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Oktober 2020 – Veranderingen in de Europese Commissie 
Dit document is een bundeling van opvallende punten en essentiële toezeggingen die de voorgedragen 
vicevoorzitters en commissarissen tijdens hun respectieve hoorzittingen voor het Europees Parlement 
hebben gedaan. Doel is u een praktisch en beknopt instrument te verschaffen om de inspanningen en acties 
van de toekomstige Commissie te volgen.  

Voor een uitputtende lijst van alle toezeggingen en standpunten van de kandidaten kunt u het volledige 
verslag van elke openbare hoorzitting en de schriftelijke vragen en antwoorden raadplegen op de speciale 
website over de hoorzittingen van 2019 van het Europees Parlement.  

Dit document bevat een addendum met de tijdens de hoorzittingen van oktober 2020 gedane 
toezeggingen. 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/hearings2019/commissiehoorzittingen-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/veranderingen-in-de-commissie-2020/introduction
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Toezeggingen gedaan tijdens de 
hoorzitting van  
FRANS TIMMERMANS 
Voorgedragen uitvoerend vicevoorzitter 
Europese Green Deal 

De voorgedragen uitvoerend vicevoorzitter, Frans Timmermans, is op 8 oktober 2019 voor het Europees Parlement 
verschenen om vragen van leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) te 
beantwoorden. Tijdens de hoorzitting deed hij een aantal toezeggingen die in deze tekst worden belicht. Deze 
toezeggingen hebben betrekking op zijn portefeuille, zoals omschreven in de opdrachtbrief aan hem van Ursula von 
der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese Commissie, waaronder: 

 een Europese Green Deal; en 
 klimaatactie. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledige verslag van 
de openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen 
uitvoerend vicevoorzitter zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop hij schriftelijk 
geantwoord heeft.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/committees/video?event=20191008-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63850/20191009RES63850.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/hearings2019/commissiehoorzittingen-2019/20190910STO60706/frans-timmermans-nederland
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62422/20190927RES62422.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62422/20190927RES62422.pdf
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Europese Green Deal  

“[...] de Europese Green Deal moet Europa op het juiste spoor  
zetten naar een duurzame toekomst en ervoor zorgen dat elke 
Europese burger wordt meegenomen en niemand aan de 
kant blijft staan. Het is onze ambitie om van Europa het eerste 
klimaatneutrale continent ter wereld te maken. We kunnen 
dat tegen 2050 realiseren als we goede plannen maken en 
meteen van start gaan.” 

“Het is onze taak om onze burgers duidelijk en concreet te 
laten zien dat de Green Deal nu al problemen kan helpen 
oplossen en hun leven kan verbeteren en niet pas over 20 of 
30 jaar.” 

“Nationale initiatieven en lokale banen, ondersteund door  
openbare en particuliere financiering en Europese  
steunprogramma’s, moeten helpen om kennis en capaciteit te 
delen. Dat is volgens mij hoe een Europese Green Deal 
rechtstreeks voor de mensen kan werken.” 

“[...] ik denk dat een van de meest ingewikkelde taken 
waarmee ik te maken zal krijgen, erin zal bestaan de 
coherentie van ons beleid te waarborgen [...]. Ik maak me geen 
illusies dat ik die klus in honderd dagen zal klaren. Maar ik kan 
wel vaststellen waar er een gebrek aan samenhang is en 
vervolgens bepalen welke wetgeving, maatregelen en andere 
stappen nodig zijn om die inconsistenties weg te werken. Dat  
is volgens mij een van de moeilijkste maar ook een van de 
belangrijkste taken die ik in mijn portefeuille heb.” 

“[...] het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, het 
tegengaan van de opwarming van de aarde en het 
verminderen van de bedreigingen voor de biodiversiteit gaan 
hand in hand. Daar moeten we samen dringend werk van 
maken.” 

“We zullen zeker werken aan een waterstofstrategie omdat ik 
van mening ben dat Europa op dit vlak het voortouw kan 
nemen. We zouden nog steeds een voorsprong hebben ten 
opzichte van andere delen van de wereld als we er vaart  
achter zetten. Ik geloof er ook in omdat er bij de opslag van 
energie in waterstof geen energie verloren gaat.” 

Emissiereductiestreefcijfer voor 2030 

“Ik zal ook onmiddellijk werk maken van een hoger 
ambitieniveau voor 2030. Ik zal zo spoedig mogelijk 
wetgevingsvoorstellen indienen die ertoe moeten bijdragen 
de emissies met ten minste 50 % en liefst zelfs 55 % te 
verminderen.” 

“Maar ik denk dat ik sterker sta als ik deze doelstelling kan 
onderbouwen met de analyse die we momenteel aan het 
uitvoeren zijn. [...] Laat me echter duidelijk zijn: het zou me erg 
verbazen als dit tot een ander resultaat zou leiden dan een 
vermindering met ten minste 55 % tegen 2030.” 

Internationale onderhandelingen leiden 

“We moeten anderen ervan overtuigen om ook meer ambitie 
aan de dag te leggen. Ik ben vastbesloten onze internationale 

klimaatdiplomatie te versterken en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen ten uitvoer te leggen.” 

Fonds voor een rechtvaardige transitie 

“We hebben een specifiek fonds voor een rechtvaardige 
transitie nodig ter ondersteuning van de meest getroffen 
bevolking en gemeenschappen, onder meer in industriële, 
steenkool- en energie-intensieve regio’s.” 

“Daarom heb ik mijn collega’s [...] heel hard nodig, zodat we 
coherente plannen maken [...]: dat zal de markt niet betalen, 
dat zullen wij namens onze belastingbetaler mogelijk moeten 
maken.” 

"In het fonds voor een rechtvaardige transitie willen we dus 
een mix van vers geld, gecombineerd met medefinanciering 
op nationaal niveau en gekoppeld aan de verschillende 
fondsen die we al hebben, zoals het Landbouwfonds, de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds. Daarbij moeten we 
ervoor zorgen dat de middelen om deze overgang naar de 
groene economie te maken vlot toegankelijk zijn, met hulp 
van de EIB, die uitermate succesvol is geweest inzake 
InvestEU.” 

“Het is heel duidelijk dat we voor deze overgang, met name in 
landen die nog sterk van steenkool afhankelijk zijn, veel meer 
middelen nodig zullen hebben dan we zelfs met een fonds 
voor een rechtvaardige transitie kunnen bijeenbrengen. Maar  
het lijkt mij ook volkomen duidelijk dat steenkool geen 
toekomst heeft.” 

Bescherming van de biodiversiteit 

“[wij] zullen [...] een robuuste en ambitieuze 
biodiversiteitsstrategie voor 2030 voorstellen en [...] de EU 
moet de meest ambitieuze verbintenissen bepleiten tijdens 
de Conferentie van de Partijen van de VN over biodiversiteit in 
oktober 2020 in China.” 

“Ik wil samenwerken met de wetenschappelijke wereld om 
een aantal ijkpunten vast te stellen waaraan het EU-beleid 
vervolgens kan worden getoetst, en we moeten dit doen 
voordat we naar Peking gaan.” 

“Ik wil dus dat de Europese Unie, dankzij een intensieve 
dialoog met het Parlement, zeer goed voorbereid is op de 
volgende conferentie over biodiversiteit [...] zodat wij 
concrete voorstellen op tafel kunnen leggen om de rest van 
de wereld ervan proberen te overtuigen dat we nu dringend 
actie moeten ondernemen om onze biodiversiteit te 
beschermen.” 

“We hebben een herbebossingsstrategie nodig en we moeten 
herbebossen op een manier die niet indruist tegen andere 
doelstellingen. [...] We moeten dit dan ook op een 
verantwoorde manier bekijken en volgens mij kan dat alleen 
maar door een Europese herbebossingsstrategie uit te 
stippelen.” 
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“[...] consumenten moeten beter worden geïnformeerd. [...] Ik 
wil hen op een bepaald moment kunnen zeggen dat dit 
[product] ontbossingsvrij is. Dat kunnen we vandaag niet 
zeggen. Daarom moeten we met onze internationale partners 
samenwerken om dat in de toekomst mogelijk te maken, want  
nu is 80 % van de ontbossing het gevolg van de zoektocht 
naar nieuwe landbouwgrond om nieuwe levensmiddelen te 
maken en soms voeren wij dat voedsel rechtstreeks in. Soms 
geven we dat voeder aan de dieren die we in Europa kweken. 
Er is dus werk aan de winkel om onze consumenten te 
informeren en ook op dat gebied zullen we moeten 
reguleren.” 

