af den fælles 
landbrugspolitik  

"Jeg er åben over for yderligere drøftelser [...] af EU-forslage t  
[...]. Kommissionens forslag er ikke mejslet i granit. Vi kan 
diskutere, hvordan det kan forbedres" (*) 

"Jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt, for at gøre den fælles 
landbrugspolitik mere miljø- og klimavenlig. Men [...] vores 
arbejde slutter ikke her. Jeg er åben over for en yderligere 
drøftelse af, hvordan forslagene kan forbedres" (*) 

"Vi har brug for en fælles landbrugspolitik, som er 
understøttet af fælles mål, fælles interventioner og fælles 
indikatorer [...]. Jeg er mere end villig til at indgå i drøftelser 
med Europa-Parlamentet [...] med henblik på at bevare de 
samfundsmæssige aspekter af den fælles landbrugspolitik, 
som er under revision, og samtidig give plads til fleksibilitet. Vi 
er nødt til at finde den rette balance [...] for at give plads til 
nationale interventioner på den ene side og 
fællesskabsdirektiver på den anden" (**) 

Fastlæggelse af en langsigtet vision for landbruget 

"En af mine opgaver – forudsat at jeg får Parlamentets 
godkendelse, naturligvis – er at fastlægge en langsigtet vision 
for det europæiske landbrug. Vi har en langsigtet vision for 
klimapolitikken og en langsigtet vision for energipolitikken, 
men vi har ikke en langsigtet vision for det europæiske 
landbrug" (*)  

"Jeg vil som noget af det første [...] udarbejde en særrapport 
om den nuværende situation i det europæiske landbrug: En 
rapport, der gør status over, hvor vi står, og hvor vi er på vej 
hen, hvor mange landbrugsbedrifter vi har nu [...], og hvordan 
generationssituationen ser ud" (*) 

"Jeg giver tilsagn om, at jeg vil tage de drøftelser med 
Parlamentet, som I finder nødvendige, holde 
kommunikationskanalerne åbne og altid lytte til jer. Jeg er 
meget opsat på, at vi som led i denne dialog kan samarbejde  
om at fastlægge en langsigtet vision for landbruget. Vi har  
brug for en oplyst debat om, hvad vi ønsker for vores 
landbrugsbedrifter og landbrugere i det kommende årti [...] . 
Lad os udarbejde en fælles vision for vores landdistrikter og 
vores landbrug" (*) 

"Jeg vil i tæt samarbejde med Europa-Parlamentet udforme  
den langsigtede vision for landbruget. Parlamentet vil være 
min første dialogpartner i denne debat" (*) 

Samarbejde med Parlamentet 

"Jeg vil gå i dialog med jer, ærede medlemmer, både  
individuelt og i dette udvalg, og jeg vil inddrage alle vores 
interessenter i denne dialog: landbrugere, 
landbrugsorganisationer og andre NGO'er, som har interesse 
i landbrugssektoren. Vi bør arbejde sammen til gavn for vores 
landbrug og vores landdistrikter" (*) 

"Jeg har fået et meget klart signal fra jer. I forventer, at den nye 
kommissær gør mere og andet end blot at lytte og svare for 
sig. I forventer konkrete handlinger og støtte til de europæiske 

landbrugere.  Jeg vil gerne forsikre jer om, at jeg agter at 
træffe konkrete foranstaltninger. Spørgsmålene vedrørende 
landdistrikterne og landbruget er en hjertesag for mig." (**) 

På vej mod en mere retfærdig støtte til familielandbrug 

"Hvordan skal bedrifterne støttes, og hvordan skal  
henholdsvis store og små landbrugsbedrifter behandles? Det 
er sådanne spørgsmål, vi skal finde fælles svar på" (*)  

"Jeg vil være meget imødekommende over for 
foranstaltninger, der gavner små og mellemstore landbrug, 
især familielandbrug" (*) 

"Jeg er helt enig i [...], at landbrugernes vigtigste forpligtelse i 
henhold til traktaten er at sikre fødevaresikkerheden for alle 
europæiske borgere. Vores forpligtelse som europæiske 
politikere er at hjælpe landbrugerne til at opnå dette mål" (*) 

"I skal vide, at indsatsen for at styrke 
markedsinterventionsordningen vil være en helt central 
opgave i mit virke som kommissær" (*) 

Unge landbrugere 

"Politikken for unge landbrugere bør være fleksibel. Vi bør 
bruge det instrument, der er egnet til situationen i 
medlemsstaten" (*)  

Overførsler mellem landbrugspolitikkens søjler  

"Jeg vil støtte medlemsstaternes beslutning om overførsler 
mellem søjlerne fra begge sider" (*) 

Konvergens 

"Ekstern konvergens er et meget følsomt politisk spørgsmål . 
Jeg tror, at vi går [...] i den rigtige retning, men de politiske 
beslutninger om, hvor langt vi vil gå med ekstern konvergens, 
ligger hos Parlamentet og Rådet" (*) "Vi er nået meget langt  
med hensyn til udligningsbetalinger mellem stater og 
regioner samt landbrugere i nationalstaterne. Jeg vil gøre mit 
bedste for at fremskynde denne proces" (**) 

Gennemførelse af den fælles landbrugspolitik efter 
2020 og sikring af, at der i de fremtidige strategiske 
planer under politikken skabes balance mellem 
EU-dækkende mål og nationale prioriteter 

Strategiske planer under den fælles landbrugspolitik 

"Jeg går generelt ind for en fleksibel tilgang, hvor  
medlemsstaterne har mulighed for selv at træffe beslutning, 
fordi situationen varierer fra land til land" (*) 
"Der er efter min mening ikke tale om renationalisering her, 
men der er måske behov for mere kontrol på EU-plan. Jeg er 
åben over for at drøfte dette med jer og forbedre det 
oprindelige forslag" (*) 

"Jeg forventer, at den nye lovgivning, dvs. den nye fælles 
landbrugspolitik, kan træde i kraft pr. 1. januar 2022" (*)  

Ny gennemførelsesmodel  
"Den fælles landbrugspolitik bør være mere fleksibel, fordi [...]  
vi har forskellige situationer i de enkelte medlemsstater" (*) 

Overgangsforanstaltninger 
"Der er behov for overgangsregulering, for hvad kan vi ellers 
gøre? Den fælles landbrugspolitik må ikke afbrydes" (*) 
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Bidrag til EU's "fra jord til bord-strategi" og 
undersøgelse af, hvordan fødevaresektoren kan 
forbedre fødevareproduktionens bæredygtighed i 
hele fødevarekæden  
Fødevarekæden 
"Fra jord til bord"-strategien [...] er ikke noget nyt inden for 
landbruget. Det nye i forslaget er den fælles struktur, og det 
indebærer for landbrugets vedkommende, at vi skal gøre 
mere for miljøet og klimaet, for at beskytte den biologiske  
mangfoldighed" (*) 
"Som kommissær bliver det mit ansvar at sikre gennemførelse 
af lovgivningen (om urimelig handelspraksis). Det sikrer, at 
vores landbrugere står stærkere over for detailhandlerne" (*)  

Økologisk landbrug 
"Jeg vil også støtte økologisk landbrug. Økologisk landbrug 
kan i høj grad bidrage til beskyttelsen af naturmiljøet og 
klimaet. Jeg vil udarbejde en handlingsplan for udvikling af 
økologisk landbrug i Den Europæiske Union" (**) 

Sikring af, at landbrugsfødevareproduktionen som 
led i EU's ambition om nulforurening bidrager til 
EU's klima-, miljø- og biodiversitetsmål 
Den europæiske grønne pagt og landbruget 
"Jeg er overbevist om, at grønt landbrug – miljøvenligt 
landbrug – er den bedste løsning for landbrugets fremtid" (*) 

"20 % under den anden søjle er et godt udgangspunkt. Jeg er 
meget åben over for at indgå en aftale i denne henseende" (**)   
"Det vigtigste er, hvad vi spiser, men det er også vigtigt, 
hvordan vi producerer vores fødevarer. Min opgave som 
kommissær med ansvar for landbrug – hvis jeg opnår jeres 
godkendelse, naturligvis – er at fremme og støtte bæredygtigt 
landbrug" (*)  
"Jeg mener, at bæredygtigt landbrug – landbrug, som drives 
efter højere miljøstandarder – kan være konkurrencedygtigt, 
hvis vi er indstillet på at støtte disse bedrifter. [...]. Vi har intet 
alternativ. Vi bør støtte et sådant landbrug"  

"Miljøvenligt landbrug handler ikke kun om små bedrifter. 
Små bedrifter har en naturlig fordel med hensyn til 
miljøvenlighed, men det handler ikke om bedriftens størrelse. 
Det handler om landbrugsmetoderne" (*) 

"Vi skal støtte landbrugerne [...]. Vi skal hjælpe dem, ikke 
modarbejde dem" (*) 
"Jeg vil forsvare og støtte landbrugerne. Jeg vil gøre mit for at 
sikre, at det ikke er forbud, men incitamenter, der øger 
landbrugernes deltagelse i en ny europæisk grøn pagt, og det 
bør hovedsageligt ske via frivillige instrumenter, herunder 
frivillige operationer inden for miljøprogrammer og grønne 
programmer samt under den fælles landbrugspolitiks anden 
søjle" (**) 

Intensivt husdyrhold 
"Intensivt landbrug er ikke en god løsning for miljøet, klimaet 
osv. Jeg vil som kommissær støtte ikkeintensivt landbrug" (*) 
"Industrielt landbrug udgør en trussel mod miljøet og klimaet. 
Vi bør sende et meget tydeligt signal til offentligheden om, at 
den fælles landbrugspolitik udvikles i en miljøvenlig retning" 
(*) 

Styrkelse af ordningen for geografiske 
betegnelser, der sikrer, at EU's kulturelle, 
gastronomiske og lokale arv bevares og bekræftes 
som ægte over hele verden  
"Begrebet 'geografisk betegnelse' vil blive videreudviklet, da 
det beskytter traditionel europæisk kultur. Det er der et stort 
behov for, især i de centrale og østlige dele af Europa" (**) 

Udformning af en ny langsigtet vision for 
landdistrikterne, der sikrer, at landbefolkningens 
behov imødekommes i de nationale strategiske 
planer under den fælles landbrugspolitik efter 
2020 
"Jeg er også meget bekymret over, at der er færre 
budgetmidler til udvikling af landdistrikterne end hidtil 
antaget. Medlemsstaterne kan imidlertid øge finansieringen, 
hvorved færre budgetmidler ikke nødvendigvis indebærer, at 
landbrugerne har færre ressourcer. Naturligvis bør Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
have som hovedopgave at opretholde landdistrikternes 
levedygtighed" (**) 

"Jeg konstaterer [...], at mange af midlerne fra den anden søjle 
er afsat til den lille gruppe af støttemodtagere – de store 
bedrifter [...]. Det burde være mere demokratisk. Flere 
landbrugere bør få del i midlerne under den anden søjle" (*)  
"Vi bør støtte cirkulært landbrug, lokalt landbrug med lokal 
industri" (*) 

Fremme af Europas høje fødevarestandarder på 
verdensplan  
Dyrevelfærd 
"Jeg vil fremme dyrevelfærden [...]. Jeg vil generelt fremsætte 
miljøfremmende forslag med henblik på at forbedre 
dyrevelfærdsstandarderne, nedbringe dyretætheden, 
anvende naturlige metoder som sommergræsning og give 
svin adgang til halm osv." (*)  

"Et system er mere effektivt, når vi tilskynder landbrugerne til 
at forbedre standarderne. Når vi ikke tvinger dem til det, men 
tilskynder dem til at forbedre dyrevelfærdsstandarderne" (*) 

Påkrævede standarder 
"Vi bør kræve, at importører lever op til de samme standarder  
som europæiske producenter" (*) 

"Jeg vil sikre, at fødevarer, der importeres til de europæiske 
markeder, også lever op til disse standarder, således at 
kravene til vores egne producenter og producenter i 
tredjelande er identiske" (**)  

Antibiotika 
"Vi bør gøre en indsats for at reducere brugen af antibiotika i 
landbruget" (*)  

Landbrug og budget 
"Jeg vil gå i brechen for et stærkt budget for landbruget og 
udviklingen af landdistrikterne, så det bliver muligt at skabe  
arbejdspladser og værdige levevilkår" (**) 

"Jeg er klar til at tage kampen op med de medlemmer af 
Kommissionen, der er parate til at forringe forholdene for de 
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europæiske landbrugere, og dem, der siger, at landbruget  
ikke har brug for så mange penge.[...]. I kan stole på mig" (**)       
"Det europæiske landbrug har brug for mere støtte [...] for at 
skabe fødevaresikkerhed for de europæiske borgere" (*) 

"Jeg fortsætter gerne den politiske dialog [...] om den fælles 
landbrugspolitiks budget, herunder budgettet for POSEI" (*) 

Landbrugs- og handelsaftaler 
"Landbrugere må ikke tages som gidsel i internationale 
handelsaftaler. Hvis de bliver det, har vi en forpligtelse [...] til 

at støtte dem og til at intervenere ved hjælp af 
markedsinstrumenter" (*) 
"Jeg kan love, at jeg vil følge situationen nøje. Til næste år, i 
2020, udarbejder Kommissionen en konsekvensanalyse, en 
vurdering af, hvilke konsekvenser handelsaftaler som 
MERCOSUR eller lignende aftaler kan få for det europæisk 
landbrug" (*) 

"Jeg vil i tråd med den opgave, som kommissionsformand 
Ursula von der Leyen har betroet mig, fremme EU's meget 
høje standarder for beskyttelse af miljø, klima og dyrevelfærd 
i forhandlingerne med vores handelspartnere" (**) 

  

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63203/20191002RES63203.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63203/20191002RES63203.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/committees/video?event=20191008-1100-SPECIAL-HEARING-4Q2
mailto:poldep-cohesion@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
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Tilsagn afgivet under høringen af  

ELISA FERREIRA 
Indstillet kommissær 
Samhørighed og reformer 

 
Den indstillede kommissær, Elisa Ferreira, gav møde for Europa-Parlamentet den 2. oktober 2019 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'er fra Regionaludviklingsudvalget. Under høringen gav hun en række tilsagn, der fremhæves i dette 
dokument. Disse tilsagn henviser til hendes portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, som hun er blevet 
tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, herunder:  
 Samhørighed, reformer og en retfærdig omstilling 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Den indstillede kommissær blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for høringen, hvortil 
hun afgav skriftlige svar.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-elisa-ferreira_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/committees/video?event=20191002-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63309/20191003RES63309.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63309/20191003RES63309.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/da/hearings2019/kommissaerhoringer-2019/20190910STO60731/elisa-ferreira-portugal
https://www.europarl.europa.eu/news/da/hearings2019/kommissaerhoringer-2019/20190910STO60731/elisa-ferreira-portugal
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62427/20190927RES62427.pdf
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Samhørighed, reformer og en retfærdig omstilling  

Samhørighedspolitikken 

"Samhørighed indtager en central plads i det europæiske 
projekt. Og reformer præget af samhørighed skal stå øverst på 
vores dagsorden, [...]." 

Budgettet for samhørighedspolitikken i perioden 2021-
2027 

"Jeg bekræfter, at jeg vil gøre mit yderste i 
kommissærkollegiet for at få så højt et budget som muligt." 

"Jeg mener, at de nye politikker om ikke andet på papiret bør 
modtage ny finansiering. At traditionelle politikker som 
samhørigheds- og landbrugspolitikken ikke blot kan ses som 
en konstant kilde til nye midler." 

Ingen region eller person hægtes af 

"Fra Arktis til Middelhavet, fra byområder til tidligere 
industriområder, fra kulafhængige regioner til regionerne i 
EU's yderste periferi. Fra bjergområder til landdistrikter og fra 
grænseområder til afsides kystområder skal det være synligt 
for borgerne, at Europa tager aktion. En økonomi, der gavner  
befolkningen, med interventionsværktøjer, som er 
skræddersyet til det enkelte område og støtter overgangen til 
en digital, grøn og kønsafbalanceret økonomi. Ingen region 
eller person hægtes af."  

Den lovgivningsmæssige ramme for 
samhørighedspolitikken i perioden 2021-2027 

"Formand Ursula von der Leyen understregede – og jeg er 
enig – behovet for en hurtig aftale om den 
lovgivningsmæssige ramme, så programmerne kan 
iværksættes fra dag ét. Jeg regner med jeres øjeblikkelige 
støtte – lad os arbejde sammen." 

Fonden for Retfærdig Omstilling 

"Der er også et presserende behov for en ny fond for retfærdig 
omstilling, der efter forslag fra Parlamentet skal støtte de 
regioner, som møder særlige udfordringer i overgangen til en 
klimaneutral økonomi, nemlig industri-, kul- og 
energiintensive regioner. Kommissionen forelægger et 
forslag for jer inden for de første 100 dage."  

Forenkling 

"Kommissionens forslag er ambitiøse, f.eks. forslaget til 
forenklede omkostningsmuligheder, der gør, at små 
støttemodtagere ikke skal opbevare fakturaer i årevis, hvilket 
reducerer administrationsomkostningerne med op til 25 %. Vi 
kontrollerer, om disse foranstaltninger giver de forventede 
resultater [...]." 

"[...] Vi bliver sandsynligvis nødt til at høre støttemodtagerne 
for at klarlægge, hvad vi bør gøre for at forbedre og forenkle 
reglerne, og hvordan vi kan gøre det nemmere at opfylde dem 
og undgå unødvendigt bureaukrati. Vi er nødt til at sætte os i 
modtagerens sted. Der er visse bureaukratiske krav, der er 
nødvendige, men vi er samtidig nødt til at fjerne alle dem, der 
ikke er det." 

Strukturreformer 

"Reformer og samhørighed skal gå hånd i hånd. De skal styrke 
og ikke modarbejde hinanden. Skatteyderne skal ikke 
finansiere politikker, der strider mod eller tilsidesætter 
hinanden." 

Reformstøtteprogram/budgetinstrume nt for konvergens 
og konkurrenceevne 

"Jeg vil arbejde tæt sammen med Parlamentet [...]. Vi skal  
samarbejde om at gøre synlige fremskridt inden for de første 
100 dage og vedtage programmet til tiden." 

Det europæiske semester 

"Disse reformer skal harmonere med princippet om 
samhørighed og må ikke være i strid med det." 

Kortsigtede investeringsmekanismer 

"Vi skal sikre, at reguleringer foretaget i krisetider er mindre 
smertefulde. Der er et andet element, som er 
udligningsmekanismerne gennem investering. Denne 
udligning har ikke for alvor fundet sted. Vi har brug for 
kortsigtede investeringsmekanismer, og forhåbentlig finder vi 
en løsning på dette område [...]." 

Regionerne i den yderste periferi 

"Jeg anerkender disse regioners særlige behov. [...] Derfor 
glæder jeg mig over, at hele 21 forskellige lovgivningsforsl ag 
efter 2020 sætter særligt fokus på regionerne i den yderste 
periferi: fra fiskeri til forskning og fra transport til 
klimaændringer. Nogle af disse punkter er allerede blevet 
godkendt på trepartsmødet, og de andre må vi stadig kæmpe  
for at bevare [...]." 

Medfinansieringssatser 

"Vi bør ikke ændre medfinansieringssatserne uden først at 
tage højde for følgerne." 

Gennemgang af dagsordenen for byerne 

"Jeg vil indlede drøftelserne i CITIES-forummet i januar 2020 i 
Porto. Hvis I deltager, viser jeg jer meget gerne rundt i min 
hjemby." 

Kommunikation med Europa-Parlamentet 

"Det er mit mål at besøge regionerne for at forstå 
lokalbefolkningens bekymringer og forventninger [...]. Jeg 
agter løbende at oplyse, hvilken region der bliver mit næste 
besøgsmål. Jeg vil i det hele taget løbende oplyse jer om alle 
mine initiativer. Jeg vil etablere et særligt forhold til Europa-
Parlamentet, navnlig til udvalgene her i dag." 

Klimaændringer 

"Dette er et afgørende spørgsmål, fordi kampen mod 
klimaændringer ikke kun skal tages på ét specifikt 
politikområde. Den skal tages bredt. Den skal være en del af 
alle politikker. Og jeg mener, at denne Kommission, og især 
det kompromis, som den tiltrædende formand har indgået, 
demonstrerer et meget klart engagement på dette område. Vi 
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er naturligvis nødt til at være meget målrettede og 
omhyggelige med, hvordan vi organiserer de forskellige 
instrumenter, vi har til rådighed." 

Geografisk virkning af sektorspecifikke politikker 

"[...] politikker, der forvaltes centralt, skal forstås i lyset af deres 
geografiske virkning. Vi kan ikke have, at alle de strategiske 
investeringer målrettes mod de mest udviklede dele af 
landene. Jeg finder det meget bekymrende, når dette sker, og 
vi er derfor nødt til at tage højde for de sektorspecifikke 
politikkers geografiske virkning." 

Partnerskabsprincippet 

"Jeg anser partnerskaber som helt afgørende. Inddragelsen af 
lokale interessenter er helt central. Jeg vil undersøge 
situationen. Jeg vil se, hvad der sker. Min erfaring siger mig, at 
inddragelsen af lokale interessenter er en forudsætning for at 
sikre, at projekterne gennemføres til fordel for alle berørte 
parter, samt for, at lokalsamfundene deltager fuldt ud i det 
enkelte projekt. [...] Partnerskabsprincippet er et anerkendt 
princip og et fast princip inden for Kommissionen og dens 
tjenestegrene." 

Retsstatsprincippet som betingelse 

"Det er vigtigt, at retsstatsprincippet ikke per automatik gøres 
til en betingelse. Vi skal huske på vigtigheden af 
proportionalitetsprincippet. Derfor ville et automatisk krav 
herom slet ikke være ønskværdigt. Det er et meget følsomt  
spørgsmål." 

Interreg 

"Jeg tror ikke, at Kommissionen har noget egentligt ønske om 
at reducere eller mindske virkningen af Interreg. Vi gør snarere 
alt for at sikre en fortsættelse af Interreg." 

Brexit uden aftale 

"Der vil være behov for nødhjælp til de berørte lande eller 
snarere regioner for at søge at mindske konsekvenserne af en 
hård grænse efter et hård brexit. Vi vil være nødt til at hjælpe 
de berørte befolkninger. [...] Vi vil i så fald skulle gennemgå 
hvert enkelt element i samtlige samarbejdsprogramme r , 
herunder i Interreg." 

Ligestilling mellem kønnene og integration af 
kønsaspektet 

"Disse spørgsmål ligger mig meget på sinde. [...] Vi vil forsøge  
i videst muligt omfang at gennemføre programmer, der tager 
højde for dette element. Der er nye grundforudsætninger for 
brugen af midler, og der er mange af dem, og jeg tror, at 
denne kønsligevægt på en eller anden måde kan forplante sig 
til mere generelle principper, som nu udgør  
grundforudsætninger for forvaltningen af midlerne."    

Hjerneflugt  

"Denne hjerneflugt er noget, der fortjener vores fulde 
opmærksomhed. [...] Men det er en alvorlig bekymring, som 
berører mig meget, og jeg kan forsikre jer om, at jeg vil 

undersøge det nøje, så vi får taget hånd om netop det 
spørgsmål, som I har fremført."  

Interessekonflikter 

"[...] Så hvis der er nogen personlige interesser, vil jeg helt 
undlade at tage stilling, hvilket betyder, at jeg betragter mig 
selv som inhabil, hvorefter den tiltrædende formand vil skulle 
træffe eller uddelegere beslutningen." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IPOL EXPO | Temaafdelingerne, Enheden for Støtte til den Økonomiske Styring 
 

PE 629.837 

Ansvarsfraskrivelse og ophavsret. De synspunkter, der gives udtryk for i dette dokument, er udelukkende forfatternes og afspejler ikke 
nødvendigvis Europa-Parlamentets officielle holdning. Eftertryk og oversættelse til ikkekommercielle formål er tilladt, forudsat at kilden angives, og 
at Europa-Parlamentet underrettes på forhånd og tilsendes et eksemplar. De engelsksprogede citater i dette dokument er baseret på det fuldstændige 
forhandlingsreferat af høringerne, som er stillet til rådighed efterfølgende. Citater af udsagn på andre sprog end engelsk er baseret på 
simultantolkningen under høringen. Simultantolkningen udgør ikke en officielt bekræftet gengivelse af drøftelserne. Videooptagelsen af høringen er 
offentliggjort. © Den Europæiske Union. 
 
Manuskript færdiggjort: oktober 2019. Offentliggørelsesdato: november 2019 
Ansvarlige administratorer: Stephan DIETZEN/Marek KOŁODZIEJSKI. Redaktionsassistent:  Jeanette BELL. 
Kontakt: poldep-cohesion@ep.europa.eu  
 
Dette dokument er tilgængeligt på internettet på: www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 
IP/B/REGI/2019-03 
Tryksag  ISBN 978-92-846-5570-0 | doi: 10.2861/540 |  QA-QA-04-19-611-EN-C 
PDF ISBN 978-92-846-5569-4 | doi: 10.2861/268756 | QA-QA-04-19-611-EN-N 
 
 
 
 

  
  

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63309/20191003RES63309.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63309/20191003RES63309.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/committees/video?event=20191002-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
mailto:poldep-cohesion@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses


BRIEFING  
Høringer af de indstillede kommissærer 
september - november 2019 
 

 

Temaafdelingen for Eksterne Forbindelser 
Forfattere: André De Munter, Michal Jiráček og Kirsten Jongberg 

Generaldirektoratet for Unionens Eksterne Politikker 
PE 639.312 - November 2019 

 
 
 

DA 

 

 

Tilsagn afgivet under høringen af  

OLIVER VÁRHELYI 
Indstillet kommissær  
Naboskabspolitik og udvidelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den indstillede kommissær, Olivér Várhelyi, gav møde for Europa-Parlamentet den 14. november 2019 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'er fra Udenrigsudvalget (Udvalget om International Handel var inviteret). I dette dokument 
fremhæves en række tilsagn, som han har givet under høringen. Disse tilsagn henviser til hans portefølje som beskrevet 
i den opgavebeskrivelse, som han er blevet tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-
Kommissionen, herunder:  

 Vestbalkan og Tyrkiet 
 de østlige nabolande 
 de sydlige nabolande. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Den indstillede kommissær blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for høringen, hvortil 
han afgav skriftlige svar. Efter høringen blev der sendt et yderligere spørgeskema, og yderligere skriftlige svar blev 
modtaget den 18. november 2019. 
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"Som kommissær vil jeg fra den dag, jeg bliver valgt, handle i 
fuldstændig uafhængighed. Jeg vil ikke modtage instrukser 
fra nogen regering, nogen institution [...] Jeg vil handle på 
kollegial vis, og jeg vil forfølge EU-linjen og kun EU-linjen." 

"Jeg vil forfølge EU's holdning, når det kommer til 
retsstatsprincippet – det være sig med hensyn til Vestbalkan, 
Det Østlige Partnerskab eller de sydlige nabolande." 

Udvidelsespolitikken 
"Metoden vil skulle forbedres på en måde, der skaber mere 
dynamik, mulighed for mere dynamik for de kandidatlande , 
der kan og ønsker at udvikle sig hurtigere. På den anden side 
bliver vi, for de lande, der udvikler sig i et langsommere  
tempo, nødt til at sætte farten på udvidelsesprocessen ned." 

"I udvidelsesprocessen gælder princippet om 
"grundprincipperne først", hvilket betyder, at hvis der ikke sker 
fremskridt, eller hvis der er tilbagegang, med hensyn til de 
grundlæggende rettigheder, retsstatsprincippet, 
retsvæsenets uafhængighed, kan forhandlinger blive stoppet, 
kapitler blive lukket eller selv økonomisk bistand blive 
suspenderet. Jeg er ikke bange for at bruge nogle af de 
værktøjer, jeg har adgang til, hvis det bliver nødvendigt, fordi 
betingelserne ikke er opfyldt." 

Vestbalkan 
"Jeg har til hensigt at øge tempoet med hensyn til strukturelle 
og institutionelle reformer, med et stærkt fokus på de 
grundlæggende elementer i retsstatsprincippet, økonomisk 
udvikling, demokratiske institutioners funktionsmåde og en 
reform af den offentlige administration." 

"Jeg vil samarbejde med alle institutioner, virksomheder og 
civilsamfundet om at opnå dette." 

"Det europæiske perspektiv er uændret, og jeg vil kæmpe og 
arbejde for det hele vejen." 

"Jeg er villig til og evner, er i stand til, at samarbejde med de 
medlemsstater, der har haft bekymringer, og jeg vil straks gå 
sammen med disse medlemsstater om at imødegå disse." 

"Når det gælder retsstatsprincippet på Vestbalkan, har vi en 
række meget klare kriterier, som landene skal opfylde, og jeg 
har ikke til hensigt at ændre eller foreslå ændring af disse  
kriterier. Jeg mener tværtimod, [...] at vi er nødt til at 
intensivere arbejdet med vores naboer på Vestbalkan for at 
opnå mere." 

"[...] jeg vil prioritere en fælles vurdering af medlemsstaterne 
og Kommissionen, når det kommer til fait accompli. Jeg vil 
inddrage medlemsstaterne i vores feltmissioner på 
ekspertniveau, så vi dækker hele regionen i fællesskab, ser på 
fakta, ser på udviklingen og vurderer denne i fællesskab med 
henblik på at undgå endnu en fiasko. På den måde får vi en 
klar liste over, hvad der er muligt på begge sider, hvor begge 
sider refererer til landene i det vestlige Balkan og os, og så vil 
der ikke være nogen overraskelser." 

"Vi når måske et kritisk punkt, hvor vi har et, to eller tre 
kandidatlande, der formår at opfylde alle betingelserne. Jeg 
har ingen holdning til dette på forhånd. [...] Det er muligt at 
opgive enhver gruppetilgang, men det kan ske, at vi står med 
en gruppe. Så lad os ikke udelukke den mulighed." 

"Det er min vision, at vi om fem år fra i dag har et Vestbalkan, 
der er langt mere udviklet, med fred mellem Kosovo og 
Serbien, og et Kosovo med fuld visumliberalisering og fri 
bevægelighed, og at man er meget langt med hensyn til 
tiltrædelsesforhandlingerne med Nordmakedonien og 
Albanien, måske tæt på en afslutning, og at Serbien er klar til 
at tiltræde EU." 

Tyrkiet 
"Jeg vil også arbejde som et team med Josep Borrell om vores 
fremtidige forbindelser med Tyrkiet, der er en nøglepartner 
for EU på en lang række områder. Der er en klar mulighed for 
at få mere ud af vores forbindelser, så vi bedre kan tjene vores 
fælles interesser. Da Tyrkiet fortsat spiller en afgørende rolle 
med hensyn til at huse og håndtere behovene hos næsten 4 
mio. flygtninge, bør vi fortsat hjælpe Tyrkiet med dette og 
med at håndtere en øget irregulær migration." 

"Tiltrædelsesforhandlingerne er reelt gået i stå. Den næste 
Kommission bør derfor iværksætte grundige overvejelser, i 
samråd med Europa-Parlamentet og sammen med Rådet, om, 
hvordan man udvikler et strategisk partnerskab, der bygger  
på fælles interesser og er forankret i de eksisterende rammer."  

"Med hensyn til Tyrkiets tiltrædelsesproces til EU, kan vi 
konstatere, at den allerede er gået i stå. At stoppe eller afslutte 
tiltrædelsesforhandlingerne uden en tiltrædelse er dog en 
vigtig politisk og strategisk beslutning, der skal træffes af 
Europa-Parlamentet og af Rådet. Dette er ikke noget, som 
kommissæren vil beslutte. Så når vi diskuterer vores 
fremtidige forhold til Tyrkiet, vil dette naturligvis være et 
strategisk spørgsmål, som vi er nødt til at se på." 

"[...] når det gælder finansieringen – IPA-finansieringen. [...] Jeg 
ved, at dette er et emne i Europa-Parlamentet, og at Europa-
Parlamentet har en meget fast holdning om en fuldstændig 
annullering af IPA-støtte til Tyrkiet. Jeg vil have en mere 
forsigtig tilgang. Støtten er allerede blevet reduceret fra 600 
mio. EUR til 250 mio. EUR, og vi er i færd med at reducere den 
yderligere til ca. 130 mio. EUR, men dette er selve kernen i 
vores finansiering, og dette finansierer civilsamfundet. Hvis vi 
skærer ned på disse midler, forsvinder vi fra det tyrkiske 
samfund, så vi er nødt til at fortsætte. Vi er nødt til at fortsætte 
med at engagere os." 

Naboskabspolitik 
"Der er stor forskel på udviklingen i EU og dets nabolande. Mit 
mål vil være at reducere denne forskel ved at frigøre regionens 
uudnyttede potentiale." 

"Vi har udviklet et meget omfattende sæt af 
samarbejdsaftaler, men også af betingelser, når det gælder 
overholdelsen af menneskerettighederne, pressefriheden og 
retsvæsenets uafhængighed. Jeg agter at fortsætte ad den 
vej, og jeg vil med hensyn til alle vores forbindelser sikre, at 
disse betingelser overholdes." 

"Min portefølje vil dække de eksterne forbindelser i 
migrationsdossieret, og der vil jeg fortsat forsvare EU-linjen, 
som er, at vi er nødt til at hjælpe vores partnerlande [...] med 
at beskytte deres grænser og modstå eksternt pres fra ulovlig 
migration, men også at hjælpe dem med at tage højde for de 
migranter, som er på deres territorier." 
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"Hvis der kommer et forslag fra en gruppe af medlemsstater 
[om at indføre en EU-ordning for 
menneskerettighedssanktioner], er jeg selvfølgelig villig til at 
undersøge dette og samarbejde med dem om at undersøge, 
hvilke fordele et sådant system kan medføre." 

De østlige nabolande 

Det Østlige Partnerskabs fremtid 

"Jeg ønsker at se, at Det Østlige Partnerskab blive styrket i lyset 
af de løbende høringer om dets fremtid. Jeg vil arbejde på 
forslag til Det Østlige Partnerskabs langsigtede politiske mål, 
der skal fremlægges af Kommissionen i god tid forud for 
topmødet om Det Østlige Partnerskab i Bruxelles i juni 2020." 

"Min idé om genoplivning eller styrkelse af Det Østlige 
Partnerskab vil være at forsøge at hjælpe dem med at skabe  
en markedsøkonomi, der vil forbedre deres chancer for at 
modstå pres udefra, men også at skabe et klima for 
investeringer, som vil styrke landenes fremgang." 

Differentiering og uddybet sektorielt samarbejde 

"Nogle lande i øst, Georgien, Ukraine og for nylig Moldova, [...]  
udviser stor beslutsomhed, undertiden i meget vanskelige  
situationer, med hensyn til at tackle reformer, andre i mindre 
grad. Derfor er intelligent differentiering på tværs af 
porteføljen stadig nøglen til eksport af stabilitet." 

"Der er stadig arbejde, der skal gøres med hensyn til at 
udnytte alle fordelene ved DCFTA'erne, men hvis de ønsker at 
samarbejde med os, det være sig med hensyn til økonomisk 
udvikling, grundlæggende infrastruktur som f.eks. transport  
eller energi, den grønne pagt eller digitalt, bør vi være i stand 
til på en mere meningsfuld måde at samarbejde med dem på 
disse områder." 

"[...] vi bør være klar til at inddrage og integrere dem i så 
mange politiske områder, som de føler sig i stand til at indgå i. 
[...] Det kunne også være med hensyn til sikkerhed." 

Ukraine 

"Ukraine [...] har en central geopolitisk betydning for EU. Vi vil 
fortsat støtte dets uafhængighed, suverænitet og territoriale 
integritet, indsatsen for at bringe konflikten i Donbas til ophør, 
og vi vil støtte reformer, hvad enten det drejer sig om reformer 
af retsstatsprincippet eller økonomien. Vi bør gøre fuld brug 
af alle vores værktøjer, herunder Kommissionens 
støttegruppe for Ukraine." 

"[...] vi bliver nødt til at støtte dem, og vi bliver nødt til at 
forsvare dem, herunder enhver mulig forlængelse af 
sanktionerne i forhold til Rusland, så længe vi ikke ser 
fremskridt i Minsk-processen. [...] Jeg vil bruge alle værktøjer i 
min portefølje for at hjælpe Josep Borrell med at få det til at 
ske og i mellemtiden støtte op om alle aktioner med henblik 
på at hjælpe Ukraine med at genvinde sin suverænitet."  

"Indtil videre har vi ikke tilbudt Ukraine denne mulighed [for 
fuld integration i EU]. Men det, vi kan gøre, [...] er at hjælpe 
dem med at skabe en solid markedsøkonomi, der tiltrækker 
udenlandske direkte investeringer, der skaber vækst og job 
lokalt, og som styrker landet. Det er noget, jeg vil prioritere."  

"Jeg vil samarbejde med den højtstående repræsentant, især i 
Ukraine, hvor det også ser ud til, at [desinformation] er et 
fænomen, der påvirker offentligheden meget. Jeg vil også 
benytte alle økonomiske midler, så Ukraine kan bekæmpe 
dette fænomen." 

Andre østlige nabolande 

"Aserbajdsjan kan være en nøglepartner i energisektoren, 
men vi er nødt til at holde retsstatsprincippet og demokratiet 
på dagsordenen." 

"Med hensyn til Armenien er vi nødt til at fokusere på 
økonomisk udvikling, og med hensyn til Hviderusland må vi 
hjælpe med moderniseringen af landet, mens vi holder 
udviklingen af kernedemokratiske værdier på dagsordenen." 

"Jeg vil fortsat samarbejde med Hviderusland om at sikre 
[nuklear sikkerhed]. [...] Vi er nødt til at sørge for, at vores 
eksperter også kan se på anlæggene og kan komme frem til 
dem og sørge for, at nuklear sikkerhed bliver sikret i henhold 
til vores standarder." 

"Jeg vil arbejde med og for Moldova, så reformerne ikke 
indstilles eller trækkes i land. Vi er nødt til at sørge for, at 
reformerne fortsætter, selv om der er en intern krise. Hvis de 
ikke gør det, bliver vi nødt til at suspendere den finansielle 
støtte, ligesom det er sket tidligere. Det er klart, at finansiel 
støtte er entydigt og ubetinget knyttet til fremskridt med 
hensyn til reformer." 

De sydlige nabolande 
"Vi vil forny vores partnerskab med de sydlige nabolande  
baseret på princippet om, at "flere reformer giver flere midler", 
mens vi fokuserer på den økonomiske udvikling af vores 
partnere." 

"I samarbejde med vores sydlige naboer vil jeg fokusere på at 
fremme god forvaltningspraksis, beskytte miljøet og klimaet 
samt udvikle en mere effektiv tilgang til migrationsspørgsmål . 
Jeg vil tillægge økonomisk vækst og succes med 
beskæftigelsespolitikker, navnlig for unge, den allerstørste 
betydning." 

"Hos nogle partnere hæmmes fremskridt og reformer direkte 
af konflikter som med Syrien, i Libyen eller følger heraf i 
Libanon. [...] Marokko og Tunesien udviser beslutsomhed, 
sommetider i meget vanskelige sammenhænge, med hensyn 
til at tackle reformer, andre gør det i mindre grad. Intelligent 
differentiering [...] forbliver således nøglen til eksport af 
stabilitet." 

"Jeg har til hensigt hurtigt at formulere nye forslag til 
prioriteterne for partnerskabet for at intensivere vores 
forbindelser med disse lande, som deltager i kravet om 
reformer." 

"Marokko er villig til at samarbejde med os, ikke kun på 
områder, der er af interesse for [...] det, men også på områder, 
som er af interesse for os, og derfor kan vi fortsætte og udvikle 
dette partnerskab yderligere med dem. [...] Dette kan være en 
model for alle de sydlige nabolande." 

"Jeg vil sørge for, at vi yder al bistand, ikke kun økonomisk, 
men også med hensyn til ekspertise [...], når der er en regering 
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på plads i Tunesien, [...] for at hjælpe dem med at etablere en 
administration, der fungerer for folket [...]." 

"Der sker en opmuntrende udvikling [i Algeriet] i form af 
valget, der afholdes i december. [...] Vi vil naturligvis opfordre 
dem til at fortsætte ad en demokratiske kurs, men det 
tilkommer det algeriske folk at træffe beslutning herom." 

"Forbindelserne med Libyen og Syrien er mere komplekse. 
Det første af mine mål vil være at arbejde på at genskabe og 
beskytte fred og stabilitet, i samarbejde med FN." 

"I Libyen [...] er vi nødt til at intensivere vores bestræbelser på 
at forbedre de humanitære forhold for migranter [...]." 

"Vi er nødt til at støtte frivillig tilbagevenden til Syrien, hvis de 
grundlæggende principper om frivillig, sikker og værdig 
tilbagevenden overholdes, i sæt samarbejde med UNHCR." 

"Vi skal støtte Libanon og Jordan, to lande, der er værter for et 
meget stort antal flygtninge."  

"Vi vil fortsat støtte økonomiske og politiske reformer [i 
Egypten]. Samtidig vil vi fortsætte vores tætte dialog om 
menneskerettigheder." 

"Jeg fortsætter med at forsvare EU-linjen, som er, at det kun er 
en tostatsløsning, der kan skabe langvarig fred i Mellemøsten, 
og vi bliver nødt til at samarbejde med Israel og Palæstina om 
at opnå det. [...] Jeg har adgang til værktøjer, der kan fremme 
denne proces." 

Finansieringsinstrumenter 
"Mit princip i forhold til [finansieringsinstrumenterne under 
den næste FFR] er, at vi ønsker at have adgang til finansielle 
instrumenter, som er pragmatiske, effektive og fleksible." 

"Der skal ses nærmere på forvaltningen [af 
finansieringsinstrumenterne], og jeg vil sørge for, at der tages 
hensyn til Europa-Parlamentets synspunkter."  

"[...] det er klart, at IPA udelukkende vil blive brugt i forbindelse 
med tiltrædelsesforberedelserne – kapacitetsopbygning, 
retsstatsprincippet og alle de andre områder, som det er 
vigtigt at udvikle i disse tiltrædelseslande."  

"Vi har et andet finansielt værktøj i støbeskeen, som er NDICI, 
hvor vi har afsat midler til migration. Så der vil ikke være nogen 
interferens [...] mellem IPA og migrationshandlingerne." 

Forbindelserne med Europa-Parlamentet 
"Jeg er fast besluttet på at arbejde tæt sammen med Europa-
Parlamentet. [...] Jeg ser en vigtig komplementaritet mellem 
vores roller. Jeg regner med fuldt ud at udnytte det 
parlamentariske diplomati og forbindelserne med 
regeringerne i EU's interesse. Jeg vil give al den støtte, der er 
brug for med henblik på at arbejde effektivt."
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Tilsagn afgivet under høringen af  

STELLA KYRIAKIDES 
Indstillet kommissær for sundhed 

Den indstillede kommissær, Stella Kyriakides, gav møde for Europa-Parlamentet den 1. oktober 2019 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'er fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI). Under høringen gav hun en 
række tilsagn, der fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hendes portefølje som beskrevet i den 
opgavebeskrivelse, som hun er blevet tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, 
herunder:  
 Beskyttelse og fremme af folkesundheden og 
 fødevaresikkerhed samt dyre- og plantesundhed. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Den indstillede kommissær blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for høringen, hvortil 
hun afgav skriftlige svar. 
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Beskyttelse og fremme af folkesundheden  

Levering af lægemidler til en overkommelig pris 

"Jeg ønsker at sikre, at vi har de rette midler til at holde vores 
borgere sunde, og i den forbindelse er en stadig strøm af 
lægemidler til en overkommelig pris afgørende. EU's 
lægemiddelsystem har i årtier givet borgerne adgang til 
lægemidler af høj kvalitet og til en overkommelig pris." 

"Lægemiddelindustrien er juridisk forpligtet til at sikre, at 
patienter har adgang til og forsynes med lægemidler. Vi er 
nødt til at arbejde tæt sammen og forsøge at have en holistisk 
lægemiddelstrategi med henblik på at kunne levere det, vi har 
brug for til patienter." 

"Vi er nødt til at sikre adgang til innovation og lægemidler for 
mennesker med tuberkulose, hiv/aids og hepatitis.  [...] Disse  
sygdomme har indflydelse på et meget stort antal europæiske 
borgere. Det vil jeg tage op som min første prioritet i den nye 
Kommission." 

Medicinsk udstyr 

"Jeg vil fokusere på at gennemføre en moderniseret og mere 
robust lovgivningsmæssig ramme for medicinsk udstyr. Dette 
skal ske for at forbedre patientsikkerheden og konsolidere 
EU's rolle som førende på verdensplan på dette område." 

Sundhedsdataområde og e-sundhed 

"Digitale teknologier og kunstig intelligens skal udnyttes 
bedre i forbindelse med denne indsats, da de kan medføre 
konkrete fordele for patienter og sundhedspersonale. Jeg 
ønsker at udnytte dette potentiale, og jeg opfatter 
oprettelsen af et europæisk sundhedsdataområde som et 
vigtigt skridt i den rigtige retning."  

"Digitalisering er en meget vigtig del af enhver 
sundhedsdagsorden, og den er ekstremt vigtig for borgerne. 
[...] Vi er som Kommission engagerede i digitaliseringen. Det 
er noget, der vil fremme forskning og innovation, vi har  
allerede de europæiske netværk af referencecentre, og disse 
giver mennesker med sjældne sygdomme og pædiatri 
mulighed for at opnå denne adgang, og jeg mener, at det kan 
ændre patientplejen og -behandlingen radikalt." 

"Desværre er en af ulemperne ved det, vi oplever i nutidens 
digitale tidsalder, at det er let at sprede misinformation 
gennem mange medier. [...] Så vi er nødt til at arbejde samme n 
på grundlag af uddannelse og sundhed om at bekæmpe og 
udfordre den misinformation, der er derude, og som har  
direkte indflydelse på menneskers sundhed." 

"[...] vi er også nødt til at være omhyggelige med 
databeskyttelsen for patienter. Så dette er noget, vi altid bør 
have med i vores overvejelser, når vi taler om e-sundhed." 

Antimikrobiel resistens 

"[...] Jeg vil slå til lyd for en international aftale om anvendelse  
af og adgang til antimikrobielle stoffer. Dette er hovedårsage n 
til, at jeg også vil prioritere gennemførelsen af den 
europæiske One Health-handlingsplan mod antimikrobiel 
resistens." 

"Jeg har nævnt industri og innovation. Jeg mener, at EU skal  
være et godt eksempel i denne henseende, ved at bevæge sig 

fremad, så vi har nye antimikrobielle stoffer til rådighed for 
patienterne." 

Vaccinationer 

"Vi har videnskaben, der viser os, at det er vigtigt, at vi bruger 
vacciner, og alligevel har vi i de seneste par år set en række 
sygdomme bryde ud i Europa: Vi har mæslinger på grund af 
modvilje over for vacciner. Og jeg vil ikke sige, at det kun 
skyldes misinformation, for det er også knyttet til de 
programmer, som medlemsstaterne har i forbindelse med 
vaccinationer – der synes ikke at være nogen ensartethed. [...]  
vi er nødt til at bekæmpe enhver kilde til misinformation, som 
rent faktisk har en negativ indvirkning på områder, hvor vi 
ved, at der er en solid videnskab."  

Plan for bekæmpelse af kræft 

"Jeg ser, at vores plan for bekæmpelse af kræft berører alle 
foranstaltningerne i min opgavebeskrivelse, fra jord til bord, 
den grønne pagt, antimikrobiel resistens, innovation, 
overkommelige priser på lægemidler. Den skal imødekomme  
forebyggelse, diagnoser, behandling, forskning, overlevelse 
og palliativ pleje. Den skal inddrage sektorer og industrier ud 
over sundhedssektoren, herunder uddannelse og miljø." 

"Det at gøre en forskel i kræftpatienters liv har altid været mit 
ledende princip. Og jeg taler ud fra personlige erfaringer, når  
jeg forsikrer jer om, at det fortsat vil være mit ledende princip 
i forbindelse med min nuværende opgave [...]." 

Organdonation 

"[...] uanset om vi fremsætter en paraplystrategi for Europa om 
organdonation, vil jeg gerne se den evaluering, der forventes 
i slutningen af 2019, med henblik på at se, hvor vi er, og 
hvordan vi bevæger os. Vi er nødt til at bevæge os fremad med 
udgangspunkt i videnskabelige beviser, så vi træffer de rigtige 
beslutninger."  

Medicinsk teknologivurdering "[...] jeg forventer, at dette 
er noget, jeg vil arbejde meget kraftigt i retning af, idet jeg vil 
forsøge at skabe enighed, så vi endelig kommer videre med 
Kommissionens forslag fra 2018 om medicinsk 
teknologivurdering, fordi jeg mener, at det er en vigtig del af 
ethvert sundhedssystem, som vi som europæere ønsker at 
fremme." 

"[...] Jeg vil arbejde meget tæt sammen med patienterne, men 
jeg vil også arbejde tæt sammen med alle andre interessenter 
for at forsøge at bane vejen for denne enighed om en 
medicinsk teknologivurdering. Det er blevet tydeligt, at den 
frivillige måde ikke fungerer. Vi har brug for standarden, og vi 
er nødt til at bevæge os fremad." 

Mental sundhed 

"[...] Jeg vil gøre mit yderste for at sætte det [mental sundhed] 
på dagsordenen igen. Fordi jeg mener, at mental sundhed er 
et område, som mange medlemsstater ikke giver den 
opmærksomhed, som det fortjener, og at det er vigtigt, at vi 
gør noget for at ændre denne tendens. Jeg taler ikke kun om 
depression hos voksne, for hvis vi ser på de problemer, vi 
oplever hos unge med hensyn til adfærdsmæssige problemer 
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og med hensyn til øget selvdestruktiv adfærd, bliver det klart, 
at vi er nødt til at arbejde forebyggende." 

"[...] Jeg vil samarbejde med andre kommissærer om at sætte 
fokus på mental sundhed i mange af politikkerne. Jeg mener, 
at jeg vil kunne være talerør for dette, og det agter jeg at 
være." 

Menneskerettigheder  

"Jeg vil gøre beskyttelse og fremme af menneskerettigheder 
til mit primære grundlag, det vigtigste for mig. Jeg tror, at 
dette skal være på et område som psykiatri, som er ekstremt 
følsomt, fordi det er ekstremt let at sætte en etiket på folk i 
form af en psykiatrisk diagnose, og dette kan undertiden være 
meget subjektivt, afhængigt af hvilken kultur en person 
stammer fra." 

Forskning og innovation 

"Vi forpligter os til innovation. Vi forpligter os til at bevæge os 
fremad og til at investere i forskning. Horisont 2020-
programmet har allerede forpligtet sig til dette. Så jeg vil helt 
sikkert betragte dette som en prioritet, fordi det fortsat at 
arbejde med innovation og videnskab kun kan være mere 
effektivt for den europæiske sundhed. Fordi dette påvirker 
industrien, lægemidler, den grønne pagt og den mad, vi 
spiser." 

"Så det, jeg vil sigte mod, er at være et meget ansvarligt talerør 
i kollegiet, jeg vil bruge videnskaben som grundlag, men også 
tage hensyn til og dele andre bekymringer, for at kunne  
overbevise andre om, at vi er nødt til at bevæge os fremad 
med hensyn til mange af de politikker, som vi ved er 
nødvendige for at beskytte menneskers sundhed." 

Fødevaresikkerhed samt dyre- og plantesundhed 
Pesticider  

"[...] Jeg kan forpligte mig til at mindske den afhængighed, vi 
har af pesticider, og til at forsøge at investere og tilskynde til 
at finde alternativer med lav risiko. [...] Jeg agter at følge dette 
meget nøje for at kunne opfylde løfterne." 

"Den generelle fødevarelovgivning vil, håber jeg, ændre det 
gennemsigtighedsniveau, der har været et stort problem med 
hensyn til at skabe mistillid blandt borgerne, men jeg kan ikke 
være tydeligere om min forpligtelse til at mindske 
afhængigheden af pesticider og finde alternativer med lav 
risiko."  

"Men jeg vil gerne være helt og aldeles tydelig om, at dette 
ikke er noget, der kan behandles isoleret fra alt andet. Det er 
en del af den grønne pagt, som vi alle arbejder i retning af, og 
det er en del af tilgangen "fra jord til bord". Og når vi integrerer 
dette, kan vi ikke have en effektiv "jord til bord"-strategi eller 
en effektiv grøn pagt, hvis vi ikke er i stand til og tager 
problemer som f.eks. pesticider op og formår at håndtere 
dem." 

 "Det, jeg kan forpligte mig til, [...] er, at barrieren for 
beskyttelse af bier og andre bestøvere ikke vil blive sænket. [...]  
Beskyttelsen af bier er nødt til at stå i centrum for vores 
politikker, og dette er også en del af den grønne pagts 
politikker [...]. For mit eget vedkommende ligger det at 

nedbringe brugen af neonicotinoider og finde alternativer 
mig meget på sinde." 

Hormonforstyrrende stoffer 

"Jeg ved, at de [hormonforstyrrende stoffer] påvirker 
menneskers sundhed, og jeg ved, at vi er nødt til at gøre noget 
ved dette, og det er noget, jeg vil forpligte mig til at tage op. 
Vi venter på egnethedskontrollen. Jeg ser frem til at 
samarbejde med jer og til at se på, hvad vi skal gøre for at 
komme videre, for det er bestemt ikke et område, som vi har  
råd til at glemme, og det er jeg helt klar over." 

"Så jeg synes, at det er ekstremt vigtigt, når vi talte om 
hormonforstyrrende stoffer, neonicotinoider, nye 
avlsteknikker og pesticider, at vi ser på den videnskab, som 
findes på området." 

Forbedring af forbrugeroplysninger 

"Den [næringsdeklaration] er rent faktisk obligatorisk for 
færdigpakkede fødevarer. Det ønsker borgerne. De ønsker  
ernæringsprofiler. Det er tydeligt, at vi, når vi skal vælge noget 
fra hylden, bliver mere og mere opmærksomme på, om det, vi 
læser om, er noget, vi vil købe. [...] Ernæringsprofilerne er 
vigtige. De er vigtige for borgerne. Der udkommer en rapport  
om mærkning på forsiden af emballagen i slutningen af dette 
år. Jeg ser frem til resultaterne og til at komme videre, og jeg 
vil gerne se en fælles tilgang på tværs af medlemsstater [...]." 

"Vi er nødt til at finde fælles måder [med hensyn til 
oprindelsesmærkning], så forbrugerne har adgang til 
pålidelige oplysninger, når de køber eller har adgang til mad. 
Dette er noget, der på nuværende tidspunkt er ved at blive 
vurderet. Jeg vil se på alle oplysningerne og derefter 
fremsætte et forslag." 

Dyresundhed og -velfærd  

"Først og fremmest vil jeg være helt tydelig om, at jeg 
betragter dyrevelfærd og -sundhed som en del af "One 
Health" [...]. [...] vi kan ikke tale om "One Health", hvis vi ikke ser 
på hele området, og dette omfatter menneskers sundhed, 
miljø samt dyre- og plantesundhed." 

Fødevarespild 

"[...] jeg vil gerne kunne levere en femårig handlingsplan for 
håndtering af fødevarespild, fordi det efter min mening er en 
meget vigtig del af vores indsats med hensyn til bæredygtige 
fødevarer." 
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Materialer i kontakt med fødevarer 

"Dette [materialer i kontakt med fødevarer] er et ekstremt 
vigtigt emne, da det handler om stoffer, der trænger ind i 
fødevarerne og potentielt ændrer eller påvirker menneskers 
sundhed, men også ændrer fødevarernes bestanddele. [...] Jeg 
vil se på videnskaben, og jeg vil gå videre med en prioritering 
og starte med de materialer, som vi ved, er potentielt mest 
skadelige for menneskers sundhed." 

Forbindelserne med Europa-Parlamentet  

Samarbejde 

"Jeg vil samarbejde med Europa-Parlamentet, medlemsstater, 
interessenter og mine medkommissærer om at forbedre 
folkesundheden og sikre en bæredygtig fremtid for Europa. 
Hvis vi diagnosticerer svagheder i vores systemer, skal vi 
samarbejde om at finde en løsning, idet vi arbejder med 
energi, ambitioner og engagement. Opbygning af 
partnerskaber baseret på tillid, ærlighed, gennemsigtighed og 
ansvarlighed." 

"Ja, jeg respekterer altid demokratiet, og for det andet, og det 
var ikke blot tomme ord, så vil jeg lytte til Europa-Parlamentet, 
og jeg agter at være tilgængelig og arbejde tæt sammen med 

jer, for Europa-Parlamentet har spillet en afgørende rolle i 
forbindelse med mange af disse spørgsmål, f.eks. om GMO'er 
eller nye avlsteknikker, med hensyn til at fremhæve dem og 
fremsætte beslutninger, og det har ført til ændringer." 