Ambitie om alle verontreiniging tot nul terug te dringen 

“[...] Europa moet stappen zetten in de richting van een 
onvervuild milieu door de aantasting en verontreiniging van 
het milieu, de lucht- en waterkwaliteit, gevaarlijke chemische 
stoffen, industriële emissies, pesticiden, 
hormoonontregelende stoffen en microplastics aan te 
pakken.” 

“Schone lucht in onze steden en schoon water in onze rivieren 
en oceanen, dat is wat we nodig hebben om een gezonder 
leven te kunnen leiden op een planeet die de hele mensheid 
kan voeden en waar de economische groei aan velen en niet 
enkelen ten goede komt, met banen voor iedereen.” 

Vervoer 

“[...] vervoer is een van de meest vervuilende sectoren van 
onze economie. We moeten dit rechtstreeks aanpakke n. 
Overal in Europa zijn mensen van hun auto afhankelijk voor  
de kwaliteit van hun dagelijks leven, vaak zelfs voor hun 
levensonderhoud. Ik weet dat en ik wil geen autoloos Europa. 
Ik wil emissievrije auto’s in Europa en ik wil dat mensen 
schoon openbaar vervoer gebruiken.” 

“We moeten de emissies in de lucht- en zeevaartsector 
terugdringen, met name als we onze klimaatdoelstellingen 
willen halen. Daarvoor is een zorgvuldige combinatie van 
instrumenten vereist. We moeten bijvoorbeeld in onze 
spoorwegen investeren.” 

“Ik wil dat Europa over de beste vervoerssystemen ter wereld 
beschikt.” 

“[...] het emissiehandelssysteem (ETS) moet worden 
uitgebreid tot de scheepvaart. Maar we hebben ook een 
bredere beleidsmix nodig. Ik wil dat we groene havens 
hebben. Ik wil dat wij schepen kunnen dwingen om de stroom 
af te nemen die hen in havens wordt aangeboden, in plaats 
van troep te verstoken als ze zich in steden bevinden.” 

“We hebben biobrandstoffen van de derde generatie nodig. 
Die kunnen een constructief onderdeel van onze energiemix 
vormen omdat we op sommige terreinen – bijvoorbeeld de 
luchtvaart – waarschijnlijk meer biobrandstoffen nodig zullen 
hebben. Het kan mij aan verbeeldingskracht ontbreken, maar  
elektrisch vliegen op grote schaal lijkt mij niet meteen iets 
voor morgen.” 

Circulaire economie 

“We moeten onze werkzaamheden in verband met de 
circulaire economie naar een nieuw niveau tillen en ons 
toespitsen op duurzame producten en afvalpreventie. We 
moeten verminderen, hergebruiken en recyclen om het 
volledige potentieel voor een koolstofarme economie te 
ontsluiten. Wij zullen een nieuw actieplan voor de circulaire 
economie voorstellen dat gericht is op duurzame producten 
en het duurzame gebruik van hulpbronnen, met name in 
sectoren die veel middelen vergen, zoals de textiel- en de 
bouwsector.” 

“Van boer tot bord”-strategie voor duurzame voeding 

“[...] ik wil benadrukken dat wij zonder onze landbouwers onze 
duurzaamheidsdoelstellingen niet zullen halen. We moeten 
een gemeenschappelijk landbouwbeleid uitstippelen dat  
ondersteuning biedt en tot eerlijke concurrentie voor onze 
landbouwers leidt, ook internationaal. Ik denk dat de 
hervormingen die Phil Hogan in gang heeft gezet, ons al een 
flink stuk op weg helpen en laten we bekijken hoe we een en 
ander kunnen verbeteren aan de hand van het beginsel “van 
boer tot bord”.” 

“[...] we moeten het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
bekijken tegen die achtergrond [van de financiering van 
intensieve landbouw] en nagaan hoe we Europese  
landbouwers een toekomst kunnen garanderen en voedsel  
kunnen produceren zonder te vervuilen. [...] dat maakte al 
deel uit van de hervormingen van de Commissie-Juncker , 
maar zal ook deel uitmaken van de "van boer tot bord”-
strategie.” 

“We moeten ervoor zorgen dat we duurzame voeding op tafel 
zetten. We moeten ervoor zorgen dat landbouwers in staat  
worden gesteld onze plattelandsgebieden te handhaven en 
een constructieve relatie tot stand te brengen tussen het 
platteland en de meer grootstedelijke gebieden in de 
Europese Unie. Dit kunnen we niet zonder onze 
landbouwers.” 

“Ik ben van plan om beleid te voeren dat ertoe leidt dat de 
veehouderij op een manier wordt ingericht die duurzaam is. 
Ik ben ervoor om beleid in gang te zetten waarbij  
dierenwelzijn meer onder de aandacht komt en we 
verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn tot stand 
brengen, of het nou bij het houden, het transporteren dan wel 
het slachten van dieren is. Dat zijn maatregelen [waarop] de 
Europese overheid zich nu moet richten.” 

Fiscaal beleid om de klimaatdoelstellingen te halen 

“Ik zou tegen onze internationale partners willen zeggen dat 
we de overgang naar een klimaatneutraal continent maken 
tegen 2050. Daartoe zullen wij bepaalde maatregelen nemen. 
Deze maatregelen zullen uiteraard gevolgen hebben voor  
onze economie. Als jullie dezelfde maatregelen nemen, of 
soortgelijke maatregelen nemen maar in dezelfde richting 
gaan, dan kunnen we samen optrekken. Doen jullie dat niet, 
dan hebben we natuurlijk geen andere keuze dan onze 
samenleving en onze economie te beschermen, en dan 
kunnen we niet buiten een koolstofbelasting aan de grens.”  
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“Het lijkt mij absoluut noodzakelijk de subsidies die nog naar  
fossiele brandstoffen gaan, te verminderen en geleidelijk af te 
schaffen. Daarvoor hebben we een concreet plan nodig en 
moeten we termijnen vaststellen die we met de lidstaten 
kunnen bespreken. Dit is inderdaad een van de meest 
flagrante tegenstrijdigheden die we moeten zien op te 
heffen.” 

“Onze energierichtlijn staat helemaal niet op het niveau dat  
wij ervan verwachten. Ze moet worden herzien. Ik wil ook de 
kans krijgen om op zijn minst te kunnen nadenken over een 
belasting op kerosine, want ik zie werkelijk niet in waarom 
deze energiebron vrijstelling van belasting zou moeten 
genieten.” 

Handhaving en uitvoering 

“De voorschriften [van de richtlijn inzake luchtkwaliteit en 
soortgelijke wetgeving] zijn erg duidelijk. Volgens mij moeten 
we meer doen om de voorschriften in de lidstaten te 
handhaven. [...] Dit is wetgeving die dringend nodig is maar in 
vele lidstaten niet toegepast wordt. Ik denk dat de Commissie  
harder moet doorpakken wat het inleiden van 
inbreukprocedures betreft, en het lijkt mij mijn persoonlijke 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit gebeurt.” 

“[...] wij zullen de wetgeving inzake emissies toepassen met 
elk instrument dat we hebben. Ik denk dat de autosector niet 
langer in een luie stoel kan zitten. De sector moet boter bij de 
vis doen. Dat is in het verleden niet gebeurd. De sector moet 
nu echt gaan presteren en de Commissie zal daartoe  
verplichtingen opleggen.” 

“[...] [over] wat ik zal doen om tegenstrijdigheden in het beleid 
weg te werken. Ik denk dat we met het besluit van de huidige 
Commissie al een stap in de goede richting hebben gezet op 
het vlak van palmolie, maar we zullen naar meer van dit soort 
producten moeten kijken om ervoor te zorgen dat we 
maatregelen ongedaan maken die bijdragen aan ontbossing. 
We moeten tot meer transparantie komen om precies te 
weten waar een en ander toe leidt, maar daarvoor hebben we 
ook een dialoog nodig met de landen van herkomst. Zij 
hebben immers hun eigen eisen op het gebied van eerlijke 
handel en de relatie met de Europese Unie.” 

Klimaatactie 
Europese klimaatwet 

“Ik zal binnen 100 dagen na mijn aantreden een klimaatwet 
voorstellen om de doelstelling van de EU inzake 

klimaatneutraliteit in 2050 in wetgeving te verankeren. Deze 
wet zal de langetermijnvisie voor al ons beleid behelzen.” 

“[...] ik wil naar het Parlement komen met een ontwerp-
klimaatwet die zo ver mogelijk gaat aangaande het precies 
aangeven hoever we moeten staan in 2050, maar ook 
aangaande de tussenstappen die we moeten zetten om in 
2050 zover te komen.” 