Gennemsigtighed og ansvarlighed 

"Gennemsigtighed er en nødvendig del af det, vi foretager os, 
og hvis vi alle i dette rum er ærlige over for os selv, ved vi, at 
en af grundene til, at vi har mistet borgernes tillid i meget af 
det, vi gør med hensyn til fødevaresikkerhed, innovation, 
beskyttelse, vedrører det faktum, at borgerne føler, at der ikke 
er nogen gennemsigtighed i mange af de resultater, de burde 
have adgang til. I denne henseende har jeg før nævnt  
ændringerne i den generelle fødevarelovgivning, der er 
baseret på gennemsigtighed, og som jeg håber, vil hjælpe os 
med opbygge et bedre forhold og vinde borgernes tillid. 
Dette er efter min mening af afgørende betydning."  

"[...] jeg er parat til at tage fat med det samme, hvis jeg bliver 
udnævnt til kommissær for sundhed, og jeg vil altid 
samarbejde med jer gennemsigtigt og konstruktivt, for når alt 
kommer til alt står vi jo til ansvar over for jer." 
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Tilsagn afgivet under høringen af  

DIDIER REYNDERS 
Indstillet kommissær 
Retlige anliggender 

Den indstillede kommissær, Didier Reynders, gav møde for Europa-Parlamentet den 2. oktober 2019 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'er fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Retsudvalget og 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Under høringen gav han en række tilsagn, der fremhæves i 
dette dokument. Disse tilsagn henviser til hans portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, som han er blevet 
tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, herunder:  

 Opretholdelse af retsstaten og 
 retlige anliggender og forbrugerbeskyttelse. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Den indstillede kommissær blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for høringen, hvortil 
han afgav skriftlige svar.
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Opretholdelse af retsstaten 
Omfattende drøftelse af retsstatsprincipperne, 
grundlæggende rettigheder og demokrati 
"Jeg vil ... arbejde på rapporten om retsstatsprincippet – om, 
hvordan det er muligt at opbygge en proces – med en 
interinstitutionel diskussion om hele det omfattende  
spørgsmål ... om retsstatsprincippet, grundlæggende  
rettigheder og demokrati." 

Den europæiske retsstatsmekanisme 
"I juli fremlagde Kommissionen sine forslag til en omfattende  
europæisk retsstatsmekanisme. Jeg vil fremme 
retsstatsprincippet, standse udviklingen af betænkeligheder 
vedrørende overholdelsen af retsstatsprincippet og reagere, 
når det er nødvendigt." 

"Jeg ... ønsker at se denne nye mekanisme være iværksat og i 
gang næste år, med en inklusiv ikke-diskriminerende og 
forebyggende årlig proces. Dette vil føre til en årlig rapport og 
ledsages af EU's resultattavle for retlige anliggender." 

Overvågning af retsstatsprincippet i medlemsstaternes 
dialog og samarbejde med medlemsstater og andre 
institutioner 
"Overvågningen omfatter alle medlemsstater, men vil gå 
mere i dybden i de medlemsstater, hvor der er konstateret 
særlige risici. Jeg vil være særlig opmærksom på at sikre 
objektivitet og retfærdighed i denne overvågning og på, 
hvordan vi opbygger dialog og sikrer, at vi deler bedste praksis 
for at hjælpe medlemsstaterne." 

Brug af alle midler, herunder sanktioner 
"Vi skal bruge alle de værktøjer, som vi har til rådighed ... I kan 
stole på, at jeg ikke vil tøve med at handle, hvis 
retsstatsprincippet er i fare. Jeg vil ikke gå på kompromis, når 
demokratiet står på spil." 

Anbefalinger 
"[D]et er også meget vigtigt, at vi sender henstillinger til alle 
medlemsstater og kommer med bemærkninger til alle 
medlemsstater uden nogen form for forskelsbehandling ... Jeg 
var overrasket over, at det i så mange år har været muligt at 
fremsætte bemærkninger om budgetsituationen – det er en 
nødvendighed at gøre det – men det er ikke så indlysende at 
fremsætte bemærkninger om de fælles værdier." 

Procedurer, der er fastsat i artikel 7 
"[D]et er meget tydeligt: Jeg vil gå videre med den procedure, 
der er fastsat i artikel 7, ikke kun i de sager, vi rent faktisk står 
med, men også i andre tilfælde, hvis det er nødvendigt. Jeg 
ved, at der kan være forskellige andre slags problemer i andre 
medlemsstater, og hvis det er nødvendigt, er vi nødt til at 
anvende proceduren på samme måde." 

Europa-Parlamentet fremlægger sit initiativ for den 
procedure, der er fastsat i artikel 7, mod Ungarn i Rådet 
"[O]m Ungarn – og I har set, at der er en procedure nu – har 
jeg spurgt i Rådet, og dette er også den nuværende 
Kommissions holdning, for at det skal være muligt for 
Parlamentet at forklare Parlamentets holdning – fordi denne 
procedure er startet i Parlamentet – på nøjagtigt samme måde  
og på et meget solidt grundlag."  

Årlig cyklus, medier og demokrati 
"Min første opgave vil være at lede Kommissionens arbejde 
med at udarbejde en rapport om menneskerettigheder, der 

ikke blot vil omhandle retsstatsprincippet, men også vil 
omfatte et større område. I Kommissionens første år ville jeg 
vende tilbage med et indlæg, der vil danne grundlag for 
drøftelser, både i Parlamentet og, håber jeg, i Rådet." 

Retsstatsprincippets konditionalitet 
"Det er min opfattelse, at vi hurtigt vil opnå en aftale mellem 
medlovgiverne om dette emne, fordi dette så vil betyde, at det 
er muligt at træffe de rigtige foranstaltninger under EU-
budgettet med suspension, eller at der samlet set vil blive tabt 
penge i tilfælde af en generel manglende opretholdelse af 
retsstatsforpligtelser." 

Rapporter om en ny strategi for demokrati og EU's 
charter om grundlæggende rettigheder 
"Kommissionen agter også at udarbejde en rapport om EU's 
charter om grundlæggende rettigheder, så det er muligt at 
komme med en rapport herom. Vi vil arbejde på en ny strategi 
for demokrati, så måske med en rapport om demokrati." 

Interinstitutionel ordning 
"[D]et er muligt at drøfte en interinstitutionel ordning. Jeg ved 
ikke, om det vil være en formel diskussion, for den vil blive for 
lang – måske på mellemlang sigt – men den skal starte med 
det samme." 

Arbejdsgruppe for Kommissionen, Rådet og Europa-
Parlamentet 
"Jeg vil foreslå, at der sammensættes en arbejdsgruppe med 
de tre institutioner ... og for at se på, hvordan det er muligt at 
opbygge processen sammen. Jeg vil naturligvis først arbejde 
på rapporten om retsstatsprincippet – om, hvordan det er 
muligt at opbygge en proces – med en interinstitutionel 
diskussion om hele det samlede spørgsmål, som I har nævnt, 
om retsstatsprincippet, grundlæggende rettigheder og 
demokrati ... Så jeg håber, at det vil være muligt at starte en 
sådan arbejdsgruppe så hurtigt som muligt ... Jeg er ikke imod, 
at der er mulighed for at konsultere og diskutere med 
uafhængige eksperter, uafhængige organer, men måske skal  
der ikke være mulighed for at oprette nye." 

Artikel 2 i eksterne forbindelser 
"Jeg går meget ind for, at artikel 2 overholdes inden for EU og 
også med hensyn til eksport af vores værdier." 

Minoriteter og sårbare grupper 
"[Jeg] forpligter mig til ... at forsvare minoriteter og ikke mindst  
minoriteters rettigheder. I har talt om lesbiske, bøsser, 
biseksuelle og transseksuelle, og det er tilfældet ved alle 
mulige lejligheder. Selvfølgelig vil det være en af 
bekymringerne. Der er tale om sårbare grupper, hvilket er 
velkendt, men vi er nødt til at være meget aktive i praksis og 
ikke kun med hensyn til de generelle procedurer, som vi har i 
vores værktøjskasse." 

Retlige anliggender og forbrugerbeskyttelse 
Udvikling af området for retlige anliggender gennem 
retligt samarbejde 
"Vi er nødt til at styrke det retlige samarbejde i civile og 
politiske spørgsmål. Europæiske borgere har ret til at leve og 
arbejde i EU med fuld respekt for den frie bevægelighed." 

Et gensidigt tillidsforhold 
"Det handler også om at respektere vores mangfoldighed, 
men samtidig at sikre vores forskellige retstraditioner, men de 
bør ikke være en hindring for vores frihedsrettigheder eller 
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sikkerhed. Jeg vil arbejde for at opbygge en atmosfære af tillid 
mellem vores forskellige retssystemer." 

Er de grundlæggende rettigheder beskyttet ved 
retshåndhævelse? 
"[S]varet er ja ... [H]vis jeg har en sådan portefølje, vil jeg 
forsvare de grundlæggende rettigheder ... Helt bestemt ...  
[D]et står meget klart." 

Den europæiske arrestordre 
"Hvad angår den europæiske arrestordre, vil jeg fortsætte med 
at overvåge dens anvendelse og arbejde tæt sammen med jer 
og med medlemsstaterne om fortsat at forbedre den ... Vi vil 
overveje, om traktatbrudssager er nødvendige i lyset af 
overensstemmelsesvurderingen. Jeg vil også overveje seriøst, 
om jeg skal fremlægge et forslag om at revidere den 
europæiske arrestordre." 

Fængselsforhold og varetægtsfængsling 
"Jeg vil også undersøge, hvordan fængselsforholdene i EU kan 
forbedres, og jeg vil undersøge idéen om at etablere 
minimumsstandarder for varetægtsfængsling for at styrke 
tilliden." 

Europol-forhandlinger med partnere 
"Jeg mener, at vi også bør være i stand til at være 
opmærksomme på de grundlæggende rettigheder, på 
menneskerettighederne, i den måde, vi forhandler og indgår  
aftaler på. Jeg vil naturligvis holde øje med agenturer, der 
mere direkte er afhængige af Generaldirektoratet for Retlige 
Anliggender." 

Den Europæiske Anklagemyndighed  
"[J]eg vil først og fremmest sikre mig, at vi har opnået en 
korrekt gennemførelse af EPPO ved udgangen af næste år. Det 
vil jeg samarbejde med chefanklageren og den midlertidige 
administration om, og vi har en lang række skridt, der skal  
tages for at komme i en sådan retning ... For det første har vi 
brug for et kollegium af anklagere. Så vi er nødt til at lægge 
pres på medlemsstaterne for at få dem til at oprette et 
kollegium. For det andet er vi nødt til at lægge mere pres på 
for at opnå en korrekt gennemførelse af BFI-direktivet, for 
uden dette vil det blive vanskeligt for den nye europæiske 
anklagemyndighed at arbejde på situationen i EU-budgettet. 
Og derefter ... er det vigtigt at tildele EPPO tilstrækkelige 
ressourcer – menneskelige såvel som økonomiske ressourcer 
– og jeg vil sørge for, at det er muligt at beskytte den i FFR." 

Eurojust 

"På området for retlige anliggender er formålet med Eurojust  
især at lette koordineringen af retsinstanser, især når det 
drejer sig om bekæmpelsen af kriminalitet i forbindelse med 
intellektuel ejendomsret. Det er derfor et element, hvor en 
stærkere indsats er ønskelig, og Eurojust er ved at forberede 
en rapport om retsanlæg og bedste praksis med hensyn til at 
tackle denne type kriminalitet. Vi vil derfor være i stand til at 
arbejde på udveksling af bedste praksis mellem stater." 

Generel forordning om databeskyttelse, der fremmer 
den europæiske tilgang som en global model  

"En af mine prioriteter vil være at sikre, at de grundlæggende  
rettigheder beskyttes fuldt ud i den digitale tidsalder ... Vi er 
nødt til at sikre, at den nye lovgivningsramme gennemføres 
fuldt ud, og samtidig fortsætte med at fremme vores værdier 
og standarder på den internationale scene ... Jeg hører ofte 
kritik af den generelle forordning om databeskyttelse, som 

ikke desto mindre indeholder forenklede mekanismer for små 
og mellemstore virksomheder. Det er derfor i denne ånd, at 
jeg vil forsøge at arbejde for om muligt at fjerne en række 
unødvendige begrænsninger for små og mellemstore 
virksomheder eller nystartede virksomheder." 

Grundlæggende rettigheder, menneskelige og etiske 
følger af kunstig intelligens 

"[I] de første 100 dage vil vi forsøge at arbejde på en ny 
horisontal lovgivning om de menneskelige og etiske aspekter 
af kunstig intelligens ... [V]i er nødt til at bede om stadig flere 
oplysninger om algoritmerne og algoritmernes logiske 
funktion ... Så med Kommissionen har vi ikke kun brug for at 
gennemføre ny lovgivning, men vi har også brug for at hjælpe 
de nationale myndigheder med at afholde prøver og 
kontroller med henblik på at modtage oplysninger ... [V]i vil 
arbejde i sektorrelaterede situationer, fordi vanskelighederne 
er mere detaljerede i transportsektoren eller inden for 
sundhedspleje og anden form for aktivitet."  

Gyldne visa 
"[D]er er nogle rettigheder med hensyn til fri bevægelighed, 
kapaciteten til at stemme til Europa-Parlamentet, så vi er nødt 
til at være strenge ... Fordi der som nævnt af jer er risici: 
korruption, hvidvask af penge og mange andre risici som følge 
heraf. Så jeg er fast besluttet på at bekæmpe det, fordi vi er 
nødt til at beskytte det europæiske medborgerskab. Det er et 
virkelig vigtigt element i vores værdier." 

Whistleblowere 
"[Jeg] mener, at vi ikke alene skal bevæge os i retning af, at alle 
medlemsstater anvender direktivet, men det er meget 
sandsynligt, og jeg ønsker at drøfte dette med 
medlemsstaterne, at vi, som jeg har sagt, vedtager yderligere 
foranstaltninger i form af hjælp og støtte . 
Dette kan også ske via juridisk bistand, økonomisk, som 
nævnt, og psykologisk bistand.  
Og med hensyn til disse forskellige punkter er jeg meget klar 
til at se på, om medlemsstaterne ønsker at gå endnu længere, 
og om det også på europæisk niveau er nødvendigt at gå 
endnu længere." 
EU-medborgerskab  
"Jeg ønsker at gå videre med prioriteterne: ... for at beskytte 
borgernes frie bevægelighed, især i forbindelse med brexit, 
som meget hurtigt vil komme på dagsordenen igen." 

 Selskabsret  
"Jeg er meget forpligtet til at samarbejde med jer og med 
Rådet om måden, hvorpå man indarbejder nye krav i 
selskabsretten. I har også talt om menneskerettigheder ... Der 
findes i øjeblikket en række frivillige forpligtelser i mange  
virksomheder, men det er ikke nok. Jeg er sikker på, at vi er 
nødt til at gennemgå en reel ændring i selskabsretten for at 
stille flere krav om virksomhedernes sociale interesser, og jeg 
er også sikker på, at det er ganske vigtigt at drøfte 
forsyningskæden." 

Sager til varetagelse af forbrugerinteresser 
"Jeg vil ... presse på for en hurtig vedtagelse af forslaget om 
adgang til indbringelse af sager. De europæiske forbrugere 
har et stort behov for kollektive klagemuligheder." 

"... vi er nødt til først at vedtage det nye direktiv, direktivet om 
indbringelse af sager til varetagelse af forbrugerinteresser, for 
at organisere et kollektivt søgsmål, fordi vi, som I ved, er nødt 
til at nå frem til en holdning i Rådet, hvis det er muligt i 
november, så vi har taget det første skridt, og jeg er helt enig 
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i, at det er nødvendigt, og at vi er nødt til at organisere 
processen." 

To forskellige kvaliteter af produkter 
"Vi skal forsat slå ned på uærligt og aggressivt salg og beskytte 
sårbare forbrugere. Vi er nødt til at opretholde stor 
agtpågivenhed med hensyn til risikoen for to kvaliteter af 
produkter ... Vi forventer samme retfærdighed, uanset hvor en 
forbruger bor." 

Produktsikkerhed 
"Jeg vil se nærmere på en opdatering af direktivet om 
produktsikkerhed i almindelighed, så alle aktører i 
onlineforsyningskæden reducerer antallet af usikre produkter. 
Jeg ønsker også klare regler, hvad angår ansvar, for alle 
udbydere, som er involveret i onlineforbrugerrejsen." 

Ansvar inden for kunstig intelligens 
"[H]vad angår de menneskelige og etiske aspekter af kunstig 
intelligens, og vi er nødt til at se på, hvordan det er muligt at 
gå videre med hensyn til ansvar ... Sikkerhed er et meget 
vigtigt aspekt, et menneskeligt og etisk aspekt og ansvar, men 
jeg vil ikke love jer, at vi får en ny forordning om ansvar i løbet 
af de første 100 dage. Det kan tage længere tid end det." 

En effektiv håndhævelse af forbrugerlovgivningen 
"[Jeg] agter at lægge særlig vægt på en effektiv håndhævelse. 
... Vi er på nuværende tidspunkt nødt til at sikre os, at der sker 
en effektiv håndhævelse både internt i EU og med vores 
internationale partnere." 
Styrkelse af forbrugernes kapacitet 
"I strategierne for den grønne pagt vil vi i de første 100 dage 
gøre vores for at få øje på, hvordan det er muligt at arbejde 
mere med forsyningssiden, og hvordan det vil være muligt for 
forbrugerne at deltage i en hurtigere overgang til den grønne 
økonomi. Jeg er sikker på, at vi er nødt til at give flere 
oplysninger til forbrugerne, naturligvis som et første aspekt, 

for at vi har kapacitet til at beslutte at træffe et andet valg og 
vælge et andet produkt."  

Bæredygtighed, holdbarhed, mulighed for reparation 
"Først og fremmest er vi som EU-medlemsstater alle 
forpligtede til at opfylde vores forpligtelser med hensyn til 
målene for bæredygtig udvikling på FN-niveau." 

"Jeg vil gentage, at det, som jeg sagde i mine indledende 
bemærkninger, er meget vigtigt at bruge efterspørgselssiden 
– dvs. forbrugerkapaciteten – til at organisere en reel proces i 
retning af en bæredygtig økonomi, og jeg er sikker på, at hvis 
vi skal overholde vores forpligtelser vedrørende målene for 
bæredygtig udvikling på FN-niveau, er vi nødt til at gøre det 
og at være meget aktive på dette område." 

"Jeg sagde meget klart, at jeg mener, at vi i en række 
spørgsmål vedrørende bæredygtighed og bæredygtig 
udvikling er nødt til at informere forbrugerne effektivt. Og så 
er det op til virksomhederne at give korrekte oplysninger, for 
eksempel om ... holdbarhed, muligheden for reparation af en 
række produkter, men også om tilgængeligheden af 
reservedele. Og med hensyn til muligheden for reparation vil 
jeg gerne tilføje ... reparationer foretaget af en tredjepart og 
ikke nødvendigvis af den virksomhed, der har solgt produktet 
... Så jeg mener, at det sandsynligvis vil være nødvendigt at 
lovgive på alle disse punkter ... Vi vil undersøge alle situationer 
for at se, om vi går i retning af en bæredygtighedsforpligtelse. 
...." 

Planlagt forældelse 
"Og når man taler om planlagt forældelse, mener jeg, at hvis 
en forældelse rent faktisk planlægges, skal det gøres til en 
lovovertrædelse, som myndighederne har mulighed for at 
straffe. Vi kan ikke forestille os, at man kan indføre denne 
forældelseslogik i produkter på frivillig basis, uden at det har 
konsekvenser."
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Tilsagn afgivet under høringen af  

ADINA-IOANA VĂLEAN 
Indstillet kommissær 
Transport 

Den indstillede kommissær, Adina-Ioana Vălean, gav møde for Europa-Parlamentet den 14. november 2019 for at 
besvare spørgsmål fra MEP'er fra Transport- og Turismeudvalget. Under høringen gav hun en række tilsagn, der 
fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hendes portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, som 
hun er blevet tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, herunder:  

 en bæredygtig, sikker og prismæssigt overkommelig transport. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Den indstillede kommissær blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for høringen, hvortil 
hun afgav skriftlige svar. 
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/files/president-elect-von-der-leyens-mission-letter-adina-valean_en
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En bæredygtig, sikker og prismæssigt 
overkommelig transport 
Samarbejde med Europa-Parlamentet  

"Jeg ved, hvor vigtigt det er, at en kommissær tager 
udgangspunkt i medlemmerne af Europa-Parlamentet s 
ekspertise og erfaring, og jeg giver jer tilsagn om, at jeg helt 
fra starten vil dele ideer og projekter med jer, og at vi vil 
gennemgå hele kæden for udarbejdelse af lovgivning." 

"Jeg forpligter mig til at finde gode løsninger med hensyn til 
at arbejde med alle interessenter, at samarbejde med 
Parlamentet om at løse problemer og at finde de rigtige 
måder at forbinde mennesker på, hvor vi, til en overkommelig 
pris, bevæger os i retning af at have en fair og inklusiv 
transport, herunder luftfart." 

"[...] Der vil være meget, der skal gøres med hensyn til 
transport og turisme, hvilket [...] transportkommissære n 
sammen med Europa-Parlamentet bør forpligte sig til, og man 
bør [udvikle] dette arbejde og derefter [drøfte] det i 
kommissærkollegiet." 

Strategi for bæredygtig og intelligent transport  

"Jeg vil arbejde hårdt for at reducere det miljømæssige 
fodaftryk for mobilitets- og transportaktiviteterne og sørge 
for, at vores handlinger bidrager yderligere til en reduktion af 
CO2-emissioner og en forbedret luftkvalitet." 

"Jeg vil støtte partnerskaber med industrien i værdikæden 
som en del af den europæiske grønne pagt." 

 "Jeg vil presse på for endeligt at få et fuldt udviklet fælles 
europæisk luftrum [...] Jeg vil ikke gå så langt som til at sige, at 
vi har brug for færre flyvninger, men vi skal være mere 
effektive og mere bæredygtige og have et bedre og mere 
effektivt system til trafikstyring." 

 "Med hensyn til havne vil jeg sige, at havområdet selvfølgelig 
er en enorm forretning for Europa. Vi er nødt til at beskytte 
det, konsolidere det, gøre det mere bæredygtigt og mere 
grønt, men dette bør indgå som led i en positiv løsning, der er 
grønnere og konkurrencedygtig [...] alle tredjelandsaktører på 
vores markeder bør overholde vores regler, og det er en del af 
Kommissionens job at følge og sikre, at dette forbliver sandt." 

 "[...] strategier for bæredygtig planlægning af mobilitet i 
byerne [...] jeg vil foretrække at have en europæisk tilgang til 
det og ikke at have for megen fragmentering, fordi 
fragmentering i denne henseende er dårlig for rejsende over 
landegrænserne [... ] vi får se, om der er behov for yderligere 
handlinger på europæisk niveau." 

Internalisering af eksternaliteter/energibeskatning 

"Vi ønsker at være CO2-neutrale inden 2050, og det kræver 
yderligere politikker og en større indsats." 

"Så vi er nødt til at internalisere en del af disse eksternaliteter 
[...] brugeren skal bidrage mere med hensyn til det, der 
forurener." 

 "Jeg kan forpligte mig og sige, at jeg ikke vil udelukke 
beskatning, det er helt åbenlyst [...] Jeg forpligter mig til det 
faktum, at mit fokus vil være på, hvordan vi kan udvikle 

brugen af tog og gøre togtransport mere økonomisk 
overkommelig med lavere priser." 

"Og med hensyn til bæredygtige alternative brændstoffer og 
derefter beskatning, så er det hele på dagsordenen. Jeg 
ønsker ikke at holde noget skjult, og jeg forpligter mig til at 
arbejde på alle områder med henblik på at reducere 
emissionerne inden for luftfart og at gøre jernbaner til en 
mere attraktiv transportform for mennesker og varer." 

Udvidelsen af emissionshandelssystemet  

"At reducere kvoterne til luftfart med det formål at fjerne dem 
over tid er en del af den opgave, som jeg har fået overdraget, 
og at udvide emissionshandelsordningen til den maritime 
sektor er noget, der vil medføre en værdifuld ændring. 
Generelt bør det være brugerne, der bærer omkostningerne  
ved deres rejser, ikke samfundet som helhed." 

"[...] ETS inden for luftfart skal reducere emissionerne. Vi har  
CORSIA: Når det er blevet vedtaget, vil vi straks være 
forpligtede til en gennemførelse, så vi kan udligne 
emissioner." 

 "[...] EU ETS [...] Jeg er engageret i, og vi bør sammen være 
forpligtede til, at indføre et sådant instrument til nedskæring 
af emissioner på havområdet." 

"[...] når vi anvender EU's emissionshandelsordning på 
havområdet [...], vil vi være forsigtige og forsøge at opretholde 
sektorens konkurrenceevne, fordi dette helt sikkert er meget 
vigtigt for os." 

Anvendelse af bæredygtige og alternative  
transportbrændstoffer inden for vej-, sø- og lufttransport  

"Jeg vil samarbejde med medlemsstater og private investorer 
om at gennemføre en betydelig stigning i de offentligt 
tilgængelige ladestandere og tankstationer. Jeg ønsker at 
fremme anvendelsen af bæredygtige brændstoffer inden for 
vej-, sø- og lufttransport." 

"[...] udbredelsen af mere bæredygtige brændstoffer. Inden for 
søtransport [...] er mit mål – mit tilsagn – at støtte dem, der på 
nuværende tidspunkt er mere bæredygtige og rentable og at 
fremme udviklingen af ny teknologi, nye 
forskningsprogrammer." 

 "Derfor en vifte af foranstaltninger – den vigtigste er at 
dekarbonisere, at være mere miljøvenlig og ikke at miste 
konkurrenceevnen." 

 Digital innovation og fortsat modernisering af vigtige  
transportsystemer 

"Vi er nødt til at udnytte fordelen ved digitaliseringen fuldt ud 
for at gøre transporten mere sikker, renere, mere effektiv og 
mere tilgængelig." 

"Der er et egentligt marked for digitale løsninger på vej, og jeg 
ønsker, at EU forbliver førende: Fra blockchain og digital 
kortlægning og sporing til opkoblede og automatiserede 
køretøjer, fly og fartøjer." 

"Vi er nødt til at integrere jernbanen med logistiske ændringer 
gennem nye teknologier, vi er nødt til at åbne data for 
eksempel om forventede ankomsttider, og vi har meget brug 
for et nyt signalsystem." 
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Den sociale dimension 

"Job vil blive påvirket, derfor vil jeg prioritere investeringer i 
omskoling for f.eks. at holde bilindustrien i gang socialt og 
økonomisk." 

 "Jeg vil videreudvikle platformen "Kvinder og transport", og 
jeg vil se potentialet i kønsbalance og integration af 
ligestillingsaspektet trives." 

 "Vi er nødt til at forklare [folk], hvordan tingene hænger 
sammen, og at få deres støtte, så de ikke bliver bange for, at 
den moderne fremtid inden for transport betyder, at nogen vil 
blive ladt i stikken. Jeg vil være fuldt engageret i denne 
tilgang, og jeg vil følge op på alt det arbejde, der allerede er i 
gang." 

"Luftfartssektoren er meget konkurrencepræget ... Vi har brug 
for at få alle deltagere med, medlemsstater, luftfartsselskaber , 
flybesætningsorganisationer, arbejdstagere og 
arbejdsgiverorganisationer og Europa-Parlamentet ... Faktisk 
vil jeg sige, at jeg vil træffe alle de nødvendige  
foranstaltninger, lovgivningsmæssige eller ej, for at tackle alle 
disse mangler, alle disse spørgsmål." 

 "Jeg [vil] samarbejde med mine [medkommissærer] om at 
træffe passende foranstaltninger på forskellige områder, så 
arbejdstagerne eller arbejdsmiljøet i transportsektoren 
beskyttes mod svig og misbrug og mod dårlige 
arbejdsforhold. Derfor vil jeg kalde det et humanistisk 
engagement." 

 Militær mobilitet 

"Transportinfrastruktur er vigtig for at muliggøre en 
europæisk forsvarsstrategi. Forbedret mobilitet for vores 
tropper og udstyr er ikke til at komme udenom, når vi 
investerer i infrastruktur, og dual use-faciliteter til civile og 
militære formål udgør en mulighed af stor betydning for EU 
og bør være et strategisk valg." 

Ledende rolle i internationale fora 

"Overordnet set, er den valgte formands vision en geopolitisk 
Kommissions vision. Dette er nøjagtigt, hvad vi har brug for. Vi 
har brug for, at Europa fastholder sin multilateralisme på den 
globale scene. Med hensyn til transport betyder det, at Europa 
skal være et knudepunkt for alle naboregioner, og, hvad 
vigtigere er, for globale forsyningskæder og 
passagerstrømme, og dette vil være ekstremt vigtigt for vores 
konkurrenceevne." 

"Vores konkurrencefordele kan forstærkes, hvis vi handler 
korrekt i vores internationale organer, f.eks. Den 
Internationale Søfartsorganisation (IMO) og Organisationen 
for International Civil Luftfart (ICAO), for at integrere fordelene 
ved vores succeshistorier." 

Samarbejde med nøglepartnere 

"Så vi har aftaler, og i aftalerne har vi regler, der skal  
håndhæves. Og jeg tror, at vi skal have lige vilkår for vores 
virksomheder og for dem, der får adgang til vores marked [...]  
Dette vil være en kontinuerlig del af arbejdet." 

"[...] vi er nødt til at håndhæve konkurrencereglerne på 
markedet, så vi får et godt prissystem [...] Det, jeg vil gøre, er 
at følge og vurdere, hvad der præcist foregår, og hvad der ikke 

gennemføres, og jeg vil forsøge at håndhæve  
gennemførelsen." 

  "[...] hvis tingene ikke udvikler sig, vil vi selvfølgelig indlede 
traktatbrudsprocedurer." 

 "Vi kender alle til det omstridte spørgsmål om lufthavnen i 
Gibraltar [...] der er selvfølgelig ingen tvivl om, at jeg, hvis 
brexit gennemføres, vil være kommissær for EU's 
medlemsstater." 

Det transeuropæiske transportnet 

"Jeg har været imod nedskæringerne under den nuværende 
flerårige finansielle ramme (FFR), og jeg forpligter mig over for 
jer til at forsvare budgettet for Connecting Europe-faciliteten 
for den næste finansielle ramme." 

"Vi er nødt til at færdiggøre hovednettet, vi er nødt til at støtte 
lufthavnes og havnes rolle på regionale og lokale steder." 

"Vi vil også ændre retningslinjerne for 20 netværk i 2021, jeg 
ved, at der er en forpligtelse [...] vi er nødt til at bidrage bedre 
til de projekter, der opstår i forbindelse med dette net, især 
inden for jernbanetransport." 

"[...] at indføre en central myndighed til at håndtere alle 
procedurer [...] det indfører muligvis et yderligere 
bureaukratisk lag [...] hvilket vi ikke ønsker, og også at indføre 
nogle kortere perioder, f.eks. to år, til gennemførelsen." 

Manglende infrastrukturforbindelser og forbindelsesled  

"Så vi er nødt til at investere, på den ene side, i selve 
infrastrukturen – i multimodaliteten." 

 "Konnektivitet er stadig det vigtigste, og vi vil investere i 
konnektivitet. Som tidligere nævnt skal lokale eller regionale 
lufthavne og havne støttes yderligere inden for rammerne af 
EU' konkurrencepolitik." 

"Jeg går ind for nattogene, så længe de er 
konkurrencedygtige, og en offentlig serviceforpligtelse kan 
bruges til nattog." 

Prismæssigt overkommelig, pålidelig og tilgængelig 
transport for alle 

"Jeg ønsker at fremme mobilitet som en service, gøre 
alternativer til konventionelle privatbiler prismæssigt 
overkommelige, tilpasse infrastruktur og imødekomme  
intelligente og samarbejdsorienterede løsninger."  

Sikkerhedsstandarder 

 "25 000 trafikdrab om året er simpelthen uacceptabelt. Vi bør 
have et fælles mål om at halvere antallet af dødsfald og 
alvorlige kvæstelser inden 2030 i forhold til 2020. Jeg vil sætte 
alle tilgængelige ressourcer ind på at overbevise ministre, 
investorer og udviklere om, at de skal internalisere dette 
sikkerhedsløfte permanent, og jeg har brug for, at I støtter mig 
i denne bestræbelse."  

"Efter min mening er vi forpligtede til en nul-vision, hvilket 
betyder nul trafikdrab inden 2050. Det er en strategi, vi vil 
fastsætte, og jeg planlægger at fremme den kraftigt." 

Passagerers rettigheder 

"Rejsende med begrænset mobilitet skal være i stand til at 
bevæge sig rundt lige så nemt som alle andre. Borgere i 



IPOL EXPO | Temaafdelingerne, Enheden for Støtte til den Økonomiske Styring 
 

PE 629.837 
 

fjerntliggende områder skal være bedre forbundet med vores 
transportnetværk... Europa har i dag en meget omfattende  
ramme for passagerrettigheder, men vi er nødt til at tage 
dette et skridt videre." 
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Tilsagn afgivet under høringen af  
HELENA DALLI  
Indstillet kommissær 
Lighed 

Den indstillede kommissær, Helena Dalli, gav møde for Europa-Parlamentet den 2. oktober 2019 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'erne i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Under høringen gav hun en 
række tilsagn, der fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hendes portefølje som beskrevet i den 
opgavebeskrivelse, som hun er blevet tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, 
herunder:  

 bekæmpelse af forskelsbehandling og direktiv om balancen mellem arbejdsliv og privatliv 
 rettigheder for personer med handicap 
 europæisk kønsstrategi og internationale partnerskaber: styrkelse af kvinder og piger 
 samarbejde med Europa-Parlamentet og med andre kommissærer.   

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de 
indstillede kommissærer. Den indstillede kommissær blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for 
høringen, hvortil hun afgav skriftlige svar.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-helena-dalli_2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/committees/video?event=20191002-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63301/20191003RES63301.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/da/hearings2019/kommissaerhoringer-2019/20190910STO60739/helena-dalli-malta
https://www.europarl.europa.eu/news/da/hearings2019/kommissaerhoringer-2019/20190910STO60739/helena-dalli-malta
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62434/20190927RES62434.pdf
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Bekæmpelse af forskelsbehandling  

Ligestilling for alle 

"Jeg vil især fokusere på tre områder i mit arbejde: 
bekæmpelse af forskelsbehandling i enhver forstand, 
integration og styrkelse af kvinder samt fremme af ligestilling 
og fuld deltagelse. Alt dette gælder for kvinder og mænd, 
racemæssige og etniske minoriteter, religiøse og 
ikkereligiøse mindretal, personer med handicap, ældre og 
yngre personer og LGBTI-personer." 

Ligestillingslovgivning 

"Jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt, for at fremme 
central lovgivning på ligestillingsområdet." 

"Som minister har jeg deltaget i endeløse drøftelser i Rådet  
om forslag, der har været blokeret i for lang tid. Det 
horisontale direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling 
blev foreslået for mere end 11 år siden. Direktivet om 
kvindelige bestyrelsesmedlemmer er fra 2012. Forslaget om 
EU's tiltrædelse af Europarådets Istanbulkonvention er fra 
2016. Hvordan kan jeg forklare det for vores borgere? Hvis jeg 
ikke er i stand til at fjerne de tilbageværende hindringer og 
overbevise de resterende skeptiske medlemsstater i Rådet  
inden for denne ramme, vil jeg ikke holde mig tilbage med 
hensyn til at finde nye retsmidler og foreslå ny lovgivning." 

Direktiv om ligebehandling (direktiv om ikke-
forskelsbehandling)  

"Jeg venter i første omgang på resultatet af EPSCO-møde t  
den 24. oktober, hvor dette direktiv om ikke-
forskelsbehandling bør drøftes, og så vil jeg tage den derfra. 
Jeg ønsker at deblokere dette direktiv." 

"Så det er selvfølgelig, som I ved, en udfordring, fordi der 
kræves enstemmighed i Rådet, men jeg vil tale med alle de 
berørte ministre, fordi vi er nødt til at finde en vej fremad 
hurtigt." 

"Jeg vil forklare, at seksuel orientering ikke er et valg, og hvis 
dette er grunden til, at direktivet blokeres, vil jeg gerne forstå, 
hvad det handler om." 

Fremme af ligestilling horisontalt 

"Integration af princippet om ligestilling er vejen frem." 

Taskforce om ligestilling 

"Jeg vil inden for de første tre måneder af denne 
Kommissions mandat oprette taskforcen for ligestilling 
drevet af medlemmer på højt niveau fra alle 
generaldirektorater. Den får til opgave at gennemføre den 
komplicerede mission, som det er hurtigt at opbygge en 
tværsektoriel tilgang til ligestilling i alle EU's politikker." 

 Rammestrategi for romaer 

"Denne ramme nærmer sig sin afslutning, og vi vil undersøge  
denne strategi. Derfor vil jeg besøge en romabeboelse, så jeg 
ved mere om, hvad jeg undersøger, og vi vil evaluere, 
hvordan vi bedst kan gå videre med hensyn til opfølgning. 
Rammen efter 2020 vil også have et stærkere fokus på 

romafjendtlighed. Jeg kan forsikre jer om, at der vil blive gjort 
en masse arbejde på dette område." 

Rettigheder for personer med handicap  
Gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for 
personer med handicap 

"Jeg forpligter mig til at gøre alt, hvad der står i min magt, for  
at sikre, at FN's konvention om handicappedes rettigheder 
gennemføres fuldstændigt og uden undtagelser. Jeg vil også 
sikre mig, at handicapaspektet integreres, herunder ved 
hjælp af taskforcen, og jeg vil også udvide undersøgelsen af 
ligestillingsprincippet. Som jeg allerede har kunnet fortælle 
jer, vil jeg desuden arbejde meget tæt sammen med 
Disability Intergroup og med Det Europæiske  
Handicapforum." 

Den europæiske handicapstrategi 2010-2020 

"Som sagt skal vi nu til at evaluere strategien for at se, hvad 
der er blevet gjort, hvad der skal gøres, og hvad der skal gøres 
bedre."  

Integrering af handicapaspektet  

"Jeg vil prioritere inklusion af handicappede. Jeg vil sikre mig, 
at al EU's sektorlovgivning tager højde for  
handicapaspektet." 

"Ja, handicap vil indgå i kønsstrategien, fordi vi igen taler om 
integrering."  

Nedlæggelse af veto mod Kommissionens forslag 

I sit svar på spørgsmålet om, om hun er klar til at nedlægge 
veto mod ethvert kommissionsforslag, som er i modstrid 
med retten til inklusion, klar til at stoppe alle lovforslag, der 
hindrer inklusion, og om hun vil nedlægge veto mod 
Kommissionens forslag vedrørende deres eventuelle 
manglende overholdelse af FN's konvention om 
handicappedes rettigheder, sagde den indstillede 
kommissær:  

"Mit svar er ja."  

Den europæiske kønsstrategi 
"Jeg vil fremsætte en ny europæisk kønsstrategi, der vil 
indeholde nye lovgivningsforslag samt inkluderende 
politiske foranstaltninger." 

"[...] denne kønsstrategi vil indeholde løngennemsigtighed, 
kønsdeltagelse, løn- og pensionsforskel og vold mod kvinder. 
Den omhandler kønsstereotyper, fordi det som bekendt er 
formålsløst at lovgive, medmindre vi ændrer holdninger, og 
medmindre vi ændrer kulturer, så der vil være et specifikt 
afsnit om, hvordan man håndterer kønsstereotyper. Der vil 
også være et kapitel om balancen mellem arbejdsliv og 
privatliv." 

"Jeg vil også tage hensyn til interessenternes synspunkter." 
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Kønsbestemt lønforskel  

"I løbet af de første 100 dage af denne Kommission fastsætter 
de politiske retningslinjer, at vi vil fremlægge 
foranstaltninger med henblik på at indføre bindende  
løngennemsigtighedstiltag. Dette vil være vigtigt for vores 
arbejde og indgå i en omfattende politik om kønsbestemte  
lønforskelle. Dette indebærer at konfrontere vedvarende 
stereotyper, styrke kvinders stilling i beslutningsprocessen, 
sikre gennemførelse og anvendelse af rettighederne i 
direktivet om balancen mellem arbejdsliv og privatliv (især 
for fædres vedkommende) og bekæmpe den kønsbestemte  
pensionsforskel, der skyldes ulønnet arbejde." 

"Jeg insisterer på, at vi fortsætter med at arbejde på de 
kønsbestemte lønforskelle og skævheden på 
pensionsområdet. 

I ligestillingsstrategien vil der ligeledes være et afsnit om 
løngennemsigtighed samt foranstaltninger, der skal sikre 
lige løn for arbejde af samme værdi. Vi ved, at denne 
kønsbestemte lønforskel resulterer i en skævhed i 
pensionsudbetalinger, der kan være på op til 36 %." 

"Ja, selvfølgelig er arbejdsmarkedets parter meget vigtige [...]  
de er en del af denne politik, af det forslag, som vi vil 
fremlægge." 

"Og ja, selvfølgelig vil vi have måleinstrumenter og 
indikatorer, der kan vise, hvordan vi kan komme videre og 
vurdere resultaterne og revidere, ændre og forbedre." 

Direktivet om kvindelige bestyrelsesmedlemmer 

"Ja, jeg vil helt sikker arbejde på at deblokere direktivet om 
kvindelige bestyrelsesmedlemmer. [...] Jeg vil samarbejde  
med medlemsstaterne og overbevise dem om merværdien af 
at genoptage arbejdet med denne sag i Rådet." 

"Det er efter min mening et afbalanceret forslag, og jeg vil 
mødes med alle ministre, der har forbehold over for dette 
forslag, og presse på for en generel tilgang i Rådet." 

Udnyttelse af husarbejdere 

I sit svar på spørgsmålet om, om hun har til hensigt at træffe 
foranstaltninger for at forbedre arbejdsvilkårene for  
husarbejdere, herunder kvindelige migranter, svarede hun:  

"Ja, selvfølgelig, dette er et område, der skal og vil blive 
behandlet [...] taskforcen er der, hvor vi kan arbejde 
sammen."  

"[...] der er racelighedsdirektivet [...] beskyttelsen er der, men 
vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan kontrollere 
gennemførelsen af dette direktiv. Derfor bør jeg, også for så 
vidt angår dette emne, samarbejde med andre  
kommissærer." 

Integration af ligestillingsaspektet 

"Jeg vil engagere mig yderligere og også udvikle de 
nødvendige værktøjer til at bringe integrering af 
kønsaspektet i EU's politikker til et andet niveau. Som 
bekendt vil dette også være taskforcens arbejde. Den vil 
arbejde på tværs af generaldirektorater for at sikre, at  
integrering af kønsaspektet virkelig materialiserer sig." 

Kønsstereotyper 

"Stereotyper er et meget vigtigt emne, og det vil rent faktisk 
blive behandlet i vores kønsstrategi." 

"Jeg vil i hele mit mandat fortsætte med at arbejde på at  
styrke kvinders position og – sammen med medlemsstaterne 
– sørge for, at der tages hånd om kønsstereotyper.  

"Med hensyn til glasloftet, så ja, det er der i høj grad stadig. 
[...] Jeg tror fuldt og fast på, at vi bør eliminere stereotyper og 
have flere kvinder inden for naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik (STEM). Jeg er i øvrigt 
tilfældigvis den person, der promoverede FN's internationale 
dag for piger og kvinder i videnskab hos De Forenede 
Nationer. [...] STEM er en hjertesag for mig, og det at få 
kvinder og piger ind i STEM – at få piger til at studere og at få 
kvinder, der allerede er der, på poster i beslutningsprocessen 
inden for STEM." 

Barcelonamålene:  Børnepasning. 

"Jeg vil [...] – sammen med medlemsstaterne – sørge for, at  
[...] børnepasning og plejefaciliteter forbedres."  

I sit svar på et spørgsmål om Kommissionens strategi for at  
nå Barcelonamålene sagde Helena Dalli:  

"Ja, det er noget, vi må arbejde på. Vi må finde ud af, hvordan 
vi som minimum kan få børnepasning til overkommelige 
priser." 

"Jeg vil bestemt presse på [...] for midler med det formål at  
præsentere foranstaltninger til at hjælpe folk med at få 
prismæssigt overkommelige børnepasning." 

Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder  

"Jeg er en engageret feminist, og I har mit ord for, at jeg vil 
gøre alt for at beskytte seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder. Så jeg vil samarbejde med taskforcen om at  
integrere seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, 
især i dialog med sundhedskommissæren." 
 

"Vi er også nødt til at opfylde FN's mål for bæredygtig 
udvikling med hensyn til kvinders sundhed og universel 
adgang til seksuel og reproduktiv sundhedspleje og 
familieplanlægning og uddannelse." 

Direktiv om balancen mellem arbejdsliv og 
privatliv 
Gennemførelse  

"Som kommissær for ligestilling vil jeg nøje overvåge, at  
direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv 
gennemføres fuldt ud og på behørig vis i alle medlemsstater."   

"Jeg vil overvåge medlemsstaterne – for at se, hvordan de 
implementerer dette direktiv, og måske endda tilrettelægge 
workshops og præsentationer – for at skabe opmærksomhe d 
om dette spørgsmål med henblik på at øge deres bevidsthed 
om, at dette giver merværdi til arbejdspladsen.  Jeg agter at  
målrette EU-midler til en sådan bevidstgørelse." 

I sit svar på spørgsmålet om, hvad hun ville foreslå med 
hensyn til at håndtere den kønsmæssige ubalance mellem 
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dem, der tager orlov for at opfylde omsorgsforpligtelser, og 
hvad hun vil foreslå for at forhindre, at familier risikerer 
fattigdom, når de tager forældreorlov, og hvordan hun vil 
presse medlemsstaterne til at sikre anstændige lønniveauer 
for denne orlov, sagde den indstillede kommissær:   

"Det er klart, at vi ønsker at gøre mere, og som jeg har nævnt, 
vil [direktivet] blive revideret om tre år."  

"Når vi reviderer direktivet og ser på, hvordan det har  
fungeret, og om der, hvilket der sandsynligvis vil være, er 
mulighed for at åbne det op, vil vi overveje de forslag, som I 
fremsætter." 

Kønsbaseret vold og bedre støtte til ofre 
"Jeg vil [helst] først koncentrere mig om ratificeringen af 
Istanbulkonventionen. Lad os i første omgang koncentrere 
os om dette, men jeg må også sige, at det at gøre vold mod 
kvinder til en europæisk forbrydelse også kræver 
enstemmighed, så vi er dybest set i samme situation. Vi kan 
også styrke direktivet om ofres rettigheder – og i den 
forbindelse vil jeg skulle arbejde sammen med den 
indstillede kommissær Reynders. Vi kan styrke 
ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af 
vold mod kvinder, men min foretrukne vej er EU's ratificering 
af konventionen." 

"Ja, selvfølgelig, dette vil blive inkluderet i 
ligestillingsstrategien. Vi vil også inkludere onlinevold mod 
kvinder i strategien."  

Internationale partnerskaber: Styrkelse af kvinder 
og piger 
"Jeg vil sikre, at Europa-Parlamentet regelmæssigt bliver 
orienteret, navnlig før større begivenheder og på 
nøgleniveauer i internationale forhandlinger på områder, der 
hører under mit ansvar." 

Samarbejde med Europa-Parlamentet 
"Jeg agter at arbejde i samråd med jer, medlemmerne af 
Europa-Parlamentet, samt medlemsstaterne og 
civilsamfundet. Jeg agter at samarbejde med alle, uden at  
pege fingre, om at løfte dette område både internt i EU og 
eksternt."  

"Jeg ønsker at samarbejde med jer alle inden for bestemte 
områder."  

Samarbejde med andre kommissærer   
"Den indstillede kommissær Schinas og jeg er enige om, at  
ligestilling er den europæiske måde at leve på." 

"De spørgsmål [i direktivet om balance mellem arbejdsliv og 
privatliv], som I har nævnt, er spørgsmål, som jeg skal  
diskutere med den indstillede kommissær Schmit, og i den 
forbindelse kan vi diskutere de arbejdsvilkår, som I har nævnt, 
og vi vil se på [...], hvordan vi kan foreslå veje frem." 

"Faktisk har jeg allerede talt med den indstillede kommissær  
Schmit om disse forhold [for kvindelige arbejdstagere i usikre 
ansættelsesforhold]."  

"Vi kan også styrke direktivet om ofres rettigheder – og i den 
forbindelse vil jeg skulle arbejde sammen med den 
indstillede kommissær Reynders.
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Tilsagn afgivet under høringen af  

THIERRY BRETON 
Indstillet kommissær 
Det indre marked 
 

 
 

Den indstillede kommissær, Thierry Breton, gav møde for Europa-Parlamentet den 14. november 2019 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'er fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) og Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse (IMCO). Under høringen gav han en række tilsagn, der fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn 
henviser til hans portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, som han har fået tilsendt af Ursula von der Leyen, 
tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, herunder:  

 den digitale økonomi og det digitale samfund 
 en fremtidsklar europæisk industri og det indre marked og 
 forsvarsindustri og rumfart. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn, der blev givet under høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Den indstillede kommissær fik desuden tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for høringen, hvortil 
han afgav skriftlige svar. 
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Den digitale økonomi og det digitale samfund  

Forbedring af Europas teknologiske suverænitet 

"Der er et presserende behov for at forberede morgendagens 
vækst ved at investere i dag i fremtidens kritiske teknologier. 
Jeg tænker selvfølgelig på 5G, men vi er også nødt til at 
begynde at forberede os på 6G, kunstig intelligens, "skyen" og 
allerede nu "post-skyen", edge computing, tingenes internet, 
cybersikkerhed, selvfølgelig, blockchain [... ]. Og derefter, 
hvilket ikke vil overraske dem, der kender mig, på 
kvanteteknologier." 

"Med hensyn til strategisk suverænitet skal vi sammen med 
Mariya Gabriel fremskynde udviklingen af Det Europæiske  
Innovationsråd, som er en slags europæisk DARPA, hvilket vi 
har brug for på vores kontinent." 

"Vi bliver nødt til at geninvestere massivt i nøgleteknologier. 
De vedrører naturligvis alt det, der angår industriel 
ejendomsret, men også cybersikkerhed, fordi cybersikkerhed, 
inden for dette emne, bliver et væsentligt spørgsmål." 

"For det første er det helt afgørende at diversificere 
forsyningskilderne. Jeg vil minde om, at der i 2017 blev 
offentliggjort 27 kritiske stoffer. En ny publikation forventes i 
2020, og den vil jeg se grundigt på, da det er et emne, jeg 
kender godt. Jeg vil se på den meget hurtigt." 

Kunstig intelligens og den nye retsakt om digitale  
tjenester  

"Vi vil således inden for hundrede dage i samarbejde med 
Margrethe Vestager præsentere en europæisk ramme for 
kunstig intelligens. Jeg vil gerne ledsage den med en 
europæisk strategi for etableringen af et fælles datamarked." 

"Jeg siger ikke, at vi vil lovgive inden for disse 100 dage. Vi vil 
se på, hvad kollegiet siger, og jeg vil se, hvad der sker.  Jeg vil 
være ekstremt positiv, men jeg vil ikke på nuværende 
tidspunkt tale for en lovgivning. Først og fremmest vil jeg 
gerne have, at vi forsøger at se på tingene sammen, at få en 
fælles vision og selvfølgelig at kunne dele med jer. Vi vil 
gennemføre en del høringer i løbet af disse hundrede dage, 
og Parlamentet vil blive fuldt inddraget i denne overvejelse, 
fordi I repræsenterer vores 511 mio. medborgere, har I helt 
sikkert et ord at skulle have sagt, som vi vil lytte til. Vi kommer 
selvfølgelig til så at sige at have en række retningslinjer i 
ryggen, så vi ved, hvad vi kan og ikke kan gøre [...]."  

"Data er mit liv, så I kan være sikre på, at jeg ønsker et Europa, 
der har styr på sine data, og som også formår at dele dem, i 
henhold til klare kriterier. Dette vil, især nu i en industriel 
sammenhæng, være vigtigt for tingenes internet og industri 
4.0." 

"Kunstig intelligens til industrien er helt sikkert et stort 
problem, der rækker ud over industri 4.0." 

"Jeg kan forsikre jer om, at vi ikke har tabt krigen om kunstig 
intelligens til amerikanerne og kineserne. Jeg står klar med, 
håber jeg, alle i de fire hjørner af kontinentet, der ønsker at gå 
med mig i denne kamp. Dette er min dybe overbevisning." 

"Tak for, at I gav mig mulighed for at præcisere dette. Jeg 
forpligter mig til ikke at sætte spørgsmålstegn ved [klausulen 
om begrænset ansvar i direktivet om elektronisk handel]." 

"[Studier af fremtiden] involverer også udviklingen af regler 
for det indre marked, som skal afsluttes i lyset af vores 
virksomheders reelle behov. Dette sker ved hjælp af retsakten 
om digitale tjenester med det formål at regulere især store 
digitale platforme." 

"[...] med henvisning til loven om digitale tjenester og en 
mulig ændring af direktivet om e-handel [...] vil der 
tilsyneladende ikke være nogen indførelse af alment tilsyn, 
ingen gennemgang af oprindelsesprincippet eller ændring af 
ansvaret. Det står klart, at platformes forpligtelser og ansvar  
vil blive taget op."    

"Jeg vil indføre en handlingsplan for medieområdet og det 
audiovisuelle område." 

Det indre marked for cybersikkerhed og en fælles 
cyberenhed  

"Cybersikkerhedsdimensionen er naturligvis afgørende for at 
forhindre, at vores informationsrum bliver ødelagt en dag. 
Dette emne har, som I alle ved, længe været en hjertesag for 
mig, og jeg agter at engagere mig personligt i alle porteføljens 
komponenter. Det vedrører alle aktiviteter på det indre 
marked, end-to-end, og er derfor helt klart strukturerende." 

"Vi bliver nødt til at stille os selv spørgsmålet om 
cybersikkerhed, også når vi fremstiller genstande [...]. Så 
cybersikkerhed i form af design er noget, jeg virkelig ønsker at 
arbejde på sammen med jer, fordi det er noget, jeg tror, vi er 
nødt til at tage et skridt længere." 

En fremtidsklar europæisk industri og det indre 
marked  

Langsigtet strategi for Europas industrielle fremtid  

"Til dette formål vil jeg arbejde på tre hovedprioriteter. For det 
første moderniseringen af det indre marked. Der er stadig 
meget, der skal gøres, og det ved vi. Vi har brug for en kritisk 
masse. Grænser skal naturligvis sænkes [...]." 
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"Det, der er helt afgørende i denne portefølje, er, at alle 
sektorer i vores erhvervsliv er involveret i økonomi – 
tjenester i deres mangfoldighed, industri (og industri, det er 
åbenlyst 99,8 % af SMV'erne, men der er også kulturindustrier 
og selvfølgelig turisme) – påvirkes af det digitale. Så min rolle 
bliver i virkeligheden at være en aktør overalt for at hjælpe 
vores industri som helhed med at transformere." 

Kredsløbsøkonomi  

"Sammen med alle mine kolleger i Kommissionen vil jeg 
bidrage til en ambitiøs grøn aftale for at gøre Europa til det 
første kulstofneutrale kontinent i 2050. Og sammen med 
Frans Timmermans vil jeg samle den industrielle søjle i den 
grønne aftale, en ny strategi for cirkulær økonomi, en 
omorientering i retning af den offentlige indkøbspolitik eller 
stadig en overgang til nulemissionskøretøjer, fordi vi er nødt  
til at tage ved lære og komme ud af dieselgate." 

"I øvrigt er grøn politik kernen i min aktivitet. Jeg sagde, at vi 
vil investere massivt i overgangsteknologier [...] dette er et 
område, hvor Europa kan, skal og vil vinde." 

SMV-strategi og SMV-repræsentant 

"Min rolle vil også være at beskytte SMV'er og nystartede 
virksomheder og støtte nye former for beskæftigelse ved at 
sikre fair konkurrence med giganter fra andre kontinenter og 
især ved at sikre, at alle nyder sociale rettigheder." 

"Vi skal hjælpe SMV'erne med at tilpasse sig, men også 
forenkle deres liv på alle måder, så de kan vokse i og gennem 
det indre marked, f.eks. ved at lette adgangen til dedikeret 
finansiering, offentlige indkøb eller hjælpe dem med at 
beskytte deres viden." 