“Ik geloof ook echt dat die klimaatwet ons het kader zal 
bieden dat we dringend nodig hebben om lidstaten ertoe aan 
te sporen met plannen te komen die concreet genoeg zijn 
zodat we ook kunnen kijken naar de fasen die we moeten 
doorlopen om te bereiken waar we in 2050 moeten zijn. Een 
aantal lidstaten hebben dat werk al gedaan, maar veel 
lidstaten moeten dat nog doen. In die zin denk ik dat dit het 
beste kader is dat we kunnen bedenken voor onze 
gezamenlijke toekomst.” 

Tenuitvoerlegging van de wetgevingsinstrumenten 

“Wij zullen onze bestaande klimaat- en energiewetgeving 
herzien en actualiseren. We moeten ook extra maatregelen 
overwegen om onze doelstellingen te realiseren inzake 
schoner vervoer, minder energieverslindende gebouwen en 
een duurzamer voedselsysteem. We kunnen niet 
achteroverleunen.” 

“Ik denk dat we het emissiehandelssysteem (ETS) moeten 
uitbreiden naar andere sectoren, zoals de luchtvaart en de 
zeescheepvaart. Maar ook in de bestaande wetgeving hebben 
we al de mogelijkheid om zo nodig te kijken naar strengere 
normen, op het vlak van emissies of op andere gebieden. We 
zullen ook onze energierichtlijnen en andere richtlijnen 
moeten herzien.” 

“Dus ja, ik denk dat er ruimte is voor betere regelgeving. Ja, ik 
denk dat er ruimte is voor meer op maat gesneden 
regelgeving. Ik denk dat we ook betere regelgeving krijgen 
door behoorlijke effectbeoordelingen uit te voeren en een en 
ander te laten bekijken door de Raad voor  
regelgevingstoetsing. We moeten hele pakken bestaande  
regels op heel veel gebieden eens tegen het licht houden om 
te kijken of die nog wel actueel zijn.” 

Europees klimaatpact 

“Het klimaatpact zal initiatieven en beloften van 
gemeenschappen, bedrijven en gemeenten bijeenbrengen. 
Laten we kennis en gegevens met elkaar delen om elkaar te 
inspireren met beste praktijken en concrete resultaten.”
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Toezeggingen gedaan tijdens de 
hoorzitting van 

MARGRETHE VESTAGER 
Voorgedragen uitvoerend vicevoorzitter 
voor Europa dat klaar is voor digitale tijdperk 

De voorgedragen uitvoerend vicevoorzitter, Margrethe Vestager, is op 8 oktober 2019 voor het Europees Parlement verschenen 
om vragen van leden van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE), de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (IMCO) en de Commissie economische en monetaire zaken (ECON) te beantwoorden. Tijdens de 
hoorzitting deed zij een aantal toezeggingen die in deze tekst worden belicht. Deze toezeggingen hebben betrekking op haar 
portefeuille, zoals omschreven in de opdrachtbrief aan haar van Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese 
Commissie, waaronder: 

 een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk; en 
 mededinging. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzittingen. Het volledige verslag van de 
openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen uitvoerend 
vicevoorzitter zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop hij schriftelijk geantwoord heeft.  
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Een Europa dat klaar is voor het digitale 
tijdperk 

Langetermijnstrategie voor de industriële toekomst van 
Europa 

 “We hebben een strategie voor de industriële toekomst van 
Europa nodig die gebaseerd is op wat Europa sterk maakt : 
onze openheid en onze diversiteit. Het moet een industriële 
strategie voor iedereen zijn: ze moet groen zijn en op eerlijke 
concurrentie gebaseerd zijn”. 

“We kunnen geen industriële strategie hebben die zich niet 
bekommert om de vergroening van onze economie en de 
overgang naar een koolstofneutraal continent. Beide kanten 
van de medaille moeten aan bod komen”. 

“Digitalisering houdt een enorm potentieel in om ons leven te 
verbeteren, maar om dat potentieel te ontsluiten hebben we 
de juiste regelgeving nodig om mensen vertrouwen te geven 
in de digitale transformatie. Die moet ten dienste staan van de 
burgers en onze fundamentele waarden respecteren”. 

“Als we innovatie stimuleren, ook in de manier waarop we ons 
organiseren, kunnen we veel beter gebruik maken van de 
technologie waarover we al beschikken, en dat zal ons helpen 
om de strijd tegen de klimaatverandering te bespoedigen. Dit 
kan voor een deel digitaal gebeuren, omdat je hulpbronnen 
in andere mate kunt volgen dan voorheen”. 

“We zullen hele waardeketens – universiteiten, leveranciers, 
fabrikanten – samenbrengen tot bij degenen die de 
grondstoffen recyclen die bij de productie worden gebruikt”. 

“Deze strategie [....] moet verder reiken dan de interne markt”. 

“Een goede industriële strategie maakt Europa ook klaar voor  
het digitale tijdperk”. 

Nieuwe kmo-strategie 

“Deze werkzaamheden [rond de industriële strategie] 
omvatten onder meer de ontwikkeling van een nieuwe 
strategie om het hart van de Europese economie – kleine en 
middelgrote ondernemingen – te ondersteunen”. 

“Allereerst moeten we er natuurlijk voor zorgen dat het niet 
alleen een strategie voor grote bedrijven is, want Europa telt 
niet alleen grote bedrijven, maar ook veel kleine en 
middelgrote ondernemingen, ook in de industrie. Veel 
bedrijven hebben onderaannemers, meer dan één 
onderaannemer, en dat is het belang van het Europese  
industriële weefsel. Het moet dus een strategie voor de hele 
industrie zijn”. 

“We moeten er ook voor zorgen dat we instrumenten hebben 
die voor financiering kunnen zorgen. Het investeringsplan-
Juncker voorzag in financiering voor 900 000 kleine en 

middelgrote ondernemingen, en ik denk dat dat het goed is 
om daarmee door te gaan, zodat je daadwerkelijk voor  
financiering kan zorgen en mensen kan laten groeien”. 

Artificiële intelligentie (AI) 

“[...] We hebben regels nodig om ervoor te zorgen dat  
artificiële intelligentie ethisch wordt gebruikt, om menselijke 
besluitvorming te ondersteunen en niet te ondergraven. In de 
eerste 100 dagen van mijn ambtstermijn zal ik voorstellen 
doen voor de ontwikkeling van de Europese aanpak van 
artificiële intelligentie”. 

“We hebben dus inderdaad iets om op voort te bouwen, niet 
noodzakelijk alleen om onze achterstand in te halen, maar ook 
om dingen te ontwikkelen op het gebied van artificiële 
intelligentie en kwantumcomputing. Waar we Europese  
programma’s hebben, zullen die uiteraard gefinancierd 
moeten worden. Daarom roep ik u nogmaals op om ons te 
helpen de begroting goed te keuren, zodat we geen tijd 
verliezen met deze cruciale investeringen”. 

“[....] de enige manier om te slagen, is een AI te maken die we 
kunnen vertrouwen. Een AI te maken die die gebaseerd is op 
fundamentele waarden”. 

 “[....] deze vraag over hoe we bevoordeling kunnen 
vermijden, is een van de centrale vragen wanneer we gaan 
belijken hoe we een kader kunnen creëren dat ons in staat  
stelt de technologie te vertrouwen”. 

“En we zullen de resultaten [van de beoordeling van de 
ethische richtsnoeren voor betrouwbare AI] in december 
hebben. Die zullen natuurlijk inpunt vormen voor onze 
werkzaamheden [....]”. 

“Want er zijn uiteraard meer investeringen nodig. Europa 
loopt met een factor drie of vier achter als het gaat om 
investeringen in AI [....]”. 

Wet inzake digitale diensten 

“[...] we moeten luisteren naar de bezorgdheid van de mensen 
over technologie en gaandeweg vertrouwen opbouwen. Ik zal 
werk maken van een wet inzake digitale diensten, die ook een 
verbetering van onze aansprakelijkheids- en veiligheidsregels 
voor digitale platforms, diensten en producten omvat . 
Wellicht moeten we ook reguleren hoe bedrijven gegevens 
verzamelen, gebruiken en delen, zodat de hele samenleving 
daar baat bij heeft”. 

 “[....] het is belangrijk dat we het beste halen uit wat we 
hebben, omdat er haast bij is. Het is belangrijk om de balans 
op te maken van wat ik digitale burgerrechten zou willen 
noemen – de AVG – zodat de nationale autoriteiten die 
volledig kunnen afdwingen, en zodat hopelijk ook de markt  
reageert, zodat we privacy door ontwerp krijgen [...]”. 