"[De fem komponenter i SMV-strategien vil være:] Det første 
punkt er at fjerne lovgivningsmæssige og administrative  
hindringer. Det andet punkt er at forbedre anvendelsen af 
direktivet om forsinket betaling. Dette er stadig grunden til 
næsten 30 % af SMV's konkurser. Det tredje punkt er aktivt at 
støtte SMV-finansiering. Og der findes værktøjer, og vi vil øge 
det. Det fjerde punkt er at tilpasse det indre marked til 
SMV'ernes særlige behov. Vi talte om hindringerne. Og så er 
det femte punkt at udvikle færdigheder, især digitale 
færdigheder. Jeg har sagt det, og det er meget vigtigt. 
 
Jeg talte ikke om det før, men det er også meget vigtigt: 
bæredygtighed. For selvfølgelig, når vi taler om bygningen, er 
der alt det, der er isolering, nulenergibygninger, nul CO2. Det 
er en masse færdigheder at have. Dette er et emne, som jeg 
allerede har drøftet med kommissær Nicolas Schmit; vi 
kommer naturligvis til at samarbejde om dette sidste punkt. 
Og så siger jeg det igen, men det er et vigtigt emne, SMV-
repræsentanten, som jeg ikke har navngivet endnu, 
selvfølgelig, jeg har ikke set nogen endnu, det er meget tidligt 

– vil spille en meget vigtig rolle som Kommissionens 
repræsentant i marken." 

Det indre markeds daglige funktion 

"Jeg vil arbejde på [...] modernisering af det indre marked. Der 
er stadig meget, der skal gøres. Vi er nødt til at opnå den 
kritiske masse. Det er klart, at vi er nødt til at sænke barrierer 
[...]." 

"[...] alle sektorer i vores økonomi [...] er påvirket af det digitale. 
Derfor vil min rolle være at hjælpe hele industrien i dens 
transformation."  

"For det indre marked inden for denne portefølje vil jeg sige, 
at det, jeg ønsker, er en tre-taktsmotor, det handler om 
beskyttelse, transformation og derefter at se på fremtiden." 

"Først og fremmest beskyttelse, så det indre marked og de 
regler, der gælder, tillader, at millioner af produkter sælges og 
købes hver dag, samtidig med at forbrugerbeskyttelsen sikres. 
Denne beskyttelse af det indre marked er også for europæiske 
arbejdstagere, der frit kan levere deres tjenester i alle EU-
medlemsstater gennem anerkendelse af deres faglige 
kvalifikationer."  

"Vi er også nødt til at sikre, at reglerne for det indre marked 
anvendes korrekt, så de kan fortsætte med at fremme 
konvergens og vækst for alle Unionens lande. Jeg fremhæver 
alle lande uden at foregribe beskyttelsen af arbejdstagerne og 
deres arbejdsvilkår." 

"Jeg vil også sikre, at det indre marked beskytter mod 
konkurrencen udefra, når den er urimelig." 

"Det er et spørgsmål om at foregribe og ledsage denne 
transformation, som også er en mulighed for at hjælpe alle 
dem, der har brug for at kvalificere sig eller rekvalificere eller 
efteruddanne sig til nye job. Den tredje udfordring, den 
sociale udfordring, vil være lige så vigtig for min portefølje 
som de to andre, de miljømæssige og de digitale 
udfordringer." 

"Jeg vil meget tydeligt indikere, at jeg er imod nye barrierer. 
Det er et følsomt emne. Vi har undertiden set, at der blev rejst 
barrierer, og at nogle stater ikke spillede efter reglerne. Derfor 
vil jeg støtte Parlamentet i bestræbelserne på at sikre, at 
reglerne overholdes." 

"Jeg vil meget tydeligt indikere, at jeg ikke vil genåbne 
servicedirektivet. [...] Jeg planlægger imidlertid at forbedre 
dets gennemførelse, fordi det findes og bør anvendes i 
henhold til reglerne." 

"Jeg vil kæmpe mod regional protektionisme."  

"Jeg accepterer med glæde forpligtelsen [til at fjerne 
hindringer for grænseoverskridende levering af tjenester]." 

  



IPOL EXPO | Temaafdelingerne, Enheden for Støtte til den Økonomiske Styring 
 

 

Lige vilkår  

"Lad mig sige om dette, at vi er nødt til at støtte en ny 
vækststrategi for Europa. Det indre marked skal have gunstige  
regler for alle virksomheder, og jeg understreger alle 
virksomheder.  Små, mellemstore og store." 

Forsvarsindustri og rumfart  

Tilsyn med Den Europæiske Forsvarsfond 

"Det er klart, at forsvarsemnet vil være et absolut vigtigt punkt 
takket være Den Europæiske Forsvarsfond, som vil være til 
fordel, det vil jeg være særligt opmærksom på, for alle SMV'er."  

Stærk og innovativ rumindustri 

"Lad mig gøre det klart: Rumindustrien er absolut vigtig. 
Europa er det næststørste kontinent i verden med hensyn til 
rumfart, og det vil det blive ved med at være. Dette er vigtigt 
for vores autonomi og for vores uafhængighed." 

"Endelig er det vigtigt at vise ambitioner inden for 
forsvarsindustrien på rumområdet. Europa skal selvfølgelig 
have autonom adgang til rummet, men også fortsætte med at 
investere i systemer i verdensklasse som Copernicus eller 
Galileo. Det vil jeg naturligvis arbejde for." 

Turisme 

"Vores mål skal være at skabe [...] en værdikædestrategi og 
værdikæder i alle sektorer, [inklusive] turisme, som skal  
ledsage omdannelsen af hele økosystemet i lyset af 
masseturismen og fremkomsten af nye platforme for at 
bevare Europa som den førende globale destination inden for 
turistsektoren."  

Interessekonflikter og etik 

"Det betyder meget præcist, at jeg har solgt alle de aktier, jeg 
ejede, gennem markedet, allerede før jeg kom til jer. Jeg har 
også trukket mig tilbage fra alle mine mandater, jeg mener 
dem alle sammen. [...] På dette punkt vil jeg også gøre det 
klart: Dette er slet ikke en mulighed. Der findes regler, der har 
taget højde for disse spørgsmål i Europa-Kommissione n. 
Dette er meget specifikt artikel 2.6 og 4 i adfærdskodeksen for 
kommissærer. Jeg vil ganske enkelt som alle andre  
kommissærer blive forpligtet til at respektere dem nøje og 
gennemsigtigt. Så, som fastlagt i adfærdskodeksen vil jeg 
efter aftale med formanden automatisk erklære mig inhabil 
vedrørende ethvert finansielt emne, der er direkte knyttet til 
det firma, jeg lige har forladt, eller et af dets datterselskaber. 
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Tilsagn afgivet under høringen af  

YLVA JOHANSSON 
Indstillet kommissær 
Indre anliggender  

Den indstillede kommissær, Ylva Johansson, gav møde for Europa-Parlamentet den 1. oktober for at besvare spørgsmål 
fra MEP'er fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Under høringen gav hun en række 
tilsagn, der fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hendes portefølje som beskrevet i den 
opgavebeskrivelse, som hun har fået tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, 
herunder:  
 den overordnede politik 
 fælles europæiske værdier 
 en ny start på migration og 
 indre sikkerhed 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat for den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de 
indstillede kommissærer. Den indstillede kommissær fik også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for høringen, 
hvortil hun afgav skriftlige svar.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-ylva-johansson_en.pdf
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Den overordnede politik 
"Jeg går ind for en solid og evidensbaseret [...] politik på de 
områder, der er omfattet af min portefølje. Mit mål er at 
anvende principperne for bedre lovgivning ved 
udarbejdelsen af fremtidige forslag i min portefølje." 

"[...] det er vigtigt for mig at have et kønsperspektiv i alle de 
handlinger, vi udfører." 

Fælles europæiske værdier 
"Den Europæiske Union er baseret på værdier, og disse skal  
være vores vejledende principper. Jeg vil ikke kun forsvare og 
tale højt for disse værdier i Den Europæiske Union, men også 
til resten af verden. For mig er det vigtigt at beskytte vores 
demokratier mod populisme og ekstremisme og altid forsvare  
menneskerettighederne." 

"Barnets tarv og et kønsperspektiv er forudsætninger for, hvad 
vi gør, og de skal være til stede i al vores politik, det kan jeg 
forsikre jer om." 

En ny start på migration 

Ny pagt om migration og asyl 

"Min højeste prioritet [...] er at udvikle den nye pagt om 
migration og asyl. Det bliver vanskeligt, men [...] fiasko er ikke 
en mulighed [...] Vi skal have en fælles europæisk pagt om 
migration og asyl." 

"Jeg må stole på, at medlemsstaterne er villige til at byde de 
genbosatte migranter velkommen. Vi har haft en stigning i 
antallet af genbosættelser i de sidste år i EU. Det er jeg stolt af. 
Jeg mener, at vi skal fortsætte videre ad denne vej [...]" 

 "[...] lad mig sige det helt klart: Solidaritetsmekanismen er ikke 
frivillig i Den Europæiske Union og bør ikke være det." 

Genstart af reformen af asylreglerne 

"[...] hver medlemsstat har pligt til at modtage deres 
asylansøgninger, behandle disse ansøgninger og afgøre, om 
folk skal vende tilbage, eller om det ikke er muligt at 
gennemføre hjemsendelsen på grund af 
nonrefoulementprincippet. [. ..] Kommissionen kan hjælpe og 
lette medlemsstaterne med at håndtere dette, men [...] Dette 
er noget for hver enkelt medlemsstat. Det kan ikke gøres af 
Kommissionen." 

Lukning af smuthuller mellem asyl- og returregler 

"Selvom vi skal overholde vores værdier og juridiske ansvar  
over for dem, der har behov for international beskyttelse, er vi 
også nødt til at sikre, at de, der ikke er berettigede til ophold, 
hjemsendes. Sidste år var det faktisk kun en tredjedel af dem, 
der blev beordret til at udrejse, der blev hjemsendt." 

 "Ja, jeg vil intensivere indsatsen for hjemsendelse. Jeg tror, [...]  
vi skal være klarere, vi skal have bedre procedurer, og vi skal  
lukke smuthullerne mellem dem, der er berettigede til at blive, 
og dem, der skal vende tilbage." 

 "Jeg mener, at vi bør udvikle flere tilbagetagelsesaftaler med 
tredjelande. Dette er et meget vigtigt aspekt, og 
Kommissionen kan hjælpe med at opbygge det. Jeg ved, at 
medlemsstater i nogle tilfælde har deres egne aftaler, og jeg 
tror, at vi også har brug for samarbejde mellem Kommissione n 
og medlemsstaterne, så vi kan finde den mest effektive måde  
til tilbagetagelse, fordi vi har brug for det." 

Eftersøgning og redning 

"Et afgørende element i den nye pagt om migration og asyl vil 
være en mere bæredygtig, pålidelig og permanent tilgang til 
eftersøgning og redning. Jeg har en klar mission om at 
erstatte ad hoc-løsninger." 

"Jeg ved, at Parlamentet havde bedt om nogle retningslinjer 
for en afklaring, som skal præcisere, at ægte humanitær 
bistand aldrig må kriminaliseres. Dette er et spørgsmål, som 
jeg ser frem til at undersøge nærmere, og det kan være en vej 
fremad." 

Lovlige veje til Den Europæiske Union  

 "Jeg vil samarbejde med medlemsstaterne for at øge 
genbosættelsen og se på at udvikle humanitære korridorer til 
presserende behov." 

"Det er også gennem samarbejde, at vi sammen med for 
eksempel FN-myndighederne kan hjælpe migranter. Jeg 
mener, at vi fortsat bør have aftaler med tredjelande, og jeg 
mener, at en vigtig del af sådanne aftaler må være at udvikle 
lovlige veje til Den Europæiske Union. Derfor har vi også brug 
for den slags samarbejde med tredjelande, når det kommer til 
migration." 

Jeg er enig i, at det er vigtigt for økonomiske migranter, at vi 
finder bedre måder at komme lovligt ind i Europa på, både for 
genbosættelse og for lovlige migranter, som kommer for at 
arbejde i Europa." 

"Jeg er opmærksom på forslaget om humanitære visa. Det kan 
være en diskussion, som vi kan fortsætte med." 
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Stærkere samarbejde med oprindelses- og transitlande  

"EU's samarbejde med Tyrkiet og Libyen skader ikke [...]  
menneskerettighederne for migranter. Migranters 
rettigheder bliver skadet, og menneskerettighederne 
krænkes, men dette skyldes ikke samarbejdet. Det er også 
gennem samarbejde, at vi sammen med for eksempel FN-
myndighederne kan hjælpe migranter. Jeg mener, at vi fortsat 
bør have aftaler med tredjelande [...]. Derfor har vi også brug 
for den slags samarbejde med tredjelande, når det kommer til 
migration." 

Bekæmpelse af menneskehandlere og smuglere 

"Det er vores moralske pligt at redde liv til søs. Dette hænger 
sammen med at styrke kampen mod smuglere og 
menneskehandlere. Vi er nødt til at gøre mere for at nedbryde 
den grusomme forretningsmodel for smuglere og de 
kriminelle netværk, der står bag" 

"Jeg tror, at det er virkelig, virkelig vigtigt at ødelægge 
forretningsmodellen for smuglerne. Vi kan se, at de, der 
smugler mennesker, også smugler andre ting. Der er tale om 
organiserede kriminelle, der virkelig tjener en masse penge på 
dette, så vi er nødt til at bekæmpe denne forretningsmodel." 

"Jeg mener, at det er ekstremt vigtigt, at vi intensiverer 
kampen mod menneskehandel, og jeg må sige, at jeg er klar 
til at overveje nye lovgivningsforslag på dette område [...]." 

Styrkelse af Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning  

"[...] for at sikre vores ydre grænser er det meget tydeligt, at 
Kommissionen har en rolle at spille med hensyn til at hjælpe 
medlemsstaterne med at beskytte den ydre grænse. Det er 
derfor, vi foretager en så kraftig intensivering af Frontex for 
eksempel. Det sker naturligvis for at være i stand til at beskytte 
vores ydre grænser bedre, og Kommissionens og 
agenturernes rolle er at gøre det sammen med 
medlemsstaterne [...]." 

Schengenområdet  

"[...] en hurtig tilbagevenden til et fuldt fungerende 
Schengenområde uden indre grænsekontrol vil være et 
centralt mål for mig." 

"Dette vil forhåbentlig også bane vejen for yderligere 
udvidelse af Schengen." 

"[...] at starte en overtrædelsesprocedure er altid den sidste 
mulighed. Det er Kommissionens rolle, så det kan altid være 
en mulighed. Men jeg synes [...] ikke, at det bør være det første, 
jeg gør. Jeg synes, jeg bør starte med en dialog med landene 

og prøve at finde veje fremad på andre måder, før jeg starter 
en overtrædelsesprocedure." 

Indre sikkerhed 
"[...] vi kan ikke møde vores borgere, der er ofre for organiseret 
kriminalitet eller terrorisme, og sige "vi kunne ikke forsvare 
dig, fordi de brugte ny teknologi". Jeg forstår, at dette ikke er, 
hvad I siger, men det er vigtigt, at vi kan leve op til dette." 

"Alt for ofte er det de mest sårbare medlemmer af vores 
samfund, der er ofre for disse forbrydelser. Jeg er overbevist 
om, at samfundet skal beskytte dem, og jeg vil være deres 
stærkeste talsmand." 

Forebyggelse, retsforfølgelse og reaktion på terrorisme  

"Jeg vil fokusere på at udfylde hullerne i vores tilgang til EU's 
indre sikkerhed og at sikre, at Unionen er på højde med 
opgaven. Mit mål er at opbygge en effektiv sikkerhedsunion 
[...] Dette betyder at sikre, at de gældende love implementeres 
effektivt. Det betyder at lukke de resterende huller i vores 
sikkerhedsrammer. Organiseret kriminalitet, narkotika, 
menneskehandel, misbrug af børn og udnyttelse er alle 
vigtige prioriteter for mig." 

"Vi kan se, at organiserede kriminelle bliver mere og mere 
professionelle og udvikler deres forretningsmodel, og vi er 
nødt til at være på højde med dette på europæisk plan for at 
kunne bekæmpe dem på den rigtige måde." 

"Når det gælder fremmedkrigere, der muligvis vender tilbage 
til deres hjemland, er dette en beslutning, som hver 
medlemsstat skal tage, men Kommissionen kan hjælpe med 
at lette samarbejdet, så folk virkelig kan blevet indbragt for 
retten og blive straffet for deres terrorhandlinger." 

"Vi skal forbedre samarbejdet mellem politistyrkerne og også 
sammen med Europol i Den Europæiske Union. Som jeg 
svarede på et andet spørgsmål tidligere, er det mest 
presserende, tror jeg, tillid." 

Bekæmpelse af radikalisering 

"Bekæmpelse af alle former for radikalisering står også øverst 
på min dagsorden." 

"[...] for at bekæmpe radikalisering. Dette synes jeg også er 
meget, meget vigtigt, og dette er en opgave, der skal  
håndteres i en helhedsorienteret tilgang i hver medlemsstat, 
men EU kan hjælpe og kan også tilbyde ekspertise på dette 
område, og jeg synes, det er meget, meget vigtigt." 

"Jeg vil arbejde utrætteligt for at fjerne mulighederne for 
terrorister for at planlægge, finansiere og udføre deres 
angreb. 
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Tilsagn afgivet under høringen af  

JANEZ LENARČIČ  
Indstillet kommissær  
Krisestyring  

Den indstillede kommissær, Janez Lenarčič, gav møde for Europa-Parlamentet den 2. oktober 2019 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'er fra Udviklingsudvalget og Miljøudvalget. Under høringen gav han en række tilsagn, der 
fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hans portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, som 
han er fik tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, herunder:  
 europæisk civilbeskyttelse og humanitær bistand. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Det indstillede medlem af Kommissionen fik også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for 
høringen, hvorpå han afgav skriftlige svar.
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https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62440/20190927RES62440.pdf
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Europæisk civilbeskyttelse 
Effektivitet og virkning 

"EU skal opgradere sin kapacitet for hurtigt og effektivt at 
kunne hjælpe flere mennesker i nød." 

"Som kommissær for krisestyring såvel som europæisk 
beredskabskoordinator vil mit første mål være at støtte 
mennesker i nød så hurtigt og effektivt som muligt i fuld 
respekt for humanitære principper. Med dette for øje vil jeg 
maksimere effektiviteten og virkningen af vores krisesvar for 
at nå så mange mennesker i nød som muligt." 

"Jeg har til hensigt at styrke EU's 
Katastrofeberedskabskoordinationscenter, så det kan reagere 
hurtigt og effektivt på en bred vifte af kriser." 

"Jeg agter at arbejde på at opbygge Den Europæiske Unions 
evne til at reagere på en krise med lav sandsynlighed, men 
store konsekvenser, såsom en radiologisk eller nuklear krise." 

"Jeg agter at begynde med at sikre, at vi har det nødvendige  
antal brandbekæmpelsesfly." 

RescEU 

"Jeg har til hensigt kraftigt at stræbe efter en styrket 
implementering af rescEU – den forbedrede EU-
civilbeskyttelsesmekanisme – i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne. Vi har brug for styrket kapacitet til at tackle 
skovbrande, akutte medicinske nødsituationer og kemiske, 
biologiske, radiologiske og nukleare katastrofer." 

Katastrofeberedskab 

"De seneste begivenheder, inklusive de dødbringende  
skovbrande i Portugal, har vist, at vi skal blive bedre til at 
forebygge katastrofer, og at vi skal være bedre forberedt på at 
reagere, når forebyggelse mislykkes." 

"Der er allerede ting, som vi ikke længere kan forebygge, men 
vi kan i det mindste tilpasse os. Det vil jeg arbejde for. Jeg vil 
tale med ledende næstformand Frans Timmermans og 
argumentere for at inkludere strategien for katastroferisiko i 
alle Unionens klimaaktiviteter." 

Samarbejdet med medlemsstaterne 

"Vi må tage højde for, at civilbeskyttelse primært hører under 
medlemsstaternes kompetence, og at EU kun spiller en 
støttende rolle. Men jeg agter at tage denne rolle alvorligt og 
arbejde intenst. Jeg agter at samarbejde med 
medlemsstaterne for at overbevise dem om, at dette er noget, 
vi har brug for, hele Den Europæiske Union og dens 
medlemsstater, fordi når tingene sker, og vi ikke er forberedt, 
vil det være for sent."  

Humanitær bistand  
"Jeg vil dedikere al min energi og næsten tre årtiers erfaring i 
internationale og europæiske fora for at hjælpe med at lindre 
lidelse og give lettelse til mennesker, der er berørt af kriser, og 
derved bekræfte europæisk solidaritet – en værdi, jeg tror 
stærkt på." 

Humanitære principper 

"EU er meget respekteret for sin strenge overholdelse af 
grundlæggende humanitære principper om 
medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og 
uafhængighed. Jeg agter at forsvare disse principper strengt 
også i fremtiden." 

"Blandt dem er princippet om upartiskhed, som jeg agter at 
forsvare kraftigt. Dette princip betyder, at vi yder humanitær 
hjælp, hvor det er mest nødvendigt, uden at tage hensyn til 
personlige karakteristika, herunder religion." 

"Beslutninger om tildeling af humanitær bistand bør træffes 
uafhængigt af EU's andre mål – politiske, militære, 
økonomiske, strategiske, uanset hvad. Denne uafhængighe d 
er noget, jeg vil forsvare også i gruppen for foranstaltninger  
udadtil. 

 "Overholdelsen af disse (humanitære) principper, herunder 
princippet om uafhængighed, neutralitet, dette er en 
operationel nødvendighed. Vi kan ikke tillade os at blive 
opfattet af - lad os sige - nogen side, af nogen, der er involveret 
i en væbnet konflikt, som værende på den anden side, for hvis 
vi opfattes sådan, ville vi bringe adgangen til humanitær 
bistand for den berørte befolkning i fare. Vi ville bringe den 
berørte befolkning i fare, og frem for alt ville vi bringe 
sikkerheden for nødhjælpsarbejderne i fare. [...] Dette er den 
centrale faktor for EU's humanitære bistand." 

Humanitær bistand og EU's foranstaltninger udadtil 

"Humanitær bistand er uden tvivl en del af EU's optræden 
udadtil. Det er dog en meget speciel del. Det er en del, der 
styres med et tydeligt sæt principper, der er forskellige fra, 
hvad der styrer vores andre eksterne foranstaltninger. Så min 
hensigt er at arbejde tæt sammen med kolleger i denne 
eksterne samarbejdsklynge og på samme tid forsvare det 
humanitære rum og de humanitære principper." 

International humanitær ret 

"Jeg vil fokusere stærkt på at arbejde globalt til støtte for 
international humanitær lov. I mine kontakter med statslige 
og ikke-statslige aktører vil jeg kraftigt opfordre til bevarelse 
af det humanitære rum. Det er uacceptabelt, at humanitære 
aktører i stigende grad bliver angrebet, og at deres adgang til 
mennesker i nød regelmæssigt blokeres." 
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"Jeg agter at samarbejde med de organisationer, der har  
privilegeret adgang til væbnede aktører, hvad enten det er 
statshære eller ikke-statslige væbnede aktører, for at henlede 
deres opmærksomhed på vigtigheden af at respektere 
international humanitær lov." 

"Jeg agter at [...] insistere på, at sådan uddannelse (missioner i 
sikkerhedssektoren) inkluderer emner som international 
humanitær lov, kønsspørgsmål." 

Humanitær bistand og civilbeskyttelse  

"Vores humanitære bistandsaktiviteter er fuldt ud 
komplementære med civilbeskyttelsesaktiviteter. Der er 
ingen modsigelse i det. Der er plads til begge værktøjer, 
begge mekanismer, når vi håndterer beredskabsreaktioner, 
men også når vi håndterer foranstaltninger som forebyggelse  
og beredskab." 

Resiliens og katastrofeberedskab 

"Jeg agter at intensivere EU's bestræbelser på at forhindre 
katastrofer i at indtræffe i første omgang og samtidig styrke 
vores kapacitet til at tilpasse os et skiftende miljø. I lyset af 
fremskrivninger af klimaændringer, langvarige konflikter og 
stigende ustabilitet i hele verden må vi – Den Europæiske  
Union og dens medlemsstater – arbejde på en integreret 
måde." 

Interinstitutionelt samarbejde  

"Jeg kan forsikre jer om, at jeg har til hensigt at samarbejde  
med jer (Europa-Parlamentet) i partnerskab, holde jer 
informeret og lytte til jeres synspunkter og bekymringer."  

"Jeg agter at arbejde tæt sammen med den højtstående  
repræsentant/næstformand og andre medlemmer af 
kollegiet, der er ansvarlige for områder som klimaændringer, 
miljø og udvikling. Målet er at sikre, at reduktion af 
katastroferisici bliver en integreret del af vores bestræbelser 
på at forbedre vores samfunds og vores økosystemer s 
modstandsdygtighed – startende med den europæiske 
grønne aftale." 

Sammenhængen mellem humanitær bistand, udvikling 
og fred  

"Jeg ser et behov for udvikling i sammenhængen mellem 
humanitær bistand og udvikling. Jeg vil anbefale, at såvel min 
kollega for internationale partnerskaber, den indstillede 
kommissær Urpilainen, som hendes tjenestegrene i 
Kommissionen bliver inddraget så tidligt som muligt fra 
begyndelsen, for hvis man tackler langsigtede behov og de 
grundlæggende årsager til en bistandssituation, kan det også 
lette overgangen fra humanitær bistand til 
udviklingssamarbejde."  

"Vi skal flytte folk ud af "nødhjælpssituationen" og videre til 
genopbygning så hurtigt som muligt, så de kan drage fordel 
af mere langsigtede, bæredygtige løsninger." 

Samarbejde med lokale aktører  

"Vi skal tage lokale forhold med i betragtning, levere den 
bedst mulige hjælp til de nødlidende og samtidig være 
opmærksomme på de mest sårbare grupper, som kvinder og 
børn." 

"Jeg vil gøre mere for at styrke lokale aktører i deres ydelse af 
hjælp på stedet. De kender konteksten bedst, de kan arbejde 
mere effektivt, og de ved, hvad der fungerer." 

"Jeg vil konsekvent fremme inddragelse og engagement af 
lokale partnere, både i humanitære aktiviteter og i 
opbyggelsen af deres kapacitet på dette felt og inkludere dem 
i f.eks. nationale koordineringsmekanismer, så de deltager på 
en meget aktiv måde i hele cyklussen af humanitær bistand." 

Forvaltning af EU-finansiering  

"Jeg vil bygge videre på den stærke støtte, som EU's 
humanitære hjælp allerede nyder blandt europæiske borgere, 
og jeg vil forsikre dem om, at hver eneste euro, der bruges på 
dette område, er en euro, der er godt givet ud. Vores vigtigste 
publikum bør være EU's borgere og støttemodtagere. Derfor 
vil jeg prioritere kommunikationen med dem højt." 

"Jeg vil garantere, at finansiering udbetales til dem, der har  
behov, gennemsigtigt og på grundlag af forsvarlig økonomisk 
forvaltning." 

Samarbejde med internationale partnere 

"Vi stoler på vores partnere, partnere, der kommer fra De 
Forenede Nationers system, som UNICEF, som UNHCR, som 
World Food Program." 

"De Forenede Nationer, og især Kontoret for Koordination af 
Humanitære Anliggender, bør have den overordnede 
koordinerende rolle (i det internationale humanitære univers). 
Det vil være et af mine første skridt, hvis jeg bliver godkendt , 
at tage kontakt med De Forenede Nationer og dets Kontor for 
Koordination af Humanitære Anliggender." 

Samarbejde med NGO'er 

"NGO'er er vigtige aktører, især inden for humanitær bistand. 
Vi har en yderst positiv erfaring med at arbejde med NGO'er; 
de er vores betroede, pålidelige og effektive partnere." 

"Humanitære aktiviteter bør aldrig udsættes for kriminelle 
sanktioner. [...] Folk kan ikke retsforfølges for deres indsats på 
det humanitære område."  
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Humanitær bistand og migration 

"Humanitær bistand er ikke et migrationsstyringsinstrument . 
Den Europæiske Union har andre instrumenter til dette 
område, og humanitær bistand er ikke et af dem." 

"Når vi vurderer, hvorvidt der er behov for humanitær bistand, 
fokuserer vi normalt på mennesker, der er fordrevne, 
hovedsageligt flygtninge. Det betyder ikke, at vi nægter 
humanitær bistand til migranter, lad os sige økonomiske  
migranter. [...] vi yder humanitær bistand på grundlag af 
behovet og ikke status." 

"Jeg vil følge den principielle holdning, når det gælder 
tilbagevenden. Det betyder, at vi vil støtte tilbagevenden og 
fremme hjemsendelser, der er sikre, værdige og bæredygtige, 
og – måske endnu vigtigere – som er frivillige." 