Digitale belasting, CCTB, verslaglegging per land 

“Onze eerste aanzet tot een belasting op digitale diensten was 
geen succes. Afzonderlijke lidstaten hebben er dan maar zelf 
werk van gemaakt. Ik heb daar bewondering voor, want het is 
duidelijk dat ze iets buitengewoons doen. Ik hoop dat dit de 
nodige druk op de ketel zal zetten, om eerst – hopelijk – tot 

een wereldwijde oplossing te komen, een wereldwijde 
overeenkomst over hoe we dat gaan doen. Als dat niet lukt, 
vind ik dat we het dan maar zelf moeten doen. Natuurlijk 
verbinden we ons ertoe met een voorstel te komen als er eind 
2020 geen wereldwijde overeenkomst is bereikt”. 

“[....] een aantal zeer belangrijke wetteksten is niet 
aangenomen. Een daarvan is de gemeenschappelijke  
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geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting. Die is belangrijk, want zelfs al 
beginnen we te praten over een minimale 
vennootschapsbelasting, als je met de heffingsgrondsl ag 
kunt spelen is het minimale belastingniveau misschien 
betekenisloos. Als je op dit gebied vooruitgang wil boeken, 
heb je dus beide nodig. Het tweede wat nog steeds ontbreekt, 
is openbare verslaglegging per land. In de financiële sector 
werkt dat. Zo te zien hebben we nog steeds een financiële 
sector, dus zo slecht kan het niet zijn. Ik denk dat elke CEO er 
trots op zou kunnen zijn om het aantal medewerkers, 
activiteiten, omzet, winst en betaalde belastingen openbaar  
te maken. Zo kunnen we een heel andere kijk op 
belastingheffing krijgen, ook als individuen”. 

“Ja, ik vind dat er inderdaad mogelijkheden zijn om artikel 116 
te gebruiken. Nu hebben we een procedure waarbij elke 
lidstaat wordt verzocht deel te nemen, maar artikel 116 biedt 
de mogelijkheid om als een lidstaat of een aantal lidstaten 
bepalingen heeft die de concurrentie schaden, met die 
lidstaat of lidstaten onderhandelingen aangaan om ervoor te 
zorgen dat ze die bepalingen wijzigen. Als dat niet lukt, kunt 
u voorstellen indienen en kan volgens de gewone 
wetgevingsprocedure over die voorstellen worden besloten. 
Ik vind dat we zeker moeten gaan belijken wat dat zou 
inhouden. Ik ben er niet zeker van of het zou slagen, maar ik 
denk dat het belangrijk is dat we de verschillende 
instrumenten die het Verdrag ons biedt, zo nodig gebruiken”. 

Mededinging 

Strengere handhaving van de mededingingsregels 

“De markten bewegen snel, de wet beweegt op haar eigen 
manier. Tot op zekere hoogte is hier duidelijk sprake van 
inherente asymmetrie. Er zijn grenzen aan hoe snel 
wetshandhaving kan gaan, omdat we nooit toegevingen 
zullen als het op een eerlijke rechtsgang aankomt. Anderzijds 
moeten we zo snel mogelijk te werk kunnen gaan. Momenteel 
ligt er een zaak voor waarbij we gebruik proberen te maken 
van zogenoemde voorlopige maatregelen. Dan zeggen we 
tegen een bedrijf: je moet ophouden met wat je doet omdat  
wij vinden dat je de concurrentie schaadt, en wanneer je 
ophoudt, gaan we de zaak natuurlijk verder uitspitten om te 
bewijzen dat er schade is toegebracht. Dat is natuurlijk de 
eerste keer in 20 jaar, maar ik denk dat hieruit duidelijk blijkt 
dat we het een zeer hoge prioriteit vinden om sneller te werk 
te gaan”. 

“Wat betreft het opsplitsen van bedrijven: dit is een 
instrument waarover we beschikken. Het is een mogelijkheid. 
Om de eerlijke mededinging te herstellen, mag ik echter niet 
meteen het zware geschut inzetten. Een bedrijf opsplitsen is 
immers heel ingrijpend. Daarom moet ik natuurlijk proberen 
of de situatie niet met een ander instrument kan worden 
opgelost”. 

Herziening van de Europese mededingingsregels 

“Het zijn uitdagende tijden, ook wat de handhaving van de 
mededingingsregels betreft, omdat de markten snel 
veranderen – en er zijn nog grotere veranderingen op komst . 
Wat echter niet verandert, is de menselijke aard, met 
fundamentele motieven zoals hebzucht en angst. De 
beginselen die aan onze mededingingsregels ten grondslag 
liggen, zijn vandaag de dag dus nog even relevant als toen het 
Verdrag van Rome meer dan zestig jaar geleden werd 
ondertekend. Maar we moeten er wel voor zorgen dat de 
manier waarop we die principes toepassen, geschikt is voor  
een wereld die snel verandert. Ik zal dus doorgaan met de 
herziening van onze regels betreffende kartels, fusies en 
staatssteun die we hebben aangevat. Een leidraad daarbij zijn 
de inzichten die we hebben verworven door te onderzoeken 
hoe de digitalisering mededinging beïnvloedt, bijvoorbeeld 
het onafhankelijke verslag van drie speciale adviseurs, dat zij 
eerder dit jaar hebben uitgebracht”. 

“[...] we zijn begonnen met een volledige eerste 
geschiktheidscontrole en vervolgens een herziening van een 
groot aantal van onze richtsnoeren. Op dat programma wordt 
vooruitgelopen met één ding, namelijk de richtsnoeren voor  
het emissiehandelssysteem ETS. Dat komt omdat we klaar  
willen zijn wanneer de nieuwe handelsperiode begint. Daar  
moeten we ons dus van bewust zijn, dat we hierover binnen 
relatief korte tijd een openbare raadpleging zullen starten”. 

“[....] we zullen doorgaan. Er zijn nog steeds lopende zaken en 
we hebben elke lidstaat gevraagd om ons een stand van 
zaken te geven van hoe zij fiscale rulings gebruiken, om al het 
materiaal te actualiseren dat we hebben van toen we dit een 
paar jaar geleden voor het laatst deden”. 

Industriële strategie 

“[...] we staan hier voor een dubbele uitdaging: enerzijds 
zorgen voor eerlijke concurrentie op onze interne markt, 
zodat klanten en consumenten goed worden bediend, en 
anderzijds opkomen voor onze Europese bedrijven wanneer 
zij buiten Europa met oneerlijke concurrentie te maken 
krijgen”.
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“De markt voor overheidsopdrachten in Europa maakt 14 à 
15 % van het Europese bbp uit. Het gaat om 2 biljoen EUR. Dat  
is een 2 met 12 nullen. Dat is veel geld. Wij nodigen mensen 
uit om zaken te komen doen, maar zij nodigen ons niet bij hen 
uit. Waar ik vandaan kom, nodig je mensen dan niet meer uit”. 

Bedrijven die in handen zijn of subsidies krijgen van 
buitenlandse overheden 

“Uiteraard verwelkomen we investeerders, maar ze horen hier 
om zakelijke redenen te komen. Een van de openstaande  
kwesties is natuurlijk ervoor te zorgen dat er als een 
staatsbedrijf uit het buitenland een Europees bedrijf 
overkoopt, geen buitenlandse staatssteun naar Europa komt  
die hier het gelijke speelveld verstoort. En hier werken we 
samen met collega’s die op het gebied van handel en interne 
markt werken om een functioneel instrument te krijgen, want 
dat hebben we helaas nog niet, maar het is een hoge prioriteit. 

Een dubbele portefeuille beheren 
“[...] over onafhankelijkheid bij de rechtshandhaving valt niet 
te onderhandelen; daarbij gaat het om niets anders dan de 
bewijzen, de feiten en de jurisprudentie, en niet om welk land 
betrokken is en hoe groot dat is.” 

“[....] we beschikken over het onafhankelijk advies van onze 
hoofdeconoom en het advies van de Juridische Dienst”. 

“Ik moet nog steeds verantwoording afleggen aan mijn 
collega’s. Als we er een belangrijk besluit moet worden 
genomen, dan is dat natuurlijk een zaak voor het college van 
commissarissen. Tot nu toe hebben we in het college nog 
geen grondige discussie gehad over mededingingsbesluiten, 
maar we volgen natuurlijk alle procedures. Eerst volgen we de 
verschillende stappen van de wekelijkse vergadering van de 
kabinetschefs, zodat het echte collegiale besluiten zijn, want  
zo hoort het ook”. 