Den private sektors rolle 

"Vi bør se på muligheden for at involvere den private sektor. 
Når vi gør det, skal en ting gøres klar: Dette bør ikke ske på 
bekostning af vores overholdelse af de principper, der styrer 
humanitær bistand. Det er klart." 

"Ingen bør kunne lave forretning, så at sige, ud af humanitær 
bistand, det bør heller ikke være muligt. Det bør ikke være en 
mulighed. Humanitær hjælp er en ædel mission. Det er ikke en 
kommerciel aktivitet og bør aldrig blive en." 

Klimaændringer 

"Vi er nødt til at gøre meget mere og meget hurtigere for at 
tackle de udfordringer, der er en konsekvens af de 
klimaforandringer, som vi allerede mærker." 

"Jeg forpligter mig til at arbejde, især sammen med De 
Forenede Nationer, fordi De Forenede Nationer er forvalter af 
FN's konvention om flygtninges status. Jeg vil samarbejde  
med vores partnere om definitionen af det fænomen, der 
beskrives (mennesker, der er fordrevet på grund af 
klimaændringer), fordi en ting er klar: Disse mennesker har 
brug for beskyttelse." 

Kvinder og piger 

"Jeg kan ikke forestille mig humanitær hjælp uden at 
adressere og gøre en særlig indsats for at imødekomme de 

specifikke behov hos sårbare grupper, især kvinder og piger. 
[...] Så vores humanitære bistand bør tage højde for denne 
specifikke situation for kvinder og piger og bør omfatte 
foranstaltninger i alle faser af vores humanitære arbejde – 
forebyggelse, beskyttelse. [...] Vi bør huske på disse særlige 
behov, og efter min mening inkluderer disse særlige behov 
også seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, hver gang vi 
har at gøre med ofre for seksuel og kønsbaseret vold." 

Uddannelse  

"Uddannelse vil være en af mine prioriteter, når det drejer sig 
om den humanitære bistand. Traditionelt har humanitær 
bistand været koncentreret om mad, husly, vand og sanitet og 
grundlæggende sundhedsydelser. Men vi ved, at når 
september kommer, skal børnene gå i skole, de kan ikke vente 
på, at den humanitære situation bliver løst, og at udviklingen 
finder sted osv." 

"Der er ingen sondring, når det kommer til uddannelse , 
absolut ingen sondring på grundlag af køn. Slet ikke. Dette er 
en af de vigtigste europæiske værdier, og jeg vil insistere på, 
at vi leverer uddannelse i nødsituationer, at vi anvender  
tilstrækkelige midler til det, for vi har ikke råd til at miste 
generationer af børn, der ikke går i skole, fordi de er i 
nødsituationer. Vi bør arbejde på at udvide dette principen 
om uddannelse i nødsituationer." 

Finansiering af humanitær bistand 

"Jeg vil insistere på troværdig gennemførelse af alle de 
forpligtelser, som EU har indgået, og især den såkaldte Grand 
Bargain." 

"Vi er nødt til at bevæge os i retning af NGO'ernes behov, men 
samtidig kræve de rigtige kontrolforanstaltninger og 
forsikringer med hensyn til den økonomiske forvaltning af de 
midler, der faktisk er EU-skatteydernes midler." 

Væbnede konflikter 

"Det vil være min pligt, hvis jeg bliver kommissær for 
humanitær bistand og krisestyring, at påpege, at ja, vi skal  
opføre os konsekvent, vi bør ikke eksportere våben på en 
sådan måde, at det vil kunne forværre en humanitær krise."
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Tilsagn afgivet under høringen af  

JUTTA URPILAINEN 
Indstillet kommissær 
Internationale partnerskaber 

Den indstillede kommissær, Jutta Urpilainen, gav møde for Europa-Parlamentet den 2. oktober 2019 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'er fra Udviklingsudvalget. Under høringen gav hun en række tilsagn, der fremhæves i dette 
dokument. Disse tilsagn henviser til hendes portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, som hun har fået 
tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, herunder:  
 opbygning af bæredygtige partnerskaber. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Den indstillede kommissær blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for høringen, hvortil 
hun afgav skriftlige svar.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-jutta-urpilainen_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/committees/video?event=20191001-0900-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63148/20191001RES63148.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63148/20191001RES63148.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/da/hearings2019/kommissaerhoringer-2019/20190910STO60746/jutta-urpilainen-finland
https://www.europarl.europa.eu/news/da/hearings2019/kommissaerhoringer-2019/20190910STO60746/jutta-urpilainen-finland
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62442/20190927RES62442.pdf
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Opbygning af bæredygtige partnerskaber 

Omfattende strategi for Afrika 

"Hvis jeg bliver godkendt som kommissær, er det min hensigt 
at bygge videre på alliancen for bæredygtige investeringer og 
job mellem Europa og Afrika og arbejde for en omfattende  
europæisk strategi for Afrika. I denne indsats vil jeg arbejde 
sammen med den højtstående repræsentant og 
næstformand og andre kolleger. Partnerskabet med vores 
nabokontinent er blevet uddybet økonomisk til gavn for både  
afrikanske og europæiske borgere, idet den private sektor er 
involveret i at skabe job og give nye kvalifikationer. Jeg vil 
fortsætte ad denne vej og uddybe vores gensidige interesser 
og vores evne til at opnå resultater i fællesskab. Vi må vende 
ryggen til den gamle fortælling om Afrika som et kontinent, 
der er præget af ustabilitet og fattigdom. I stedet skal vi med 
åbne arme byde Afrika velkommen som et ungt kontinent, der 
er præget af håb og velstand." 

"Jeg mener, at vi skal have landbruget med i denne 
omfattende strategi for Afrika, vi skal have handelslivet med, 
og vi skal have miljøaspekterne med. Jeg mener, at denne 
strategi giver os en ny mulighed for også at støtte landbruget  
i Afrika. Så jeg mener, at det er et af de nye værktøjer, vi kan 
bruge." 

"Når det gælder Afrikas rolle, ser jeg, at Afrikas fremtid er 
Europas fremtid. Disse to kontinenter er forbundet med 
hinanden. Så selvfølgelig vil jeg gerne ændre fortællingen, [...]. 
Der bor 1,2 mia. mennesker i Afrika, og over halvdelen af dem 
er under 25 år gamle. Så det er et kontinent med muligheder, 
og selvfølgelig er vi nødt til at støtte denne positive 
fortælling." 

"[...] min personlige opfattelse er, at en Afrika-strategi – en 
omfattende strategi for Afrika – er et redskab til dette. Det er 
et værktøj til et partnerskab med Afrika, men også til at nå 
målene for bæredygtig udvikling. Det bør være en 
omfattende strategi, så forskellige politiske sektorer er en del 
af denne tilgang. Handel skal være til stede, landbrug, miljø og 
så videre. Dette er noget, jeg er begyndt at forberede sammen 
med den højtstående repræsentant/næstformand Borrell, 
men jeg vil understrege vigtigheden af engagementet fra hele 
kollegiet. Det kan ikke være min proces; det kan ikke være 
vores proces. Det skal være en proces for hele kollegiet." 

 "Jeg personligt ser [...], at gennemsigtighed er en meget 
vigtig værdi for mig, og jeg forstår også, at i fremtiden, 
selvfølgelig, hvis vi tænker over, hvad der vil være fremtiden 
for EU's trustfond for Afrika eller generelt forskellige slags 
trustfonde, synes jeg, at Parlamentet bør have en vigtig rolle 
at spille." 

Efterfølgeren til Cotonouaftalen 

Jeg vil også gøre det til min prioritet at afslutte 
forhandlingerne om efterfølgeren til Cotonouaftalen. Vi er 
nødt til at indgå en moderne, strategisk og indflydelsesrig 
alliance mellem EU og staterne i Afrika, Vestindien og 
Stillehavet på den internationale scene – en, der tjener vores 
fælles interesser og alle vores mennesker. Og lad mig forsikre 
jer om i dag, at jeg ikke vil give afkald på min forpligtelse til en 
passende parlamentarisk dimension af dette fremtidige 
partnerskab. Den Europæiske Union får sin styrke fra alle sine 
institutioner. Så jeg vil understrege min forpligtelse til at 
samarbejde med de andre institutioner mod det samme mål. 
Vi vil cementere EU som verdensledende inden for 
internationalt samarbejde og udviklingsstøtte. Som 
parlamentariker tror jeg virkelig på et repræsentativt 
demokrati, og jeg vil gøre mit yderste for at gøre det specielle 
forhold mellem Kommissionen og Europa-Parlamentet stadig 
stærkere og dybere." 

"Jeg ser også, at den parlamentariske dimension skal være til 
stede i det fremtidige AVS-samarbejde. Det skal være en del af 
dette samarbejde. [...]. Jeg tror, at det vigtigste for mig er at 
sørge for, at den parlamentariske dimension på en eller anden 
måde er til stede. Dette er noget, vi helt sikkert vil diskutere, 
hvis jeg starter mit arbejde som kommissær i begyndelsen af 
november. Det vil være en af mine prioriteter. Jeg agter at 
deltage i den parlamentariske forsamling i november i 
Rwanda" 

Omfattende partnerskab med migrationslande og 
transitlande  

"[...] omkring 85 % af migranterne bor i udviklingslandene. Så 
jeg tror, at vi gennem udviklingssamarbejde også kan støtte 
disse lande – oprindelseslande, men også transitlande." 

"Vi er nødt til at respektere retsstaten og 
menneskerettighederne. Det er meget, meget klart for mig, 
og selvfølgelig er jeg meget engageret i denne tilgang som 
indstillet kommissær" 

"Jeg tror ikke rigtig på, at man kun kan løse migrationskrisen 
eller migrationen generelt ved at stille betingelser [..]. Så fra 
det perspektiv synes jeg, som jeg sagde tidligere, at 
Kommissionen bør have en migrationspolitik, og naturligvis 
repræsenterer hele kollegiet denne politik, og 
udviklingssamarbejde og udviklingsbistand er en del af denne 
pakke, men det kan ikke være det eneste værktøj. Så for mig 
er det meget tydeligt." 
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Mål for bæredygtig udvikling  

"Den europæiske kommissær for internationale partnerskaber 
leverer gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling i 
verden. Min ambition er at udrydde fattigdom gennem 
internationalt samarbejde og udviklingsstøtte. Vores globale 
ansvar er beskrevet i traktaterne og i vores alliance af værdier 
om menneskerettigheder og menneskelig værdighed. Min 
ambition er at gøre det på en strategisk og effektiv måde og 
sikre, at det udvikler sig med nye globale realiteter." 

"Tilbage i 2015, da verdenssamfundet flyttede fokus fra 
millenniumudviklingsmålene til målene for bæredygtig 
udvikling, gik det bort fra den formel, der er baseret på "nord-
syd", "donor-modtager" og "industrilande-udviklingslande". I 
stedet har verdenssamfundet fastlagt en universel, ambitiøs 
og vidtrækkende handlingsplan, som alle parterne er enedes 
om og skal følge. Som medlem af Europa-Kommissionen vil 
jeg bidrage til at sikre, at EU er en pålidelig og trofast allieret 
for vores partnerlande i deres bestræbelser på at nå målene 
for bæredygtig udvikling." 

"Det er vigtigt at sikre en sammenhængende politik, og dette 
må vi [...] bestræbe os på at opnå i alt det, som vi foretager os."  
"[...] uden politikkohærens kan vi ikke nå målene for 
bæredygtig udvikling. Derfor [...] ser jeg 2030-dagsordenen 
som en form for kompas. Den udgør en ramme, som vi skal  
bruge til at anskue og analysere alt det politiske arbejde, som 
vi udfører på forskellige områder. Naturligvis kan vi ikke 
udelukkende gøre dette gennem EU-institutionerne. 
Medlemsstaterne må også være en del af denne proces. Og 
her er fælles planlægning, programmering og opfølgning [...]  
et vigtigt værktøj, som vi skal anvende, så vi kan se de 
resultater, som vi opnår. [...] Uden en sammenhængende  
politik på områderne for bl.a. landbrug, handel og eksterne 
forbindelser kan vi ikke nå målene for bæredygtig udvikling. 
Denne sammenhæng er afgørende." [...] 

"Jeg vil fokusere på målene for bæredygtig udvikling og 
bekæmpelse af ulighed og fattigdom". "[...] personligt vil jeg 
engagere mig meget i at bekæmpe ulighed, da den efter min 
mening udgør en meget stor udfordring, ikke blot for 
mellemindkomstlandene, men også i næsten alle EU-
medlemsstater. Det vil således være et ledende princip for 
mig, at vi skal kunne bekæmpe ulighed ved brug af forskellige 
slags værktøjer." 

 "[...] hvis vi ønsker at nå målene for bæredygtig udvikling 
senest i år 2030, er vi nødt til at inddrage den private sektor. 
Det er bydende nødvendigt. Ellers kan vi ikke nå disse mål. Der 
er allerede truffet en række foranstaltninger gennem 
kommissionsformand Junckers allianceinitiativ. Resultaterne 
har efter min mening været ret gode. I de kommende år er vi 
dog nødt til at øge investeringerne i Afrika, og i den 
forbindelse skal den private sektor naturligvis spille en rolle. 
[...] Der er således bred enighed om, at selv om vi kan øge den 
offentlige finansiering af udviklingssamarbejdet, så er det ikke 
tilstrækkeligt. Vi er nødt til at inddrage den private sektor, men 
vi må naturligvis også have en række regler og bestemmelser 
på området." 

Ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders og 
pigers rettigheder 

"[...] lad mig forsikre jer om, at jeg er meget opsat på at 
prioritere ligestilling mellem kønnene og integrering af denne 
ligestilling i alle vores politikker og programmer". 

"Seksuel og reproduktiv sundhed vil være et centralt 
fokusområde i vores arbejde for ligestilling mellem kønnene, 
som står meget klart for mig. [...] Jeg mener, at Spotlight-
initiativet er vigtigt, og jeg er fast besluttet på at videreføre 
dette arbejde i fremtiden. Desuden mener jeg, at vi på 
området for ligestilling mellem kønnene og ligelig 
kønsfordeling har behov for stærke partnerskaber på 
verdensplan. Adgang til sundhedsydelser er [..] naturligvis 
noget, som jeg ønsker at fremme og styrke [...], da denne 
adgang er en grundlæggende rettighed for os alle, og den bør 
også være det i vores partnerlande." 

"Jeg kan i dag over for Europa-Parlamentet love, at vi vil 
udarbejde en tredje ligestillingshandlingsplan. Jeg vil stille 
forslag om en sådan, og jeg er fast besluttet på at udarbejde  
den, da jeg mener, at den er et af de midler, som vi kan bruge 
til at fremme ligestilling mellem kønnene." 

"Ligestilling mellem kønnene er en hovedprioritet for mig, så 
jeg vil naturligvis forsøge også at finde flere ressourcer til 
dette område. Jeg er helt enig med jer i, at der er behov for, at 
vi indarbejder ligestilling mellem kønnene i alle vores 
politikker. Vi må huske på, at ligestilling mellem kønnene  
indgår i målene for bæredygtig udvikling. Vi har alle forpligtet 
os til at tilstræbe disse mål, så også ud fra det perspektiv 
mener jeg, at vi er nødt til at anlægge denne 
helhedsorienterede tilgang, hvis vi vil forbedre kvinders 
levevilkår og deltagelse på bl.a. det politiske område, og jeg er 
klar til at gøre en indsats i den henseende." 

Styrke civilsamfundets rolle på verdensplan 

"Civilsamfundsorganisationerne er måske vores vigtigste 
allierede og skal være et centralt element i  EU's indsats på 
området for internationalt samarbejde og udvikling. Det er i 
alles interesse, at de så vidt muligt inddrages i den politiske 
beslutningsproces og udformningen og gennemførelsen af 
vores programmer. Vi har behov for en politik til gavn for vores 
planet og for menneskeheden. EU-borgerne forventer af os, at 
vi handler. De unge ønsker mere. Vores børn fortjener, at vi 
gør vores bedste. Sammen med jer ønsker jeg at opbygge  
tillid – tillid til, at vores samarbejdspartnere ser et stærkt EU, 
der gennemfører målene for bæredygtig udvikling og 
bekæmper fattigdom. Tillid til, at EU-borgerne forstår  
baggrunden for vores indsats på området for udvikling og 
samarbejde og resultaterne af denne indsats. Tillid blandt  
mennesker og institutioner, fordi vi kun kan opnå en mere lige 
verden i fællesskab." 

"[...] vi har behov for at samarbejde med bl.a. internationale 
organisationer, civilsamfundet og nationale regeringer. For vi 
kan kun opnå resultater, hvis vi samarbejder." 

"[...] civilsamfundet og NGO'erne udfører et fremragende 
stykke arbejde i mange meget skrøbelige lande og på mange  
meget vanskelige områder. Så jeg er naturligvis indstillet på at 
samarbejde med dem og andre interesserede parter og på at 
lære mere ved at studere erfaringerne i vores små og større 
medlemsstater."  



IPOL EXPO | Temaafdelingerne, Enheden for Støtte til den Økonomiske Styring 
 

 

Bane vejen for en hurtig aftale om instrumentet for 
naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde for perioden efter 2020  

"Jeg agter at samarbejde med jer og andre om at bane vejen 
for en aftale om instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde." 

"Jeg er meget fast besluttet på, at vi skal øge 
gennemsigtigheden." 

"[...] Jeg vil gøre mit bedste for at nå frem til en fælles forståelse 
sammen med alle institutionerne, men vi skal først have  
forhandlet den flerårige finansielle ramme på plads, da 
instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og 
internationalt samarbejde jo vil indgå i denne ramme." 

"Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at øge de økonomiske  
ressourcer hos de mindst udviklede lande i verden. Vi har  
forpligtet os til at nå et mål på 0,15 eller 0,2 %. Det har vi 
desværre ikke nået, og dette er noget, som vi må samarbejde  
om i fremtiden." 

"Jeg vil bestræbe mig på også at bruge vores bistand som 
løftestang for øgede indenlandske indtægter og mere kapital  
fra den private sektor." 

"Jeg vil fortsat skubbe på i samarbejdet med medlemsstaterne 
om fælles analyser, fælles programmering og fælles 
gennemførelse og i bestræbelserne på at nå målet for officiel 
udviklingsbistand på 0,7 % af bruttonationalindkomsten." 

"Personligt mener jeg, at vi bør inddrage finansministrene og 
statscheferne i debatten om dette mål på 0,7 %, og det er jeg 
indstillet på at forsøge at gøre." 

"Jeg er klar til at påtage mig en forpligtelse til gennem 
instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og 
internationalt samarbejde at afsætte 20 % af vores støtte til 
menneskelig udvikling. Dette er vigtigt for mig. Jeg gør mig 
navnlig overvejelser om kvalitet i uddannelsen, da det ikke 
blot er et spørgsmål om adgang til uddannelse, men også 
dennes kvalitet [...]. For mig står det lysende klart, at 
uddannelse er nøglen til at bekæmpe fattigdom, og det vil 
derfor fortsat være min prioritet." 

 "Jeg ved, at Den Europæiske Union allerede bruger over 20 % 
af sin udviklingsstøtte på klima- og miljøområdet, men jeg er 
helt enig med jer i, at vi har behov for at gøre mere." "Jeg er 
klar over, at EU yder støtte på havområdet, og at 
udviklingsstøtten udgør omkring 720 mio. EUR. Vi gør således 
allerede ret meget, men dette vil bestemt også stå mit hjerte 
meget nært i fremtiden." 
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Tilsagn afgivet under høringen af  

KADRI SIMSON 
Indstillet kommissær  
Energi 

Den indstillede kommissær, Kadri Simson, gav møde for Europa-Parlamentet den 3. oktober 2019 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'er i Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE). Under høringen gav hun en række tilsagn, der 
fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hendes portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, som 
hun har fået tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, herunder:  
 sikker og bæredygtig energiforsyning og 
 inddragelse af borgere og regioner. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat af den offentlige høring er tilgængeligt på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Den indstillede kommissær blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for høringen, hvortil 
hun afgav skriftlige svar.
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Sikker og bæredygtig energiforsyning 
Lovgivning om energieffektivitet og vedvarende energi 

 "Energieffektivitet er fortsat en prioritet. Princippet 
"energieffektivitet først" bør tages alvorligt i enhver 
sammenhæng. Forbedring af bygningers energimæssige 
ydeevne og fremskyndelse af renoveringen kan ændre 
dagsordenen. Forhindringerne er velkendte, men vi kan 
udforske nye løsninger, navnlig med hensyn til finansiering. 
Der findes gode eksempler inden for lokalt og socialt 
boligbyggeri i mange medlemslande." 

"Jeg er overbevist om, at et ægte indre marked giver os 
betydelige fordele og er afgørende for at fremme 
udbredelsen af vedvarende energi." 

"[...] vi er også nødt til at gøre mere for at tage brugen af 
vedvarende energikilder til os: Vi må investere i forskning og 
innovation for at frembringe metoder til lagring af 
vedvarende energi." 

Fremskynde udbredelsen af ren energi  

"De tusindvis af mennesker, der demonstrerer i Europa og 
rundt omkring i verden minder os hele tiden om, at intet er 
mere påtrængende end en indsats på klima- og 
energiområdet. Det er dette spørgsmål, der optager EU-
borgerne allermest. Derfor har den valgte formand også 
udpeget den europæiske grønne aftale som en af hendes 
Kommissions flagskibsprioriteter. Energipolitikken vil være 
afgørende for at levere resultater i denne henseende. Mine 
personlige erfaringer som minister for økonomi og 
infrastruktur, hvor jeg også havde ansvaret for energi, har vist 
mig, hvor udfordrende det er at beskæftige sig med dette 
område. Jeg ved, hvor vigtig en opgave der ligger foran os, og 
hvor stort et ansvar den indebærer." 

"Jeg påtager mig opgaven med at gøre EU til et klimaneutralt 
kontinent senest i 2050." 

"Jeg kan bekræfte, at denne Kommission vil være fast  
besluttet på at nå vores klimapolitiske mål – ikke blot på 
energiområdet, som er mit ansvar. Den valgte formand har  
også påtaget sig denne forpligtelse i almindelighed. Dette er 
den overordnede prioritet. Dette vil være den vigtigste 
opgave for næstformand Frans Timmermans, som har  
ansvaret for den grønne aftale." 

"Der vil blive udarbejdet en klimalov, og der vil foreligge en 
klar handlingsplan, men mit ansvar som kommissær på 
energiområdet er også at sikre, at vi i vores bestræbelser på at 
nå alle disse mål forbliver i en position med høj 
energiforsyningssikkerhed, hvor vores kunder betaler en 
overkommelig pris, og vores erhvervsliv fortsat kan 
konkurrere med andre områder i verden." 

Regionalt samarbejde 

"Hvis jeg udnævnes som kommissær, agter jeg at mobilisere 
energipolitikken med henblik på at nå målet om 
klimaneutralitet ved at videreudvikle vores integrerede, 
sammenkoblede og velfungerende indre marked."  

"På elmarkedet har vi behov for et system, som i vid 
udstrækning er baseret på vedvarende energikilder, forbedret 

energilagring og øget sammenkobling. Der er stadig for 
mange hindringer for grænseoverskridende handel og 
flaskehalse, som skal fjernes. Vi skal sørge for at nå målene for 
sammenkobling og sikre, at 70 % af 
sammenkoblingskapaciteten står til rådighed for markedet. 
Jeg vil bestræbe sig på at styrke det regionale samarbejde , 
navnlig i de nuværende fire højtstående grupper, hvis 
samarbejde i højere grad skal være præget af synergi." 

Flydende naturgas 

"Når vi taler om gas, må vi også huske på, at det er meget 
vigtigt at diversificere de forskellige kilder."  

"I min opgavebeskrivelse findes der faktisk et helt afsnit om 
fremme af flydende naturgas, og jeg ser det som et middel til 
at garantere energiforsyningssikkerheden, at vores 
gasleverancer kommer fra forskellige kilder og leveres til 
forskellige områder i EU." 

Energibeskatningsdirektivet 

"Energibeskatning nævnes også i min opgavebeskrivelse, og 
på dette område vil jeg samarbejde tæt med den indstillede 
kommissær Gentiloni. Det er sandt, at 
energibeskatningsdirektivet, som efterhånden er 15 år 
gammelt, kunne hjælpe os med at nå vores energi- og 
klimamæssige mål i højere grad, end det er tilfældet. Efter min 
mening er det navnlig et problem, at direktivet stadig i visse  
tilfælde tillader afgiftsfritagelser for fossile brændstoffer, og 
dette skaber problemer med hensyn til konkurrencen mellem 
fossile brændstoffer og vedvarende energikilder. Vi bør tage 
hånd om dette problem." 

Øget nuklear sikkerhed og sikkerhedskontrol 

"Kernekraft vil indgå i energimikset, som hver enkelt 
medlemsstat selv fastlægger. 

I dag er en række lande i færd med at udfase deres kernekraft, 
mens andre medlemsstater har planer om at opføre nye 
anlæg, som skal erstatte udfasede kulkraftværker. For  
eksempel har Finland netop idriftsat det nye Olkiluoto-
kraftværk." 

"Det er således op til hver enkelt medlemsstat at beslutte, 
hvordan de vil bruge deres energimiks, og hvilke kilder de vil 
anvende. På EU-plan er vi nødt til at sikre, at vores 
kernekraftværker er sikre, at affaldshåndteringen er 
miljømæssigt forsvarlig – ikke blot inden for EU, men også i 
vores nabolag." 

"Hvad kan vi så gøre med hensyn til nye kernekraftværker, der 
opføres i tredjelande? Vi kan tilbyde vores hjælp, så de opføres 
og vedligeholdes efter de strengeste sikkerhedsstandarder. Vi 
kan også yde økonomisk støtte til anlæggene i tredjelande, så 
de rette procedurer følges, og vi kan naturligvis insistere på, at 
alle deres testresultater tages meget alvorligt." 

Inddragelse af borgere og regioner 
Fokus på forbrugerne i vores energisystem 

"Vi kan gøre mere for at sikre et åbent og konkurrencepræget 
marked: Hvis der er mange udbydere, bør priserne blive lavere 
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for både forbrugere og virksomheder. Vi kan også sikre lavere 
priser, hvis vores markeder kobles sammen. Det er de ikke 
endnu. Der er manglende forbindelser og flaskehalse, men 
hvis det hele kobles sammen, bidrager det til, at vi kan forsyne  
større markeder med vedvarende energi. Dette er 
hovedformålet med den grønne energipakke: At forbrugerne 
sættes i fokus på energimarkedet, og at prisen forbliver 
overkommelig." 

"Som ansvarlig for energiområdet vil jeg skulle sikre, at vi når  
vores ambitiøse klimamål og samtidig sikrer vores forbrugere 
og virksomheder økonomisk overkommelig og 
konkurrencedygtig energiforsyning. For at opnå dette er vi 
nødt til at investere i vores energinet, idet vi dog samtidig skal 
gøre brug af de nuværende rammer."  

"[...] Jeg vil have opmærksomheden rettet mod energipriserne 
og omkostningerne for forbrugerne og virksomhederne og 
navnlig mod den indvirkning, som klimaomstillingen har på 
de energiintensive industrier." 

"Det er desuden vigtigt at vise, at forbrugerne kan nyde godt  
af denne omstilling, og vi skal også drage fordel af al den 
nyeste innovation. Dette kan vi bl.a. gøre som led i det 
europæiske innovationsinitiativ, f.eks. ved at bruge soltegl, 
som sikrer både isolering og vedvarende energi." 

"Energiforbrugerne vil altså være i fokus i vores energipolitik. 
Min opgave vil bestå i at sørge for en økonomisk 
overkommelig energiforsyning ved at diversificere vores 
kilder, fastlægge politikker, der sikrer meget gennemsigtige 
energinet, distributionssystemoperatører og udbydere ved at 
foretage investeringer, som bidrager til at opgradere vores 
net, og ved at opbygge de manglende forbindelser og 
sammenkoblinger." 

Fonden for retfærdig omstilling 

"Fonden for retfærdig omstilling vil stå mit hjerte meget nært, 
for her er der tale om et værktøj, som vi kan bruge til at sikre, 
at alle regioner og lande inddrages i omstillingen til 
kulstofneutralitet." 