“[....] Ik vind dat ik een zeer indrukwekkende portefeuille krijg. 
Maar voor de wetgevingsvoorstellen zal ik met mijn collega’s 
samenwerken. Het gaat om mijn collega’s van interne markt  
en binnenlandse zaken. Ik ben niet degene die de pen zal 
vasthouden. Ik zal inderdaad met hen samenwerken, maar als 
het gaat om de afzonderlijke voorstellen, is het aan mijn 
collega’s om die te schrijven”. 

 “Ik vraag u een beetje geduld: ik zal terugkomen en u vragen 
wat u ervan denkt. Op sommige van deze vragen zullen we 
immers niet van tevoren een antwoord hebben. We zullen 
met u overleggen, zoals we ook met ngo’s, het 
maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven zullen 
overleggen”. 

“[....] Ik zal deze open en coöperatieve manier van werken met 
[het Europees Parlement] in elke fase van het 
wetgevingsproces voortzetten”. 
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Toezeggingen gedaan tijdens 
de hoorzitting van  

VALDIS DOMBROVSKIS 
Voorgedragen uitvoerend vicevoorzitter 
Een economie die werkt voor de mensen 

De voorgedragen vicevoorzitter, Valdis Dombrovskis, is op 8 oktober 2019 voor het Europees Parlement verschenen om vragen van 
leden van de Economische en Monetaire Commissie (ECON) en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) te 
beantwoorden. Tijdens de hoorzitting deed hij een aantal toezeggingen die in deze tekst worden belicht. Deze toezeggingen 
hebben betrekking op zijn portefeuille, zoals omschreven in de opdrachtbrief aan hem van Ursula von der Leyen, de verkozen 
voorzitter van de Europese Commissie, waaronder: 

 Een economie die werkt voor de mensen; 
 Economische governance en 
 Financiële diensten, financiële stabiliteit en de kapitaalmarktenunie 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzittingen. Het volledige verslag van de 
openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen uitvoerend 
vicevoorzitter zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop hij schriftelijk geantwoord heeft.
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Een economie die werkt voor de mensen  

Doelstellingen 

“[....] we willen sterk de nadruk leggen op inclusieve en 
duurzame groei. We willen een sterk verband leggen tussen 
economische ontwikkeling, sociale zaken en duurzaamheid. 
Het is waar dat economische geen doel op zich is, maar ten 
dienste moet staan van het welzijn van de mensen”. 

De Europese pijler van sociale rechten – actieplan 

“We zullen een actieplan presenteren om de Europese pijler 
van sociale rechten in de hele EU effectief te implementeren”. 

“Laat me een paar concrete voorstellen noemen die in de 
pijplijn zitten. [....] een wetgevingsinitiatief voor eerlijke 
minimumlonen, en dat in de eerste 100 dagen van de 
ambtstermijn, een Europese kindergarantie, een versterkte 
jongerengarantie, een Europees systeem van [her]verzekering 
van werkloosheidsuitkeringen [....], een geactualiseerde 
vaardighedenagenda, betere arbeidsvoorwaarden voor  
platformwerkers [...] en ook een nieuwe Europese  
genderstrategie, met maatregelen met het oog op bindende  
loontransparantie”. 

De rol van sociaal overleg  

“[....] we zijn van plan om de sociale dialoog verder te 
ontwikkelen”. 

“Natuurlijk staan we open om op dat vlak mogelijke 
wetswijzigingen te bespreken, maar [....] de sociale partners 
zijn al betrokken bij het Europees semester [....]”. 

“betrokkenheid van de sociale partners bij het Europees 
semester op Europees en nationaal niveau, raadplegingen 
over belangrijke beleidsvoorstellen [....], steun voor  
capaciteitsopbouw, en we zullen op deze weg doorgaan”. 

“we hebben altijd zeer sterk benadrukt dat we de modellen 
voor collectieve onderhandelingen in de verschillende 
lidstaten willen respecteren, vooral wanneer die modellen 
zeer goed werken, zoals in de Noordse landen. Dat is onze 
leidraad en dat zal ook in de toekomst zo blijven”. 

“We moeten ook de doeltreffendheid en het functioneren van 
de sectoroverschrijdende en sectorale sociale dialoog 
verbeteren [....]”. 

“[....] we zijn van plan nauw samen te werken met het 
Europees Comité voor de sociale dialoog in de bouw”. 

Socialezekerheidsstelsels  

“We moeten ervoor zorgen dat [....] mensen, ook in de digitale 
economie en de platformeconomie [....] aan de sociale 
zekerheid bijdragen en door de sociale zekerheid gedekt zijn”. 

“Wat de overdraagbaarheid van pensioenen in 
grensoverschrijdende situaties betreft [....], dit is een recht 
waarover mobiele werknemers moeten kunnen beschikken. 

Daarom zijn we van plan om de situatie in de praktijk te 
verbeteren”. 

Non-discriminatie en gelijke kansen  

“[....] we zullen verder werk maken van adequate inkomens en 
inkomenssteun [....] voor behoeftige mensen. [....] het beginsel 
van gelijke kansen is een feit en de Commissie zal het strikt 
blijven toepassen”.  

“Wat gender betreft, komt er een specifieke strategie, die 
onder andere gericht zal zijn op de toegang van vrouwen tot 
de arbeidsmarkt en ook op de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen”. 

“[....] ook verdere steun voor mensen met een handicap zal op 
de agenda van de Commissie staan”. 

Eerlijke belastingen 

“[....] er is geen sociale rechtvaardigheid zonder fiscale 
rechtvaardigheid”. 

“Ik zal de bestrijding van belastingontwijking bovenaan mijn 
agenda blijven zetten [....]. Multinationals moeten effectief 
worden belast, zodat onze burgers en kmo’s geen oneerlijke 
belastingdruk hoeven te dragen”. 

Ondersteuning van de groene en digitale transformatie 

“Mijn [....] doelstelling zal zijn om fiscaal, economisch en 
financieel beleid te gebruiken om de groene en digitale 
transformatie te ondersteunen”. 

“De groene en digitale transformatie kan alleen slagen als ze 
als sociaal rechtvaardig wordt gezien. [...] Mijn [...] doel is dus 
ervoor te zorgen dat ons sociaal beleid zich ontwikkelt om 
deze veranderingen te begeleiden”. 

“Deze [digitale kloof] is een belangrijk onderdeel van onze 
vaardighedenagenda, want om mensen toe te rusten voor het 
digitale tijdperk heb je natuurlijk digitale vaardigheden nodig, 
en daaraan ontbreekt het duidelijk”. 

“[....] we zullen de mensen en regio’s die het hardst door de 
groene transformatie worden getroffen, helpen 
ondersteunen door middel van een nieuw fonds voor een 
rechtvaardige transitie”. 

“[....] we zullen nauw met het Europees Parlement 
samenwerken [....] om na te gaan welke aanvullende  
elementen nodig zijn en hoe die kunnen worden 
geïntegreerd in het MFK – bijvoorbeeld het fonds voor een 
rechtvaardige transitie”. 

Investeringsplan voor een duurzaam Europa 

“[....] er zullen verschillende werkgebieden zijn. Het is dus in de 
eerste plaats een financieel werkonderdeel: steun uit de EU-
begroting en van de EIB om investeringen aan te trekken en 
ook advies om een reeks in aanmerking komende projecten 
te helpen opzetten. We hebben immers niet alleen geld 
nodig, maar ook projecten van goede kwaliteit die de 
duurzame transitie daadwerkelijk mogelijk maken”.
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“[...] Doel is om een biljoen euro aan duurzame investeringen 
te mobiliseren door particuliere middelen aan te trekken via 
het InvestEU-programma en via de EIB, waarbij wij, zoals u 
weet, de doelstelling voor klimaatfinanciering willen 
verhogen van 25 % naar 50 %. Dat zal nieuw geld zijn, en via 
andere bijdragen in de EU-begroting”. 

“[....] toen ik het had over de doelstellingen voor EIB-leningen, 
gaat het om nieuw geld in vergelijking met de huidige 
situatie, en dit komt neer op vele tientallen miljarden euro’s”. 

“We zullen de lidstaten ook aanmoedigen om tot 5 % van hun 
middelen onder gedeeld beheer toe te wijzen aan het 
InvestEU-programma, zodat we nogmaals aanzienlijke 
bedragen aan nieuw geld kunnen genereren”. 

De EIB als klimaatbank 

“Het vlaggenschip van de omvorming van de EIB tot 
klimaatbank is de verhoging van het aandeel van haar  
financiering dat voor klimaat bestemd is, van de huidige 25 % 
tot 50 % [in 2025]. Dat is dus een eerste belangrijke stap, en 
het afbouwen van de financiering van fossiele energie maakt  
deel uit van deze strategie”. 

“Wat de ramingen betreft, had u het over 50 miljard EUR per 
jaar. Met extra EIB-financiering kun je gewoonlijk ten minste 
twee derde aantrekken die ook van projectpartners komen, 
dus ten minste 45 miljard EUR per jaar. Dus als we het over een 
periode van tien jaar hebben, dan komt dat al op 
450 miljard EUR”. 

Economische governance  

Heroriëntering van het Europees semester 

“We moeten verder bouwen aan het Europees semester. Bijna 
de helft van onze landspecifieke aanbevelingen is nu al 
gebaseerd op sociale overwegingen. Ik ben van plan om deze 
focus te behouden in onze toekomstige economische  
governance. We zullen ook de VN-doelstellingen voor  
duurzame ontwikkeling in de doelstellingen van het semester 
integreren om inclusieve en duurzame groei te bevorderen”. 

“Er moet regelmatig toezicht worden gehouden op de 
vooruitgang die met de doelstellingen voor duurzame  
ontwikkeling (doelstellingen in het kader van het semester) 
wordt geboekt. We zullen ook met systemische  
overwegingen rekening houden bij beleid dat relevant is voor 
de groene transitie, zoals groene investeringen, de circulaire 
economie, hulpbronnenefficiëntie en een rechtvaardige 
transitie, in alle beleidssectoren”. 

“[....] we zullen nagaan hoe we duurzaamheid kunnen 
integreren in de procedure voor macro-economische  
onevenwichtigheden, maar we hebben ook bindende  
duurzaamheidsdoelstellingen, zoals 
emissiereductiedoelstellingen op andere beleidsgebieden 
zoals de energie-unie, en we houden vast aan onze 
toezeggingen om de Overeenkomst van Parijs uit te voeren”. 

Vereenvoudiging van het stabiliteits- en groeipact 

“[...] we zullen te werk gaan op basis van het verslag van het 
Europees Begrotingscomité, waarin een aantal ideeën voor  
een vereenvoudiging van de regels van het stabiliteits- en 

groeipact staan, zodat die ook eenvoudiger toe te passen zijn 
en eenvoudiger aan het grote publiek uit te leggen zijn, 
omdat de regels momenteel – zoals we weten – eigenlijk te 
ingewikkeld zijn”. 

“[...] wat de begrotingsregels van de EU betreft, kunnen we 
inderdaad uitgaan van de werkzaamheden van het Europees 
Begrotingscomité met betrekking tot de uitgavenbenchmar k 
met een schuldanker en, zoals ik al zei, een “beperkte gouden 
regel”. Uiteraard is het belangrijk dat er een brede consensus 
wordt bereikt, zodat we het eens zijn over hoe we onze 
begrotingsregels moeten aanpassen en vereenvoudigen”. 

“[Wat rode lijnen in verband met flexibiliteit in het stabiliteits- 
en groeipact betreft] Ik denk dat we als algemeen beginsel in 
Europa niet te veel rode lijnen mogen trekken en moeten 
werken in een geest van compromisbereidheid. Dat is hoe de 
EU werkt”. 

Europese stabilisatiefunctie  

“[....] we hebben twee voorstellen ingediend. Een daarvan is 
het steunprogramma voor hervormingen, op basis waarvan 
we nu discussiëren over een begrotingsinstrument voor  
concurrentievermogen en convergentie. [...] Het andere 
voorstel had betrekking op de stabilisatiefunctie: we hebben 
een concreet voorstel gedaan voor de Europese  
stabilisatiefunctie voor investeringen [....]. Nu overwegen we 
in hoeverre we synergie kunnen vinden met het [....] voorstel 
betreffende de stabilisatiefunctie en een Europees 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel”. 

Financiële diensten, financiële stabiliteit en 
de kapitaalmarktenunie 

Voltooiing van de Europese bankenunie 

“[....] de voltooiing van de bankenunie zal hoog op de agenda 
van de Europese Commissie staan”. 

“Van de kant van de Commissie [....] zullen we blijven kijken 
hoe we een einde kunnen maken aan de huidige impasse, of 
de huidige zeer langzame vooruitgang, met betrekking tot 
het EDIS [Europees depositoverzekeringsstelsel] in de Raad, 
maar – het moet gezegd worden – tot nog toe ook in het 
Europees Parlement. Wij zijn bereid dit te faciliteren door zo 
nodig nieuwe elementen op tafel te leggen om de 
besprekingen te vergemakkelijken”. 

“[....] we moeten een oplossing vinden voor het probleem van 
liquiditeitsverstrekking bij afwikkeling, dus zullen we 
daarrond samenwerken, ook met de lidstaten en de ECB”. 

“Wat veilige activa betreft, heeft de Commissie zoals u weet 
een wetgevingsvoorstel ingediend betreffende door  
overheidsobligaties gedekte effecten. Helaas heeft de Raad 
daar weinig mee gedaan, dus zullen we moeten bekijken hoe 
we deze discussie nieuw leven kunnen inblazen”. 

Financiële technologieën en cryptoactiva 

“Ik zal een nieuwe strategie voorstellen opdat Europa het 
beste uit fintech kan halen en op wereldvlak kan concurreren”. 

“[...] we moeten risico’s zoals oneerlijke concurrentie, 
cyberbeveiliging en bedreigingen voor de financiële 
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stabiliteit aanpakken. Europa heeft bijvoorbeeld behoefte aan 
een gemeenschappelijke aanpak van cryptoactiva zoals de 
libra. Ik ben van plan hierover nieuwe wetgeving voor te 
stellen”. 

“[....] we zullen de libra moeten reguleren om er op EU-niveau 
toezicht op te houden, vanuit het oogpunt van zowel de 
financiële stabiliteit als de bescherming van beleggers [....]”. 

Toegang tot financiering voor kmo’s 

“De nieuwe Commissie zal een nieuw fonds voorstellen om 
kmo’s te helpen om naar de beurs te gaan. Samen met mijn 
collega’s zal ik een strategie voorstellen om kmo’s te helpen 
met uitdagingen in verband met de groene transitie, de 
digitalisering en de veranderende handelspatronen”. 

“Een concreet nieuw initiatief dat we willen voorstellen [....] is 
een speciaal publiek-privaat fonds ter ondersteuning van 
beursintroducties van kmo’s [....] en natuurlijk moeten we nog 
steeds kijken naar de voorwaarden voor en kosten van de 
toegang van kmo’s tot de reguliere kapitaalmarkten. 

Nieuwe strategie voor groene financiering 

“[....] we zullen ambitieus blijven op het gebied van duurzame  
financiering en we zien het als een onderdeel – als een 
regelgevingstak – van onze groene transitie.” 

“Taxonomie zal de basis vormen voor vele andere 
maatregelen, waaronder de invoering van normen voor  
groene obligaties, milieukeurmerken en vele andere 
elementen. [...] we zullen de taxonomie ook op andere 
gebieden uitbreiden”.  

“Wat de invoering van een EU-norm voor groene obligaties 
betreft, die beschikbaar zou moeten zijn voor alle soorten 
beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde Europese en 
internationale emittenten[,] zal ik deze werkzaamheden 
steunen en zal ik deze onder de volgende Commissie aan de 
orde stellen”.  

“Wat transparantie betreft, zullen de emittenten 
gedetailleerde gegevens moeten verstrekken over wat ze van 

plan zijn met de opbrengsten te doen en over hun strategie 
en processen voor groene obligaties”. 

“We zullen binnenkort een geschiktheidscontrole van de 
bedrijfsrapportage publiceren, met inbegrip van een 
herziening van de richtlijn bekendmaking van niet-financiële 
informatie, en [...] we zijn van plan om het toepassingsgebie d 
van de richtlijn uit te breiden tot andere financiële instellingen 
en ook de openbaarmaking van informatie door financiële 
instellingen te stroomlijnen”. 

“Ook werken we nu aan maatregelen die gericht zijn op meer 
duurzame en mainstream financiële actoren en cijfers, zodat  
we de ESG-risico’s [ecologische, sociale en governancerisico’s] 
in de taken van vermogensbeheerders en institutionele 
beleggers opnieuw kunnen bekijken [....]”. 

Bestrijding van witwaspraktijken 

“[....] de EU-regels ter bestrijding van het witwassen van geld 
worden niet overal in de EU op dezelfde wijze toegepast. 
Daarom moeten we opnieuw nadenken over hoe ons kader  
werkt. In dit verband vinden wij het van groot belang dat  
bepaalde taken op het gebied van de bestrijding van het 
witwassen van geld en de coördinatie daarvan worden 
toevertrouwd aan een orgaan van de Unie”.  