"Den valgte formand er fast besluttet på at oprette en fond for 
retfærdig omstilling, som skal bruges til at støtte kul- og 
kulstofintensive regioner og øer, der berøres af omstillingen. 
[...] Jeg ser denne fond som et værktøj, der gør det muligt for 
regionerne at udforme og finansiere konkrete projekter, som 
kan omdanne økonomier og skabe arbejdspladser." 

"Vi kan bygge videre på det nuværende initiativ Coal Regions 
in Transition (kulregioner under omstilling) for at få succes 
med fonden. For mig indebærer retfærdighed også, at vi 
fortsat skal bekæmpe energifattigdom."  

 "[...] Fonden for retfærdig omstilling vil bygge videre på 
projektet vedrørende kulregioner under omstilling. Det vil 
bl.a. hjælpe små øer, som ikke har forbindelser til fastlandet. 
Det bør også gøre det lettere for de enkelte regioner at 
forberede sig på omstillingen fra fossile brændstoffer til 
vedvarende energikilder. Fondens størrelse er under 
forhandling, men da den indgår i den næste flerårige 
finansielle ramme, vil dette initiativ blive sat på dagsordene n 
allerede i de første uger af den nye Kommissions 
mandatperiode. Jeg forventer således, at der allerede 
foreligger konkrete svar sidst i november. Jeg vil gøre mit 
bedste for at sikre, at fonden bliver stor nok til at støtte de 
pågældende regioner i deres forberedelser på omstillingen." 

Det Europæiske Observationscenter for Energifattigdom 

"Det er ikke acceptabelt, at 8 % af den europæiske befolkning 
(50 mio. mennesker) ikke kan varme deres hjem helt op, og at 
endnu flere har svært ved at betale energiregningen. 

Jeg vil gerne gøre brug af Det Europæiske Observationscenter 
for Energifattigdom og hurtigt gennemføre 
lovbestemmelserne om energifattigdom. Jeg agter at indgå i 
et tættere samarbejde med medlemsstaterne og gennemføre 
borgmesteraftalen. Den rapport, som Theresa Griffin 
fremlagde sidste år, har skabt fundamentet for dette." 

"Jeg er enig i, at effektiv energiforsyning fremmer social  
inklusion, og derfor er der tale om en helt nødvendig tjeneste. 
Og når vi taler om energifattigdom, handler det ikke blot om 
energi som en vare, men også om skatter, afgifter og 
nettakster, og vi skal være opmærksomme på alle disse  
elementer. I spurgte om, hvad vi konkret kan gøre for de 
mennesker, som har problemer med at betale deres 
varmeregninger. Vi kan sikre mere effektive metoder til 
opvarmning. Dette er ikke noget, som vi kan gøre overalt 
allerede i morgen, men der findes forskellige teknologier, der 
kan bruges til at sænke omkostningerne i forbindelse med 
opvarmning. Derudover spiller renovering af 
bygningsmassen naturligvis også en vigtig rolle." 
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Tilsagn afgivet under høringen af  

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS 
Indstillet kommissær 
Miljø, hav og fiskeri 

Den indstillede kommissær, Virginijus Sinkevičius, gav møde for Europa-Parlamentet den 3. oktober 2019 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'er i Udvalget om Miljøanliggender og Fiskeriudvalget. Under høringen gav han en række tilsagn, 
der fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hans portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, som 
han har fået tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, herunder:  
 bevarelse af Europas naturlige miljø og 
 fremgangsrigt og bæredygtigt fiskeri og en blå økonomi, der trives. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat den offentlige høring er tilgængelig på webstedet om høringerne af de indstillede 
kommissærer. Det indstillede medlem af Kommissionen blev også tilsendt en række skriftlige spørgsmål forud for 
høringen, hvorpå han afgav skriftlige svar.
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Bevarelse af Europas naturlige miljø 

Gennemførelse af den nye biodiversitetsstrategi frem 
mod 2030 

"I min opgavebeskrivelse står der klart og tydeligt, at det 
handler om at gennemføre EU's biodiversitetsstrategi. Det er 
vigtigt, at vi i samarbejde med Frans Timmermans sikrer, at 
den rent faktisk indarbejdes i anden lovgivning på bl.a. 
landbrugs-, energi- og transportområdet – i bund og grund på 
alle de områder, hvor vi i dag har problemer, som vil føre til 
den sjette masseudryddelse." 

"[...] vi vil have klare og ambitiøse mål frem mod 2030, for der 
er intet alternativ. [...] Opnåelsen af disse skal måles og 
overvåges. Det er vigtigt at have en revisionsmekanisme." 

"[...] målene for beskyttede områder kan skærpes. For så vidt 
angår have og havområder kan de f.eks. øges til 30 %. Jeg vil 
bestemt være fleksibel med hensyn til biodiversitetsmålene 
frem mod 2030, og jeg vil også være indstillet på at drøfte 
disse spørgsmål med udvalget." 

"[...] det er afgørende at tale om de vigtigste årsager, da det 
handler om at ændre vores udnyttelse af land- og 
havområderne. [...]. Vi skal således tage hånd om årsagerne, 
og [...] dette vil kræve finansiering – navnlig hvad angår  
genetablering af arter, Natura 2000-områder og tilstrækkelig 
beskyttelse, som vil kræve finansiering." 

"Jeg vil bestemt slå til lyd for behovet for et øget budget [...]  
strategiske mål skal finansieres tilstrækkeligt." 

"Vi vil skulle kontrollere, om medlemsstaterne bruger alle de 
midler, som de får stillet til rådighed [til at gennemføre 
habitatdirektivet]." 

"[...] vi skal revurdere vores fodaftryk [i forbindelse med 
skovrydning], og jeg vil bestemt arbejde tæt sammen med de 
øvrige kommissærer. Det er vigtigt, at de ressourcer (den 
finansiering), som vi bevilger til andre lande, ikke medfører 
skovrydning. [...] det er vigtigt at forbedre mærkningen og [...]  
have forsyningskæder, der ikke indebærer skovrydning. For at 
opnå dette må vi dog styrke vores overvågningsmekanisme r , 
og jeg vil bestemt gøre en indsats på dette område." 

"EU's ambitioner med hensyn til CoP 2020 i 
konventionen om den biologiske mangfoldighed 

"[...] det er vigtigt at have målbare mål, som kan overvåges.  [...]  
Hvis jeg får posten som kommissær, vil jeg gerne rejse til Kina 
sammen med en delegation fra miljøudvalget, så vi står ekstra 
stærkt, med henblik på en drøftelse og dialog om mulige mål." 

"Når jeg overvejer, hvilket niveau disse mål kunne ligge på, 
mener jeg helt personligt, at 30 % ville være et rigtig godt mål 
for procentdelen af beskyttede områder i verden, idet 70 % 
opretholdes på bæredygtig vis. Derudover mener jeg, at vi er 
nødt til at have en separat artikel om vores politik om Arktis." 

Gennemførelse af nulforureningsstrategie n 

"Jeg ser frem til reelt at medtage REACH som en af de centrale 
søjler i strategien til bekæmpelse af giftige materialer. På 
grundlag af det, som vi har opnået i kraft af REACH med 
hensyn til data, kan vi fastlægge en meget stærk strategi til 
bekæmpelse af giftige materialer i miljøet, navnlig for så vidt 
angår kemiske produkter, og derefter endda bevæge os 

videre til f.eks. hormonforstyrrende stoffer. Disse er i 
øjeblikket genstand for en undersøgelse, men så snart vi er 
færdige med den, vil vi bestemt arbejde videre med dem." 

"[...] farmaceutiske produkter er allerede omfattet af 
vandlovgivningen, men også vandrammedirektivet er ved at 
blive gennemgået, og vi får se, om der behov for ændringer. 
Efter gennemgangen kan vi vurdere, om der er behov for at 
medtage yderligere farmaceutiske produkter? Som sagt er jeg 
åben over for yderligere drøftelser med miljøudvalget om 
dette spørgsmål, efter at gennemgangen er foretaget, og 
derefter at forelægge resultatet for jer." 

"Specifikt vedrørende hormonforstyrrende stoffer er det 
naturligvis vigtigt at gennemføre den nye strategi fuldt ud, 
hvilket vil være et meget stort fremskridt. [...] Og jeg mener, at 
der skal foretages standardisering med hensyn til 
hormonforstyrrende stoffer, og at de skal opfattes som 
reproduktionstoksiske stoffer på samme niveau. [...] Det er 
vigtigt, at hormonforstyrrende stoffer forbydes i legetøj, 
kosmetik, som påføres direkte på huden, og materialer i 
kontakt med fødevarer." 

"Jeg mener, at vi bør hjælpe vores industri med at forblive 
konkurrencedygtig. Lad os se på, hvor industrien bevæger sig 
hen – brint, elektricitet. [...] vi kan allerede se, at de [vores 
bilproducenter] er ved at lægge om. Vi må hjælpe dem 
gennem forskning. Vi må hjælpe dem på området for offentlig 
transport, som skal være grønt, og hvor der naturligvis 
anvendes rene alternative brændstoffer." 

"Med hensyn til Euro7-standarden mener jeg, at det om fem 
år vil være muligt at have gennemført Euro7 i samarbejde med 
den indstillede kommissær for det indre marked, og det er der 
et mandat til." 

"Med hensyn til miljølovgivningen har den valgte formand 
udtrykt sig meget klart, og det fremgår også meget klart i 
opgavebeskrivelsen, at der er tale om nultolerance i tilfælde af 
manglende overholdelse. [...] Jeg vil bestemt se på alle de 
mulige værktøjer i værktøjskassen."  

[...] Med henblik på kollegiets godkendelse vil jeg forelægge 
det en handlingsplan for ren luft, hvori der først og fremmest 
fastlægges en nultolerancepolitik i tilfælde af manglende  
overholdelse af de gældende luftkvalitetsstandarder. Vi må se 
nærmere på EU's retlige rammer, kortlægge dem og tilpasse  
dem til WHO's seneste anbefalinger." "Vi har påbegyndt vores 
rejse i retning af en grøn klimaneutral planet. Det bliver en 
strabadserende tur. Som kommissær vil jeg gøre alt, hvad der 
står i min magt, for at føre os i den rigtige retning."  

"Den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi 

"Det er desuden vigtigt at nævne byggesektoren, som tegner 
sig for en tredjedel af vores frembragte affald, og den vil også 
blive prioriteret i handlingsplanen." 

"[...] den cirkulære økonomi vil kun blive en succes, hvis vi 
formår at opnå et giftfrit kredsløb. Vi ved for eksempel, at vi 
kan genbruge plast, som er fremstillet af såkaldte miljøvenlige 
kemiske produkter, på mange forskellige måder og i mange  
forskellige sektorer. Kun på denne måde kan vi opnå en 
vellykket cirkulær økonomi, og det vil jeg tilstræbe i hele min 
mandatperiode." 
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"Jeg vil sørge for, at vi ikke svækker vores miljølovgivning, der 
er meget vigtig, og som vi derimod skal styrke, når vi mindsker  
den administrative byrde." 

Afhjælpe problemet med mikroplast og forsøge at sikre 
plastfri oceaner 

"Jeg vil naturligvis forsøge at opnå en fuldstændig 
gennemførelse af plaststrategien. Det næste skridt må 
nødvendigvis vedrøre mikroplast, navnlig i tekstiler, dæk og 
granulatform, som er den primære kilde. For så vidt angår  
bionedbrydelig plast [...] må vi fastlægge klare 
lovgivningsmæssige rammer og udpege en række 
anvendelsesformer for bionedbrydelig plast – hovedsageligt  
kemiske produkter – og naturligvis plastemballage." 

"[...] i både FN- og G7-regi og i de bilaterale forbindelser med 
vores samarbejdspartnere kan vi fremvise et rigtig godt  
eksempel til efterfølgelse, og det vil jeg bestemt gøre." 

"[...] som led i EU's grønne pagt vil jeg i min mandatperiode  
udforme et initiativ til fremme af rene, sunde og naturligvis 
bæredygtigt forvaltede have og oceaner. Dette er vigtigt for 
at nå målet på 30 % for beskyttede havområder i henhold til 
Natura 2000, og vi skal naturligvis ikke blot fokusere på de 
30 %, men også sikre effektiv bevarelse og gennemførelse 
generelt." 

Fremgangsrigt og bæredygtigt fiskeri og en blå 
økonomi, der trives  

Fokus på fuldstændig gennemførelse af den reformerede 
fælles fiskeripolitik 

"[...] vi skal vurdere så mange bestande som muligt, for 
bestandene er ikke vurderet tilstrækkeligt, og hvis vi 
indsamler så mange data som muligt, kan vi anlægge en 
rimelig bæredygtighedstilgang til fiskersamfundene." 

"Jeg ønsker at samarbejde med jer om at sikre, at vores 
fiskerikontrolsystem er formålstjenligt og sikrer ens 
spilleregler. Jeg vil afhjælpe eventuelle mangler, uanset hvor 
jeg finder dem." 

"Vi lever i en følsom tid. Brexit kan blive en realitet når som 
helst, og det bliver i den periode, hvor EHFF-støtten er 
udløbet, og den genoptages først i 2021, så en yderligere 
forsinkelse af EHFF-støtten vil heller ikke være acceptabel." 

"Vi vil naturligvis være indstillet på at tale med Storbritannien, 
og der vil blive ført forhandlinger om en brexitaftale. Der kan 
blive tale om en brexit med en aftale, som naturligvis vil gøre 
det nemmere, og vi vil få en overgangsperiode. Med en brexit 
uden nogen aftale er der nogle få scenarier, som vil blive 
drøftet efterfølgende. Men lad mig forsikre jer om, at vi er 
forberedt." 

"Med hensyn til EHFF og eventuel fremstilling af nye både er 
vi nødt til at føre yderligere drøftelser, da jeg [...] ikke er sikker 
på, at fremstilling af nye både vil være i tråd med de mål, som 
vi er enedes om i forbindelse med gennemførelsen af den 
fælles fiskeripolitik." 

"For så vidt angår mere selektive redskaber mener jeg 
bestemt, at vi bør forsøge at finde frem til disse gennem 
forskning, idet vi samtidig forbedrer dem. Og her kan vi 
bestemt investere offentlige ressourcer i forskning og nye 

beslutninger, som vil hjælpe vores fiskere med at fiske på en 
mere bæredygtig måde og mere selektivt og nå frem til de 
bedst mulige løsninger." 

"Dette problem [støtte til ophugning af gamle fartøjer] er helt 
sikkert et af de første, som jeg vil tage hånd om, hvis jeg 
godkendes." 

Evaluere den fælles fiskeripolitik senest i 2022 for at 
klarlægge, hvordan vi tager hånd om problemstillinger, 
som ikke i tilstrækkelig grad er omfattet af den 
nuværende politik  

"Senest i 2022 vil jeg evaluere den fælles fiskeripolitik for at 
klarlægge, hvordan vi tager hånd om problemstillinger, som 
ikke i tilstrækkelig grad er omfattet af den nuværende politik, 
for vi har behov for en politik til gavn for vores fiskere, vores 
kystsamfund og vores miljø." 

"Som en del af mit mandat vil jeg sikre, at politikken 
gennemgås senest i 2022. Vi vil helt sikkert afhjælpe 
eventuelle mangler [...]." 

"Ved at skabe balance mellem sociale, økonomiske og 
bæredygtighedsmæssige hensyn kan vi sikre fiskerne, at 
sektoren har en fremtid, og derefter kan vi forbedre 
forholdene og hjælpe fiskerne vha. EHFF-midler og anden 
støtte." 

"For så vidt angår kvinderne skal de betales og respekteres på 
lige fod med mændene, og det vil jeg bestræbe mig på at sikre 
ved først og fremmest at slå til lyd for, at vi skal have lige 
repræsentation i de rådgivende råd. I forbindelse med vores 
forskellige arrangementer, hvor vi bør gå forrest med et godt  
eksempel, må vi være endnu mere omhyggelige og drøfte 
spørgsmålet med sektoren og både små og store 
interessenter." 

"Biodiversitetsstrategien frem mod 2030 er særlig vigtig, og 
den vil også omfatte oceanerne." 

"Hvis jeg godkendes, vil min største ambition være at gøre 
den grønne pagt til en realitet i praksis. Denne pagt vil gavne  
oceanerne, miljøet og vores borgere, som bør stå i første 
række og i centrum i alle henseender." 

"Baggrunden for pagten er jo klimaændringerne. 
Vandtemperaturen i Østersøen er steget, og dette har haft  
meget store konsekvenser for torsken i den østlige del af 
Østersøen." 

Bidrage til "fra jord til bord"-strategien for bæredygtige 
fødevarer  

"Som jeg ser det, vedrører mit mandat fiskerisektoren i 
forbindelse med "fra jord til bord"-strategien. Vi skal kunne  
spore fiskene fra nettet til køledisken, så vi ved, hvad vi får  
serveret her i EU." 

"[…] Jeg ønsker at investere i det potentiale, som 
bæredygtige fisk og skaldyr rummer med hensyn til at 
gennemføre "fra jord til bord"-strategien for bæredygtige 
fødevarer." 

"For så vidt angår sporbarhed tror jeg, at vi alle er enige om, at 
vi godt kan lide fødevarer af høj kvalitet, og det er vigtigt at 
opretholde vores EU-standarder. Et af de vigtigste aspekter er 



IPOL EXPO | Temaafdelingerne, Enheden for Støtte til den Økonomiske Styring 
 

PE 629.837 
 

naturligvis mærkning, så forbrugeren ved, hvad han eller hun 
køber, og at miljømærket virkelig betyder noget." 

"Oplysninger om oprindelsesstedet er som sagt meget 
vigtige, men vi skal først og fremmest sikre, at det, der står på 
et mærke, virkelig er sandt. Dette vil være et vigtigt fremskridt, 
og jeg tror, at det er muligt at gøre det ved brug af 
digitaliseringsprocesser på vores marked." 

Vise vejen inden for international havforvaltning  

"Vores bestræbelser på at sikre bæredygtigt fiskeri og sunde  
og produktive have skal nødvendigvis række ud over vores 
egne grænser. EU er førende i verden på 
havforvaltningsområdet. Jeg vil udnytte denne førende rolle 
til at håndhæve vores bæredygtighedsprincipper overalt i 
verden for at sikre, at vi kan nå målene for bæredygtig 
udvikling for livet i havet." 

"Vi er opmærksomme på de vigtigste problemer, der skal  
løses, nemlig overfiskeri [...]. Vi er også nødt til at styrke de 
internationale retlige rammer, så det ikke kun er EU-
medlemsstaterne, der er underlagt og overholder reglerne, 
men også de andre parter." 

"Når det handler om det åbne hav og uberørte områder såsom 
Antarktis, har vi behov for nye bestemmelser om bevaring og 
bæredygtig udnyttelse af biodiversiteten i åbent hav." 

"Jeg vil skubbe på for at få flere beskyttede havområder og 
sikre mere effektiv forvaltning af vores farvande." 

Anlægge en nultolerancetilgang til ulovligt, urapporteret 
og ureguleret fiskeri 

"Og jeg vil fortsætte vores kamp mod ulovlig, ureguleret og 
urapporteret fiskeri." 

"Det er vigtigt at bekæmpe ulovligt, urapporteret og 
ureguleret fiskeri. Jeg mener således, at den bedste måde at 
bruge ressourcerne på er ved også at hjælpe vores 
samarbejdspartnere med at afhjælpe årsagerne, hjælpe dem 
med ved at give dem vores bedste råd, vise dem vores bedste 
praksis og tage dem med om bord. Det er den eneste vej 
fremad. EU står naturligvis i en unik position med hensyn til at 
vise vejen." 

"For det første vil det naturligvis være vigtigt at arbejde tæt 
sammen med den indstillede kommissær for handel, Phil 
Hogan, og det er også vigtigt at rejse disse spørgsmål i 
Verdenshandelsorganisationen (WTO)." 

"Og naturligvis er det også vigtigt at beskytte vores marked 
imod ikkebæredygtige forsyningskæder." 

Nå frem til en global aftale om at forbyde fiskeristøtte, 
som bidrager til overfiskeri, ulovligt fiskeri og 
overkapacitet  

"Jeg vil samarbejde med den indstillede kommissær for 
handel, Phil Hogan, om at indgå en global aftale om forbud 
mod skadelig fiskeristøtte." 

Ny tilgang til en bæredygtig blå økonomi  

"Jeg vil også gå i spidsen for at anlægge en ny tilgang til en 
bæredygtig blå økonomi. Ved denne tilgang bør vi samle  
relevante aktører, der beskæftiger sig med alt lige fra 
havforskning og viden om havene til maritim fysisk 
planlægning, vedvarende havenergi, investeringer i den blå 
økonomi og regionalt maritimt samarbejde." 
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Tillæg 

Ændringer i Europa-Kommissionen – 2020 
 
 

Efter at kommissæren med ansvar for handel, Phil Hogan, trådte tilbage, blev Mairead McGuinness 
foreslået som ny kommissær med ansvar for finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og 
kapitalmarkedsunionen, mens Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, fik tildelt 
handelsporteføljen.  

MEP'erne afholdt høringer den 2. oktober for at evaluere kandidaterne. Følgende sider indeholder en liste 
over de tilsagn, der blev givet under disse høringer.  

En udtømmende liste over alle kandidaternes tilsagn og holdninger findes i det fuldstændige 
forhandlingsreferat for de enkelte offentlige høringer, som er tilgængeligt på Europa-Parlamentets særlige 
websted om 2020-høringerne ligesom de skriftlige spørgsmål og svar.  

 
  

https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/aendringer-til-kommissionen-2020/introduction
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Den indstillede kommissær, Mairead McGuinness, gav møde for Europa-Parlamentet den 2. oktober 2020 for at besvare 
spørgsmål fra MEP'er fra Økonomi- og Valutaudvalget. Under høringen gav hun en række tilsagn, der fremhæves i dette 
dokument. Disse tilsagn henviser til hendes portefølje som beskrevet i den opgavebeskrivelse, som hun har fået 
tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, herunder:  

 bankunionen 
 kapitalmarkedsunionen og SMV'ers adgang til finansiering 
 bæredygtig finansiering 
 finansteknologisk strategi og kryptovalutaer  
 en samlet tilgang til bekæmpelse af hvidvaskning af penge samt 
 mere modstandsdygtighed over for ekstraterritoriale sanktioner. 

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat fra den offentlige høring findes på Europa-Parlamentets sider om Ændringer i 
Europa-Kommissionen – 2020. Det indstillede medlem af Kommissionen fik også tilsendt en række skriftlige 
spørgsmål forud for høringen, hvorpå hun afgav skriftlige svar. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/president_von_der_leyens_mission_letter_to_mairead_mcguiness.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/hearing-of-mairead-mcguinness-commissioner-designated-for-financial-stability-financial-services-and_20201002-0900-SPECIAL-HEARING_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/en-mcguinness-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/aendringer-til-kommissionen-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/aendringer-til-kommissionen-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/en-mcguinness-written-questions-and-answers.pdf
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Gennemførelse af bankunionen  

En af mine vigtigste prioriteter vil være at puste nyt liv i 
gennemførelsen af bankunionen. [...] jeg vil ikke vige tilbage 
for at skabe konsensus om bankunionen [...]." 

"[...] hvis I har tillid til mig [...], kan jeg sammen med jer [...] 
levere resultater med hensyn til bankunionen og også gøre 
fremskridt med kapitalmarkedsunionen." 

"[...] min prioritet er, at bankunionen og 
kapitalmarkedsunionen går hånd i hånd [...], og jeg vil [...] 
gøre mit bedste for at fremme disse områder på en 
struktureret måde i samarbejde med dette udvalg." 

Den europæiske indskudsforsikringsordning (EDIS) 

"En aftale om [...] den europæiske 
indskudsforsikringsordning (EDIS) er af afgørende 
betydning. Jeg vil arbejde sammen med dette udvalg og 
medlemsstaterne for at finde en vej frem." 

"[...] vi er nødt til at fokusere på områder, hvor vi har bred 
opbakning. I denne forbindelse [...] som en prioritet under 
min embedsperiode [...] vil Kommissionens arbejde fokusere 
på at fremlægge en revision af rammen for krisestyring og 
indskudsforsikring [...]." 

Reform af den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) 

"[...] på kort sigt vil jeg fokusere på færdiggørelsen af ESM-
reformpakken [...]. Den er langt fremme og er klar til at blive 
afsluttet, herunder den fælles bagstopperordning [...] for 
Den Fælles Afviklingsfond (SRF)." 

"Aftalen om den fælles bagstopperordning for Den Fælles 
Afviklingsfond (SRF) [...] er af afgørende betydning. Jeg vil 
arbejde sammen med dette udvalg og medlemsstaterne for 
at finde en vej frem." 

Misligholdte lån (NPL'er) 

"[...] misligholdte lån vil få min største opmærksomhed." 

"[...] vi er nødt til at finde en mekanisme [...] til at aflaste 
banker med misligholdte lån og tilstrækkelig 
forbrugerbeskyttelse, når vi gør det [...]." 

"[...] hvis vi vender det blinde øje til problemerne med 
misligholdte lån, så får vi problemer i bankerne [...], men [...] 
mennesker og deres hjem bør beskyttes. [...] hvad dette 
spørgsmål angår, kan I regne med mig som forkæmper." 

"[...] vi kan ikke tillade, at folks hjem bundtes for at blive solgt 
på en meget upassende måde. Forbindelsen mellem 
låntageren og långiveren bør ikke brydes, når og hvis lån 
videresælges. 

"[...] jeg vil være absolut modstander af [...] bundtning af 
realkreditlån, der er kommet i vanskeligheder [...] på grund 
[af] pandemien [...]." 

"[...] vi arbejder på en handlingsplan for misligholdte lån, 
som forventes færdig senere på året. Der arbejdes på den for 
at give en fælles reaktion på, hvad der sker i alle vores 
forskellige medlemsstater." 

"det, der fungerer, hvis det gøres korrekt, og som bør hjælpe 
arbejdstagerne og familierne [...], er, at de sekundære [NPL-
]markeder drives og reguleres, så vi ved, hvad der foregår. Så 
mit tilsagn [...] er, at jeg er meget opmærksom på, hvordan 
disse sekundære markeder fungerer." 

Bankernes statsgældseksponering 

"Vi er nødt til at gå videre med alle andre strømme og [...] 
behandlingen af statsgældseksponering blandt andet." 

"[...] vi er nødt til at se på, hvilken indvirkning dette har på de 
finansielle markeder, og vi er nødt til at samarbejde med de 
tilsynsførende [...] for at se, om der er noget vundet ved at 
skifte fra den eksisterende ordning [...]." 

Kapitalmarkedsunionen 

"Jeg støtter fuldt ud den nyligt lancerede handlingsplan for 
kapitalmarkedsunionen, som skitserer en meget klar vej 
frem. Jeg håber, at vi kan gøre hurtige fremskridt med 
fonden til børsintroduktion af SMV'er, men vi vil også skulle 
tage nogle vanskelige spørgsmål op." 

Tackling af hindringerne for kapitalbevægelser 

"[...] vi er nødt til at se meget nøje på, hvor blokeringerne er, 
når det drejer sig om at låne på tværs af grænserne. [...] Jeg 
kan give jer tilsagn om at se nærmere på dette spørgsmål 
[...]." 

"[...] en af [...] grundene til, at vi ikke har et stærkt 
kapitalmarked [...] er [...] frygten for, at [folk] ikke vil få de rette 
oplysninger og foretage dårlige investeringer. [...] vi er nødt 
til at se på virkningen af tilskyndelser [...]. Hvis vi ikke har 
borgernes tillid til, at de har fuld adgang til information, når 
de investerer, kan vi ikke gøre fremskridt overhovedet. Jeg 
mener, at det er en høj prioritet for Kommissionen, og det 
ville afgjort være en høj prioritet for mig." 

"For at nedbryde barriererne må vi også se på 
insolvensbehandling, kildeskatteprocedurer og tilsyn." 

Insolvensbehandling 

"Jeg tror, at vi kan gøre meget vigtige fremskridt i retning af 
større konvergens og gøre insolvensprocedurerne mere 
effektive. [...] Men vi er nødt til at være forsigtige og overveje, 
om der er behov for en ny lov eller endog nogle ikke-
lovgivningsmæssige initiativer på dette område, [...] jeg har 
ikke nogen fast holdning om, hvad der er den bedste måde 
– vi må se nærmere på detaljerne. Men vi ønsker at undgå 
retlige processer, der blot hindrer fremskridt."  