“We zien dat er zeker ruimte is voor meer coördinatie op EU-
niveau: uitwisseling van informatie, gebruik van best 
practices, maar in geval van een niet-coöperatieve houding 
moeten de [EU-]autoriteiten ook de mogelijkheid hebben om 
rechtstreeks op te treden”. 

Prudentiële bankregelgeving 

“[....] wanneer we de voltooiing van Bazel III ten uitvoer 
leggen, zullen we rekening moeten houden met specifieke 
Europese kenmerken. [....] we zullen de ondersteuningsfactor  
voor kmo’s blijven steunen”.  

“Zoals het Bazels Comité heeft gezegd, mag de voltooiing van 
het Akkoord van Bazel niet leiden tot een significante 
algemene verhoging van de kapitaalvereisten”. 
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Toezeggingen gedaan tijdens de hoorzitting van  

JOSEP BORRELL FONTELLES 
Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid / fungerend 
vicevoorzitter van de Europese Commissie 

 

De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid / voorgedragen vicevoorzitter 
van de Europese Commissie, Josep Borrell, is op 7 oktober 2019 voor het Europees Parlement verschenen om de vragen 
van de leden van het Europees Parlement te beantwoorden. Tijdens de hoorzitting deed hij een aantal toezeggingen 
die in deze tekst worden belicht. Deze toezeggingen hebben betrekking op zijn portefeuille, zoals omschreven in de 
opdrachtbrief aan hem van Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese Commissie.  

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzittingen. Het volledige verslag 
van de openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De 
voorgedragen commissaris zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop hij schriftelijk 
geantwoord heeft. 
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Een strategischer, assertiever en meer 
verenigd Europa in de wereld 
“We moeten onze nationale soevereiniteit bundelen om de 
macht van de afzonderlijke lidstaten te vergroten [....]. [....] we 
hebben een echt geïntegreerd buitenlands beleid nodig dat  
de macht van de lidstaten, die in de Raad samenwerken, 
combineert met alle beleidsgebieden die door de Commissie  
worden beheerd en met de democratische legitimiteit van dit 
Parlement”. 

“Als ik wordt benoemd, zal de kern van mijn werkzaamheden 
als vicevoorzitter en hoge vertegenwoordiger erin bestaan 
een brug te slaan tussen het buitenlands beleid van de 
lidstaten en het externe optreden van de Commissie”.  

“[....] om geopolitiek relevant te zijn hebben we eenheid 
nodig, veel meer dan wat we nu hebben. Ik zal met alle 
lidstaten, groot en klein, samenwerken om die eenheid te 
bewerkstelligen”. 

“[...] het EU-systeem moet meer doelgericht worden, om 
dubbel werk en bureaucratische rompslomp te voorkomen en 
een sterkere en diepgaandere strategische analyse te maken. 
Ik denk dat we dat niet genoeg doen. We moeten weer zin 
voor initiatief en actie krijgen. U kunt vragen, u kunt wachten, 
u kunt hopen iets van mij te verkrijgen, en dat is het juist – 
weer zin voor initiatief en actie krijgen”. 

Sneller en efficiënter beslissingen nemen  

“We mogen niet vergeten dat de Raad Buitenlandse Zaken 
een besluitvormingsorgaan is dat een oriënterend debat  
moet voeren, maar het zou veel beter zijn om tot concrete 
resultaten en gemeenschappelijke acties te komen. Ik ben lid 
van de Europese Raad. Het is mijn taak om naar de Europese  
Raad te gaan en daar de belangrijkste kwesties op het gebied 
van het buitenlands beleid aan de orde te stellen. Het is een 
buitengewoon voorrecht om dat te kunnen doen en ik ben 
bereid dat te doen”. 

“[...] De rol van de hoge vertegenwoordiger bestaat erin niet 
alleen als bemiddelaar op te treden, [....] maar ook een 
proactieve houding aan te nemen om de onvermijdelijke 
onderlinge meningsverschillen bij te leggen. [...] Daarom zal ik 
verder gaan dan de kleinste gemene deler [...]”.  

“[...] Ik zal het risico nemen dat de Raad mijn voorstellen niet 
aanvaardt. Ik zal het risico nemen in de minderheid te zijn 
tegenover mijn collega’s. Ik zal bijvoorbeeld proberen om in 
sommige gevallen de bepalingen van het Verdrag zelf te 
gebruiken zodat we het niet altijd honderd procent met elkaar 
eens hoeven te zijn. Wat sancties, mensenrechten en GVDB-
missies betreft, hebben we misschien geen eenparigheid 
nodig omdat het Verdrag [...] ons dit toestaat [...]”.  

“[...] Laten we beginnen door een gekwalificeerde 
meerderheid te gebruiken voor sancties, in het geval van 
Rusland, zodat er geen eenparigheid van stemmen nodig is, 
wat mensenrechten en vredesmissies betreft. Als we in staat  
zijn om zo’n strategische gemeenschappelijke cultuur op te 
bouwen, dan kunnen we het over dergelijke 

soevereiniteitskwesties eens worden. [....] We moeten dus stap 
voor stap te werk gaan, maar het uiteindelijke doel is om te 
zijner tijd besluiten met gekwalificeerde meerderheid te 
nemen”. 

Meer samenhang tussen interne en externe aspecten van 
ons beleid 

“[....] we moeten voor samenhang zorgen tussen intern en 
extern beleid en we hebben de instrumenten om 
machtspolitiek te bedrijven. Onze uitdaging bestaat erin die 
samen te brengen ten behoeve van één strategie”. 

“Ik denk dat verkokering een van de grootste problemen van 
het Europees buitenlands beleid is. Dat komt door de eigen 
institutionele structuur: de Commissie heeft een aantal taken, 
de Raad heeft er weer andere... In de wereld waarin we leven 
[....] moeten we echter al onze capaciteiten bundelen”. 

“Artikel 18 van het Verdrag geeft mij uitdrukkelijk de taak om 
het externe optreden van de Commissie te coördineren. Het 
externe beleid (volledig extern) is één ding, anderzijds is er 
ook intern beleid dat een externe dimensie heeft. Op dat vlak 
zal ik natuurlijk met de voorzitter moeten samenwerken”. 

Over de EDEO 

“[...] Gendergelijkheid is een van de hoekstenen van het 
Europese beleid. [...] Gendergelijkheid in het buitenlands 
beleid betekent niet alleen gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen op hoge posten. Daar moeten we voor zorgen. [....]  
Eerlijk gezegd denk ik dat het onmogelijk zal zijn om [in 2024] 
50 % te bereiken. [...] Een goed streefcijfer, waar we voor  
moeten vechten, is ongeveer 40 %. Vergeet niet dat een derde 
van de posten van de Europese Dienst voor extern optreden 
door het nationale diplomatieke corps wordt ingevuld en dat  
ook die moeten voldoen aan de eisen inzake het aantal  
vrouwen. Daardoor is er tegenwoordig een grote vraag naar  
de schaarse hooggekwalificeerde vrouwen in het 
diplomatieke corps”.  

“We moeten gender introduceren als een waarde in 
diplomatieke en militaire activiteiten”. 

“In het institutionele systeem van de Dienst voor extern 
optreden en de Commissie is er naar mijn mening – en 
daarmee wil ik niemand bekritiseren – sprake van weinig 
beleid en veel processen. Ik vind dat we meer moeten doen 
om een echte meerwaarde te bieden ten aanzien van wat de 
lidstaten nodig hebben en willen”. 

Over de betrekkingen met de lidstaten 

“De ministers van Buitenlandse Zaken zouden de hoge  
vertegenwoordiger veel kunnen helpen. Ik kan niet overal zijn, 
maar er zijn 28 – nu ja, misschien binnenkort 27 – ministers 
van Buitenlandse Zaken die kunnen helpen, die de opdracht  
kunnen krijgen om vragen te stellen, te werken, te praten en 
te reizen als ‘chefs de file’ voor bepaalde kwesties waar hun 
land veel meer van afweet dan andere landen. Deze innovatie 
zou de lidstaten meer verantwoordelijkheid kunnen laten 
opnemen voor het Europees buitenlands beleid”. 
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Over samenwerking met het Europees 
Parlement 
“Het Parlement heeft een zeer belangrijke rol te spelen [....]  
Jullie zijn beleidsmakers. Jullie geven vorm aan het 
buitenlands beleid van de Unie. Hoe meer er naar jullie wordt 
geluisterd, hoe beter jullie worden begrepen. [...] ik moet mij 
er hier toe verbinden de positieve dynamiek na de verklaring 
over politieke verantwoordingsplicht van 2010 voort te 
zetten, en dit betekent dat ik in de plenaire vergadering, in de 
commissie en in de bijzondere commissie met het Parlement 
moet overleggen om u de meest gevoelige elementen van 
het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid toe te lichten”. 