Kildeskatteprocedurer  

"Jeg mener, at det er vigtigt at imødegå ulemperne ved 
grænseoverskridende investorer, og jeg anser forslagene i 
handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen om at tage fat 
på disse byrdefulde procedurer for tilbagebetaling af skat for 
at være en rigtig god vej frem. Det bliver ikke meget let, men 
jeg mener, at det er absolut nødvendigt." 
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SMV'ers adgang til finansiering 

"[...] vi bør gøre alt, hvad vi kan, for at yde støtte til SMV'er, 
hvad enten der er tale om finansiering eller rådgivning, 
vejledning og andre foranstaltninger, der kan hjælpe dem 
med at få adgang til kapital og markeder." 

"Ét af initiativerne [...] er at udvikle fonden til 
børsintroduktion af SMV'er, og jeg mener, at det er 
nødvendigt at gøre dette." 

"[...] det, vi ønsker at gøre, er at gå fra en større afhængighed 
af bankfinansiering til en mere afbalanceret situation, så [...] 
jeg vil gøre, hvad jeg kan for at sikre, at det bliver en realitet." 

Bæredygtig finansiering  
"Jeg vil prioritere en ny handlingsplan for bæredygtig 
finansiering, fremskynde arbejdet med en EU-standard for 
grønne obligationer, miljømærker, grønne og bæredygtige 
investeringer samt forbedret offentliggørelse af 
virksomhedernes klima- og miljødata og således hjælpe 
investorer og branchen med at kortlægge bæredygtige 
projekter." 

"[...] Vi har meget arbejde at følge op på med hensyn til 
standarden for grønne obligationer og [...] biodiversitet, [...] I 
kan regne med mig [...] til at arbejde hårdt i den retning." 

"Med hensyn til standarden for grønne obligationer [...] er 
der tre prioriteter [...], den skal på det kraftigste følge og være 
knyttet til taksonomi, [...] vi ønsker at være førende på 
markedet i denne henseende [...], og vi ønsker også at sikre, 
at hvis man hævder, at der er tale om en grøn obligation, så 
skal der foretages en kontrol."  

"[...] vi kan ikke længere have en situation, hvor en 
virksomhed eller et land gør et krav [...], men bagefter er der 
ingen kontrol [...]. [...] vi er nødt til [...] at arbejde hurtigt, men 
forsigtigt [...]. Jeg er fast besluttet på at gøre dette." 

"[...] bæredygtighed er ikke blot et spørgsmål om miljø eller 
grønt, [...] vi er nødt til at se det inkluderende samfund, som 
handler om social bæredygtighed. [...] Jeg støtter idéen bag 
et mere socialt inklusivt Europa, og det kræver et mere 
socialt inklusivt finansielt system." 

Finansteknologisk strategi og kryptovalutaer  

"Vi er nødt til at tackle fragmenteringen af det indre marked 
for digitale finansielle tjenesteydelser og stræbe efter et 
europæisk finansielt dataområde for at fremme innovation." 

"[Vedrørende] kryptovalutaer er vi virkelig nødt til at arbejde 
sammen – Kommissionen, Parlamentet og Rådet – med 
henblik på at gøre det rigtige for en fremtid, som [...] vil 
medføre [...] muligheder, men også [...] risici."  

"Kryptovalutaer [...] kan skjule økonomisk bedrageri. [...] disse 
enheder skal være underlagt finansielt tilsyn." 

"Vi vil se nøje på, hvad der kommer ud af [...] 
undersøgelserne omkring Wirecard og handle i 
overensstemmelse hermed." 

En samlet tilgang til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge  
"Hvidvaskning af penge er en del af en kriminel 
aktivitetskæde, der truer vores samfund [...] jeg [...] vil 
fortsætte med at arbejde hen imod en lovgivningspakke 
næste år under hensyntagen til Parlamentets beslutning i 
juli. Vi har brug for et fælles EU-regelsæt, et regelsæt, som 
ikke kun overvåges af de nationale tilsynsmyndigheder, men 
af en meget stærk uafhængig EU-tilsynsmyndighed for 
bekæmpelse af hvidvask af penge. Og vi har brug for øget 
samarbejde mellem finansielle efterretningsenheder." 

"Det, jeg forpligter mig til, er en stærk arkitektur med et 
samlet tilsyn på europæisk plan. Vi vil have det nationale, 
men vi vil også have det europæiske." 

"Den centrale tilsynsmyndighed, der spiller en 
tilsynsførende rolle, vil efter min opfattelse også få kontrol 
over de meget risikobetonede bankområder, hvor der er 
behov for et centralt tilsyn. [...] en central kontrol er 
afgørende med tilknyttede finansielle enheder på tværs af 
vores medlemsstater." 

"Med hensyn til de anvendte instrumenter. Jeg er meget 
åben over for dette. Nogle gange, hvis vi ønsker en absolut 
klarhed, går vi ind for en forordning, men vi er ikke nået til en 
endelig afgørelse [...]." 

"Det faktum, at [...] hvidvaskning af penge varer ved [...], 
betyder, at vi har behov for sanktioner. Jeg vil se nærmere på 
dette. [...], men det er nødvendigt, at straffen passer til 
forbrydelsen." 

"Hvad gør vi for så vidt angår dårlig gennemførelse [af 
lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge]? 
[...] jeg finder det meget vigtigt, at Kommissionen arbejder 
meget hårdere på dette.[...] Så jeg vil se på, hvor der er 
indledt en traktatbrudsprocedure, jeg vil se på, hvor jeg 
mener, der burde indledes en, og jeg kan give jer denne 
forpligtelse, fordi det virkelig er et område af meget stor 
interesse [...]."  

Ekstraterritoriale sanktioner  

"[...] Jeg vil se på, hvordan vi kan forsvare os selv mod 
uberettigede ekstraterritoriale virkninger på vores interesser 
som følge af sanktioner, der er vedtaget af andre, og jeg vil 
arbejde på vores evne til at pålægge sanktioner." 

Risici for den finansielle stabilitet 

Genopretning efter covid-19-pandemien 

"[...] vi har brug for en stærk bankunion og en stærk 
kapitalmarkedsunion. [...] og jeg anser covid-19 for at give 
os mulighed for at tage modige skridt nu [...]. Med hensyn 
til finansiel stabilitet anser jeg det for vigtigt, at vi 
bevæger os fremad." 
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"[Vedrørende] Basel III [-gennemførelsen] er der tale om et 
års forsinkelse – med rette, da landene er travlt beskæftiget 
med covid-19 [...]. Jeg kan forsikre jer om, at der også vil blive 
foretaget en konsekvensanalyse, og den vil tage hensyn til 
covid-19-indvirkningen på bankernes finansielle situation. 
[...] Jeg anser gennemførelsen af Basel III på den måde, jeg 
har nævnt, for at være i overensstemmelse med vores 
forpligtelser vedrørende processen. Vi vil også være meget 
opmærksomme på at respektere det faktum, at det 
europæiske banksystem har en meget anderledes struktur. 
Så det vil ske på en meget hensigtsmæssig måde."  

"[...] når det drejer sig om skyggebanksektoren, er vi nødt til 
at være opmærksomme på disse risici [...], der kan skifte fra 
banksektoren til andre sektorer, og [...] revidere vores regler 
og kontrolmekanismer for at sikre, at de er egnede til 
formålet [...]." 

Brexit 

"[...] Jeg vil være sikker på, at vi har et stærkt europæisk 
finansielt system, og at de tjenester, der understøtter vores 
finansielle stabilitet, er underlagt vores regler og vores 
tilsyn." 

"[...] vi er helt sikkert ikke villige til at løbe nogen risici, hvad 
angår finansiel stabilitet. Jeg mener også, at det er rimeligt 
at sige, at vi ønsker et samarbejde med Det Forenede 
Kongerige, [...], men når det kommer til stykket, er det min 
opgave – og Kommissionens kollektivt – at sikre, at vi 
varetager EU's interesser." 

"efter min mening er vi nødt til at anlægge en forsigtig 
tilgang, og jeg mener, at vi er nødt til at opbygge vores egen 
infrastruktur, fordi [...] vi ikke ved, hvad Det Forenede 
Kongerige har til hensigt, navnlig for så vidt angår finansielle 
tjenesteydelser, men vi ved, at de planlægger at gå i en 
anden retning." 

"[...] medmindre – og indtil – vi får klare svar fra Det Forenede 
Kongerige om deres hensigter, uanset om de har til hensigt 
at deregulere eller [...] afvige lidt eller meget, skal vi være 
åbne med hensyn til, hvordan vi reagerer." 

Andre relevante aspekter  

Kønsbalance  

"Jeg mener også, at vi er nødt til at arbejde sammen med 
kollegierne og de finansielle institutioner og netværk for 
effektivt at sikre, at kvinder og mænd – men med hensyn til 

balancen i den finansielle sektor er vi nødt til at se på flere 
kvinder – peger i retning af, at de har de nødvendige 
færdigheder." 

Europæisk engagement og personlig uafhængighed 

"Jeg vil gerne udtrykke mig meget, meget klart om dette 
spørgsmål. Hvis jeg godkendes af dette udvalg, vil jeg være 
en EU-kommissær, der forsvarer europæiske interesser, og 
det er absolut nødvendigt at understrege dette. 
Kommissærerne aflægger ed på at efterlade deres nationale 
kasketter ved døren. Jeg har ikke nogen national kasket på, 
men jeg vil helt sikkert efterlade min kasket ved døren, når vi 
tiltræder." 

Beskatning 

"Som EU-kommissær kan jeg fuldt ud bekræfte, at jeg vil 
anlægge en fællesskabstilgang til beskatning." 

"[Vedrørende] landeopdelt rapportering [...] er det noget, jeg 
er stærk tilhænger af [...]. Vi er nødt til at bevæge os i den 
retning. [...] Vi ønsker, at dette skrider frem. [...] vi er nødt til 
at gøre vores yderste. [...] Jeg er på Parlamentets side i dette 
spørgsmål. Det er et godt initiativ. Det skal gennemføres. Jeg 
håber, vi kan komme i gang." 

"[...] Jeg vil støtte arbejdet med afgiften på finansielle 
transaktioner [AFT]. [...] vi arbejder og vil fortsat arbejde på 
AFT, og vi vil se, om vi kan gøre det på en måde, der bringer 
indtægter uden at arbejde mod Den Europæiske Unions 
finansielle interesser med hensyn til den globale finansielle 
situation." 

"Hvad angår skat generelt, [...] arbejdes der på OECD-plan. 
Jeg [...] ser gerne, at vi gør dette globalt, så der sker en 
overgang til [...] beskatning af selskaber på en sådan måde, 
at de betaler deres rimelige andel af skatten – og at det sker 
gennemsigtigt. Hvis det ikke lykkes, og OECD-processen 
kører fast i politiske slagsmål, vil Europa-Kommissionen 
fremsætte forslag om beskatning, og det støtter jeg." 

"[...] mit engagement betyder, at jeg på det kraftigste vil 
støtte kollegiets bestræbelser på at fremme retfærdig, enkel 
og bæredygtig beskatning i overensstemmelse med 
Kommissionens pakke fra juli."  
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Den indstillede ledende næstformand/kommissær Valdis Dombrovskis gav møde i Europa-Parlamentet den 2. oktober 
2020 for at besvare spørgsmål fra medlemmerne af Udvalget om International Handel i samarbejde med 
Udenrigsudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udviklingsudvalget og Budgetudvalget. Under høringen gav han en 
række tilsagn, der fremhæves i dette dokument. Disse tilsagn henviser til hans portefølje som handelskommissær som 
beskrevet i den opgavebeskrivelse, som han har fået tilsendt af Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-
Kommissionen, herunder:  

 lige vilkår for alle 
 styrkelse af Europas globale ledelse 
 handel for bæredygtig udvikling og klimaforanstaltninger.  

Bemærk, at citaterne i dette dokument kun henviser til mundtlige tilsagn afgivet i forbindelse med høringen. Det 
fuldstændige forhandlingsreferat fra den offentlige høring findes på Europa-Parlamentets sider om Ændringer i 
Europa-Kommissionen – 2020. Det indstillede medlem af Kommissionen fik også tilsendt en række skriftlige spørgsmål 
forud for høringen, hvorpå han afgav skriftlige svar. 
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En ny køreplan for EU's handelspolitik 
" [...] jeg vil forelægge en ny køreplan for handelspolitikken. 
Denne køreplan skal passe ind i vores bredere plan for 
bæredygtig og digital genopretning. Den skal være 
moderne og ajourført til støtte for vores værdier og bredere 
geopolitiske mål "[...]" Europa er nødt til at blive mere assertiv 
ved at beskytte vores virksomheder, sikre vores strategiske 
interesser, styrke gensidighed og skabe lige vilkår." 

"Den offentlige høring om revisionen af handelspolitikken 
slutter den 15. november. Når vi har gennemgået 
resultaterne, vil jeg vende tilbage til dette udvalg for at 
drøfte dem med jer, og jeres synspunkter vil blive 
indarbejdet i Kommissionens meddelelse, som vi agter at 
offentliggøre i begyndelsen af 2021. Meddelelsen vil 
fastlægge de handelspolitiske retninger, der virkelig er i 
overensstemmelse med udfordringerne og mulighederne i 
det kommende årti – Europas grønne og digitale årti." 

"[...] vi vil komme med meddelelsen om EU's økonomiske 
suverænitet eller autonomi, hvor der også vil blive lagt vægt 
på at styrke euroens internationale rolle," [...] "vi drøfter åben 
strategisk autonomi, når vi drøfter EU-økonomiens 
modstandsdygtighed; en af erfaringerne fra denne krise er 
spørgsmålet om forsyningskædernes modstandsdygtighed, 
og hvad vi er nødt til at gøre for at undgå en situation, hvor 
vi er afhængige af et enkelt land eller en enkelt leverandør af 
kritiske varer, såsom medicinske forsyninger under covid-19-
krisen, hvilket klart afslørede denne svaghed." [...] "vi ser på 
forskellige muligheder. Tilbageflytning af produktion, 
nearshoring, opbygning af lagre, diversificering, forkortelse 
af forsyningskæderne udgør er en hel værktøjskasse, som vi 
kan undersøge nærmere." 

"[...] senere denne måned vil jeg lancere Access2Markets-
portalen. Dette vil være en kvikskranke på alle EU-sprog, der 
har til formål at hjælpe SMV'erne med at finde rundt i den 
internationale handel." 

Urimelig handelspraksis 

"Vi er nødt til at styrke vores forsvar og håndhævelse; dette 
er måden, hvorpå EU's handelspolitik vil bidrage til 
opbygningen af et Europa, der beskytter." "[...]" Vi skal også 
skærpe vores handelsbeskyttelsesredskaber. Jeg vil støtte 
bestræbelserne på at indføre et nyt retligt instrument til 
håndtering af fordrejninger fra udenlandske subsidier i det 
indre marked. Jeg vil samarbejde med medlemsstaterne for 
at sikre, at screeningmekanismerne for udenlandske direkte 
investeringer fungerer godt i praksis. Jeg vil også søge at få 
hjælp til at afslutte arbejdet med udførsel af produkter med 
dobbelt anvendelse og det internationale instrument for 
offentlige indkøb. Og for at styrke vores indsats for at 
forsvare EU mod illoyal praksis fra andre landes side "[...]" vil 
Kommissionen foreslå et særligt pressionsmiddel som et 
lovforslag til næste år for at gøre det muligt for EU at reagere 
effektivt på denne form for foranstaltninger [...]." 

"Beskyttelsesforanstaltninger for stål: [...] Jeg synes, at vi bør 
holde os til WTO's rammer, og det er grunden til, at vi i 

øjeblikket ser på, hvordan vi kan opnå det samme resultat for 
den europæiske stålindustri gennem antidumping- og 
antisubsidieforanstaltninger inden for WTO's regler i stedet 
for at træde ud af WTO-regelsættet og risikere repressalier. " 

Håndhævelse 

"Den øverste ansvarlig for håndhævelse af handelsaftaler 
(CTEO) vil arbejde for at gennemføre vores aftaler. [...] Med 
jeres støtte håber jeg, at vi hurtigt kan nå til enighed om en 
ajourført håndhævelsesforordning." "[...]" vi bør udvide 
håndhævelsesforordningens anvendelsesområde til også at 
omfatte tjenesteydelser og intellektuel ejendomsret, og den 
vedrører også vores investering, det internationale 
instrument for offentlige indkøb, og vi vil indføre et nyt 
værktøj til bekæmpelse af tvang, i tilfælde af at tredjelande 
[...] træder ud af WTO-regelsættet og handler i strid med de 
internationale regler, således at vi er i stand til at reagere på 
en effektiv måde" [...] "mens en CTEO's rolle forud for 
ratificeringen er noget, der skal undersøges nærmere," [...] 
"gennemførelsen og håndhævelsen af kapitlerne om handel 
og bæredygtig udvikling bør styrkes." [...] "og vi vil indføre en 
mere systemisk tilgang, der også inddrager civilsamfundet i 
håndhævelse og miljø- og arbejdsmarkedsforpligtelser [...]". 

EU's modstandsdygtighed over for ekstraterritoriale 
sanktioner 

De handelsrelaterede ekstraterritoriale virkninger af 
tredjelandes sanktioner Det er afgjort et problem, [...] vi har 
en blokerende lov som et vigtigt instrument til at beskytte 
vores økonomiske aktører "[...]" Vi vil fortsat styrke EU's 
holdning og EU's modstandsdygtighed over for 
eksterritoriale sanktioner. Dette vil blive en del af vores 
kommunikation, hvilket er i overensstemmelse med den 
nuværende planlægning, som vi vil offentliggøre i 
december, og som vedrører styrkelse af EU's økonomiske 
suverænitet eller uafhængighed [...]." 

Gennemsigtighed 

"Jeg lover at opretholde en høj grad af gennemsigtighed i 
mit forhold til Europa-Parlamentet. Jeg vil sikre, at I får alle 
de oplysninger, I har brug for, i god tid. Jeg vil gerne forsikre 
de politiske koordinatorer i gruppen om, at jeg har taget 
hensyn til de forventninger, I gav udtryk for i forbindelse 
med min forgængers høring sidste år." 

Styrkelse af Europas globale ledelse 

"Kun et Europa, der er åbent over for verden, kan forme 
handelspolitikken i det 21. århundrede. Derfor foreslår jeg at 
fremme vores handelspolitik med henblik på at reformere 
den regelbaserede multilaterale orden, nytænke 
handelspolitikken med henblik på at opfylde vores mål om 
bæredygtighed, styrke fri og fair handel ved at samarbejde 
med vores partnere og samtidig styrke vores handelsforsvar 
og -håndhævelse samt, endelig, fordoble vores lederskab 
inden for handel ved at styre vores nøglerelationer." 
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Multilateralisme og WTO 

"[...] en af mine første prioriteter vil være at reformere det 
regelbaserede system for global økonomisk styring. [...] gøre 
det parat til dagens verden. Det betyder, at WTO skal 
bilægge tvister hurtigt og effektivt ved anvendelse af 
strenge regler for at sikre lige konkurrencevilkår. Et WTO 
med mål for bæredygtig udvikling og klimaændringer i 
centrum for sit arbejde. [...]" om WTO's 
tvistbilæggelsesordning: [...] Vi er rede til at gå i dialog med 
USA for at drøfte, hvordan dette appelorgan præcist bør se 
og rette op på de mangler, vi er enige i findes, med hensyn 
til hvordan dette tvistbilæggelsessystem fungerede før [...]." 

"Det glæder mig at kunne bebude i dag, at jeg vil lancere et 
WTO-handels- og -klimainitiativ med fokus på grønne varer 
og tjenesteydelser." [...] "i forlængelse af initiativet om 
miljøvenlige varer [...] ønsker vi at udvide det til at omfatte 
ikke blot varer, men også tjenesteydelser, og [...] at have 
noget på bordet allerede ved det næste ministerrådsmøde. 
Så vi vil arbejde sammen med ligesindede lande, den 
såkaldte FAST-gruppe, med Ottawa-gruppen og forsøge at 
puste nyt liv i dette arbejde og fremlægge konkrete forslag." 

E-handel 

"[...] jeg vil prioritere forhandlingerne om e-handel. 
Naturligvis vil det være meget vigtigt, at vi opretholder vores 
databeskyttelsesbestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger." "[...]" vi drøfter i øjeblikket i WTO, at den 
frie udveksling af oplysninger bør være sikret; [...] 
restriktionerne skal være i overensstemmelse med 
internationale forpligtelser, og Kommissionen vil fortsat 
overvåge og behandle sådanne begrænsninger i tredjelande 
[...]." 

"Vi har digitale handelskapitler og digitale handelspunkter i 
vores bilaterale forhandlinger. Jeg kan f.eks. nævne New 
Zealand og Australien, hvor de har en meget fremtrædende 
plads. [...]" 

USA 

"Jeg vil gøre mit yderste for at puste nyt liv i vores strategiske 
partnerskab med USA. Jeg vil puste nyt liv i det 
transatlantiske arbejde inden for handel, teknologi, 
beskatning og reform af det multilaterale handelssystem, 
herunder bestemmelser om industrisubsidier. Den seneste 
aftale om toldnedsættelser er et første skridt i retning af 
dette nye samarbejde. Hvis USA imidlertid fortsætter med at 
holde sig fra multilateralisme og forfølge ensidige 
foranstaltninger, vil EU ikke tøve med at forsvare sine 
interesser og reagere på en forholdsmæssig måde." 

"[...] Airbus-Boeing-sagen. Vores tilgang har været meget 
klar. Vi foretrækker en forhandlingsløsning i denne 
forbindelse." "[...]" i mangel af en forhandlingsløsning vil vi 
naturligvis ikke have noget andet valg end også at pålægge 
vores toldsatser i overensstemmelse med WTO-afgørelsen i 
Boeing-sagen. [...]" 

"[...] vi arbejder i OECD-regi om digital beskatning. Men i 
mangel af en international aftale er vi rede til at fremsætte 
vores EU-forslag [...], og vi samarbejder også med USA om 

dette [...] for at sikre, at de på meningsfuld vis engagerer sig 
i OECD-regi for at opnå en international aftale om en digital 
skat." 

Den bilaterale investeringsaftale med Kina  

"[...] vi lægger vægt på substans over frister. Det betyder, at 
vi er nødt til at genskabe en balance mellem vores 
økonomiske forbindelser og se betydelige skridt fra Kinas 
side vedrørende markedsadgang for at kunne indgå denne 
aftale." [...]" vores partnerskab skal omstruktureres, så det 
bliver gensidigt, afbalanceret og retfærdigt. Europæiske 
virksomheder i Kina skal behandles retfærdigt og have reel 
markedsadgang." "[...]" vi vil fortsat insistere på og sikre, at vi 
også gør fremskridt med kapitlet om investeringer og 
bæredygtig udvikling i vores aftale med Kina." "[...]" hvad 
forhandlingerne angår, er den umiddelbare prioritet at 
færdiggøre investeringsaftalen med Kina. [...] på den 
baggrund vil vi se, hvordan vi fortsætter med 
investeringsaftaler i regionen." 

MERCOSUR 

"[...] det er vigtigt, at vi har et meningsfuldt engagement fra 
Mercosur-landenes side om skovrydning og om Parisaftalen 
med henblik på en vellykket gennemførelse af 
ratificeringen" [...] "vi har brug for noget ægte – noget, der er 
i færd med at blive gennemført – for at kunne komme videre 
med ratificeringen. Som tingene ser ud nu, vil vi ikke 
fremlægge denne ratificering "[...]" om genåbning af 
Mercosur. Dette ville ikke være den mest ukomplicerede 
fremgangsmåde." 

Andre lande og spørgsmål 

"[...] aftalerne med Australien og New Zealand er godt i gang" 
[...] "vi forfølger, skulle jeg sige, et stærkt engagement i 
forbindelserne med Latinamerika og vil fortsætte med at 
gøre det" [...] "jeg er fast besluttet på at styrke vores 
økonomiske partnerskabsaftaler med Afrika, opbygge 
modstandsdygtige værdikæder og fremme bæredygtige 
offentlige og private investeringer i sektorer af fælles 
interesse. Vores langsigtede mål er at opnå en 
tværkontinental aftale." "[...]" vi er nødt til at styrke vores 
samarbejde med vores naboregion. [...] Ligeledes bør vi 
fortsat støtte EU's kandidatlande og potentielle 
kandidatlande, bl.a. ved at udvide vores autonome 
handelsforanstaltninger. Jeg regner med, at medlovgiverne 
skal have den nye forordning på plads i tide, og jeg glæder 
mig meget over den nylige afstemning i Udvalget om 
International Handel (INTA) i denne henseende." "[...]" vores 
forhandlinger med Det Forenede Kongerige. Det er i begge 
parters interesse at opbygge de tættest mulige 
handelsforbindelser, men jeg bør understrege, at 
fremskridtene vil afhænge af begge parters overholdelse af 
deres forpligtelser i henhold til udtrædelsesaftalen." 

"[...] vi ønsker en reform af energichartertraktaten for at gøre 
det muligt for medlemmerne at udfase beskyttelsen af 
investeringer i fossile brændstoffer, som er reformens 
hovedmål." [...] "om GSP vil vi helt sikkert styrke forbindelsen 
til bæredygtighed, herunder Parisaftalen, i forbindelse med 
revisionen af GSP næste år." 
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Handel og bæredygtig udvikling  
"[...] Jeg er åben over for at undersøge, om vi allerede kan 
indføre mere [...] eksigible eller gradvist eksigible kapitler om 
handel og bæredygtig udvikling, f.eks. i vores forhandlinger 
med New Zealand." [...] "Derefter må vi naturligvis se, 
hvordan vi bevæger os fremad. Vi har en 15-
punktshandlingsplan for handel og bæredygtig udvikling, 
som blev indført i 2018 med en revision i 2023. [...] Jeg vil 
flytte revisionen heraf frem til 2021 og også inddrage covid-
19-effekter og aktuelle prioriteter. Når man ser på fremtidige 
aftaler, og også hvad I spurgte om vedrørende 
mulighederne for en mere detaljeret håndhævelse – altså 
noget mellem en simpel dialog og en suspension af aftalen, 
som er den nukleare løsning – så jeg nærmere på et fransk-
nederlandsk dokument om konditioneringstakster for visse 
bæredygtighedsresultater, og dette er en idé, jeg er villig til 
at se nærmere på" [...] "hvad den egentlig indeholder, er 
navnlig forslag til, hvordan man kan udforme og 
gennemføre eksplicitte konditionaliteter, og hvordan de 
udtrykkes i form af toldnedsættelser eller ikke-reduktioner i 
tilfælde af manglende gennemførelse af visse ILO-
konventioner eller miljøaftaler. Så det er netop den tilgang, 
vi kan følge." 

 [CTEO] vil oprette et fælles adgangspunkt til ikke blot 
berørte virksomheder, men også til civilsamfundet 
vedrørende kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling, 
hvor det vil være muligt at indgive klager og tage specifikke 
problemer op, der er blevet konstateret. 

"[...] jeg vil foreslå, at der gennemføres en sammenlignende 
undersøgelse for at se, hvad landene rundt omkring i verden 

gør for at håndhæve kapitlerne om handel og bæredygtig 
udvikling." 

CO2-grænsetilpasningsmekanismen 

"Vi har til hensigt at fremsætte et lovforslag i første halvdel af 
2021 – det er ganske vist GD TAXUD og kommissær Paolo 
Gentiloni, der leder dette, men handel er naturligvis tæt 
forbundet hermed, netop på grund af spørgsmålet om 
forenelighed med WTO [...]." 

Due diligence 

"[...] en omfattende investeringsaftale – denne investering vil 
skulle respektere ILO's konventioner om tvangsarbejde." [...] 
"herunder en stærk indsats for at udrydde børnearbejde [...]. 
Jeg vil arbejde tæt sammen med kommissær Reynders for at 
fremme Kommissionens forslag om obligatorisk due 
diligence allerede næste år." 

"[...] GD for Handel er i færd med at foretage en undersøgelse 
af kvinders deltagelse i handel, der er godt fokuseret på 
handel med varer [...]. Vi vil også følge op på kvinders 
deltagelse i handel med fokus på tjenesteydelser." "[...]" 
Dette er et område, som vi vil styrke og [...], vi vil udarbejde 
en EU-kønshandlingsplan for 2021-2025 vedrørende 
eksterne forbindelser, og handel vil også være et vigtigt 
element dér." 

"[...] fra Kommissionens side er vi rede til at fortsætte 
arbejdet med FN's bindende traktat om erhvervslivet og 
menneskerettighederne:" [...] "initiativet om bæredygtig 
kakao [...] er en god model med initiativer med flere 
interessenter, og noget, som vi kan søge at kopiere på andre 
områder – som nævnt, tekstiler og muligvis andre områder.
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