“Ik beloof ook om de EP-leden uitleg te geven over alle 
niveaus van de onderhandelingen over internationale 
overeenkomsten, omdat dit een vereiste is van het Verdrag, 
om ten minste vijf keer per jaar de gezamenlijke 
overlegvergadering over de uitvoering van de GBVB-
begroting te houden, en om de – vastgelopen – 
onderhandelingen te hervatten over de uitwisseling van 
informatie over internationale overeenkomsten, 
overeenkomstig artikel 40 van het Interinstitutioneel Akkoord 
over beter wetgeven van 2016”. 

Ik zal met genoegen nauw samenwerken met het Europees 
Parlement, omdat ik overtuigd ben van het potentieel van 
parlementaire diplomatie, omdat ik mij er terdege van bewust 
ben dat uw resoluties, bemiddeling en 
verkiezingswaarnemingsmissies een fundamentele rol spelen 
bij het bepalen van een geloofwaardig Europees buitenlands 
beleid”. 

Veiligheid en defensie  
“Onze kracht ligt in ons vermogen om diplomatie, 
bemiddeling, crisismanagement en de interne en externe 
aspecten van veiligheid met elkaar te verbinden [....]”.  

Defensie maakt deel uit van onze veiligheid en soms 
beginnen bedreigingen ver van onze grenzen. Onlangs 
hebben we instrumenten in het leven geroepen om meer 
bruikbare defensievermogens te ontwikkelen. We moeten 
nog verder gaan”.  

“[....] het ontbreekt ons aan een gemeenschappelijke  
strategische cultuur. Wij hebben vooruitgang geboekt in die 
richting, op politiek niveau met de permanente 
gestructureerde samenwerking (PECSO), op industrieel 
niveau met het Europees Defensiefonds en op operationeel 
niveau met de missies. Op deze drie gebieden hebben we 
vooruitgang geboekt. Dat volstaat niet”. 

“[....] De NAVO is en blijft de hoeksteen van onze collectieve 
alliantie, van onze collectieve verdediging. Door de Europese  
defensie te ontwikkelen, zullen we het Atlantisch 
bondgenootschap versterken en door meer gewicht in de 
schaal te leggen in de NAVO zullen we bijdragen aan een 
evenwichtiger trans-Atlantische relatie”. 

“[...] Artikel [42, lid 7, van het Verdrag van Lissabon] moet 
operationeel worden gemaakt. [...] Voor dit artikel, en voor het 
andere artikel – ik denk dat het 212 is – dat betrekking heeft 
op een gemeenschappelijke reactie op terroristische 
aanslagen, terroristische of natuurrampen [....], moet een 

protocol worden opgesteld. Het is noodzakelijk om te 
specificeren hoe ze ten uitvoer moeten worden gelegd en, 
zoals ik al eerder zei, geeft u [het EP] vorm aan het buitenlands 
beleid [....] We moeten duidelijke richtsnoeren hebben”.  

“De lidstaten zetten wereldwijd 35 000 vrouwen en mannen 
in voor verschillende soorten internationale missies. Dat is 
indrukwekkend, maar we moeten meer doen”. 

“Onze militaire uitgaven bedragen ongeveer evenveel als de 
helft van het bbp van België. Daarmee geven we meer uit dan 
China. Veel meer dan Rusland. Alleen de Verenigde Staten 
geven meer uit. [...] maar onze capaciteit is veel kleiner door  
versnippering en overlapping. We moeten onze uitgaven 
bundelen”. 

“We moeten meer operationeel zijn op het terrein. We moeten 
troepen inzetten, in de eerste plaats in ons nabuurschap”. 

“[....] we zijn het eens geworden over een plan voor  
vermogensontwikkeling, met elf defensieprioriteiten. Het 
gaat onder meer om [....] cyberresponsoperaties, bijtanken in 
de lucht en verdediging tegen ballistische raketten [...]”. “Deze 
vermogens hebben we nodig voor onze operationele inzet, 
en we moeten ook rekening houden met de compatibiliteit en 
complementariteit ervan met de prioriteiten van de NAVO”.  

“Het gebrek aan samenwerking tussen de lidstaten op het 
gebied van veiligheid en defensie kost ons ongeveer 
30 miljard EUR per jaar. We moeten de PESCO en het Europees 
Defensiefonds ontwikkelen”.  

“We moeten ook aandacht besteden aan het civiele beheer, 
dat voor mij net zo belangrijk is als militaire missies, en 
daarvoor hebben we een ander soort capaciteit nodig: 
politieagenten, rechters, officieren van justitie en andere 
deskundigen”. 

“[....] de [....] gevechtsgroepen [....] blijven het belangrijkste 
instrument voor onze militaire snelle reactie, en zij zijn de 
enige strijdkrachten die in de Europese Unie paraat staan voor  
inzet op korte termijn. Ik denk dat we de gemeenschappelijke  
financiering moeten verhogen, wat momenteel wordt 
besproken in het kader van de Europese Vredesfaciliteit [....]  
om een stimulans te bieden voor toekomstige inzet [....]”. 

Non-proliferatie en controle op wapenexport 

“[...] We staan aan het begin van een tijdperk van nucleaire 
instabiliteit omdat alle overeenkomsten die een vangnet  
tegen de proliferatie en het mogelijke gebruik van 
kernwapens vormden, een na een zijn verdwenen. In dit 
opzicht moeten wij in de EU onze rol blijven spelen om het 
Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens te 
verlengen. Wij steunen het verdrag via zijn drie pijlers: non-
proliferatie, ontwapening en het vreedzaam gebruik van 
kernenergie”. 

“Wat wapenexport betreft, vind ik niet alleen dat we het 
[gemeenschappelijk standpunt] van 2008 moeten 
handhaven, maar ook dat we het grondig moeten 
actualiseren. Want 2008 is lang geleden. En deze 
gemeenschappelijke norm van Europese landen voor de 
controle op wapenexport moet worden herzien”. 
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Wat we moeten doen, is opnieuw onderhandelen over de 
overeenkomst van 2008 om eerst informatie uit te wisselen. 
We moeten weten wat elk land doet, wat elk land exporteert, 
naar wie en hoe, en, zoals sommige landen doen, nagaan 
waarvoor deze wapens worden gebruikt”. 

Dreigingen 

“We hebben te maken met hybride bedreigingen, waaronder  
desinformatiecampagnes en cyberaanvallen die onze 
democratie in gevaar brengen. Ik ben me bewust van de ernst 
van deze bedreigingen en ik zal verdergaan”. 

“Het is duidelijk dat terrorisme een belangrijke, enorme 
dreiging vormt. [...] Wat kan de EU [....] daartegen doen? We 
hebben een hele reeks instrumenten, waaronder diplomatie, 
de betrekkingen met de landen die in het verleden de 
oorsprong zijn geweest van deze enorme dreiging, die we 
echter niet alleen kunnen oplossen...”. 

“[....] er is een proces van desinformatie dat de democratische  
gezondheid van onze landen ernstig aantast. En 
desinformatie zal [....] een van de grootste problemen zijn die 
we zullen tegenkomen met artificiële intelligentie. [...] We 
hebben drie onderdelen, waarvan er één gewijd is aan Oost-
Europa. We hebben de snellereactiecel tegen desinformatie. 
We hebben een beperkte interventiecapaciteit. We zouden 
veel meer moeten hebben, want het probleem zal erger 
worden...”. 

Mensenrechten 

“[....] De Europese Unie is meer dan wie ook ter wereld 
toonaangevend bij het verdedigen van de mensenrechten. En 
die moeten integraal deel uitmaken van ons beleid. De 
bevordering van de mensenrechten mag niet slechts een 
bijkomstige kwestie van buitenlands beleid zijn, maar moet 
centraal staan”. 

“[....] de landen die handelspreferenties genieten, moeten de 
verdragen inzake mensenrechten en arbeidsrechten 
naleven”.  

“[...] Ik verzeker u: voor mij zijn mensenrechten niet slechts de 
kers op de taart van een handelsovereenkomst. Ze maken er 
integraal deel van uit, niet alleen bij het opstellen van de 
overeenkomst, maar ook bij het toezicht op de uitvoering 
ervan”. [...] Ik zal erop toezien dat in alle bilaterale 
handelsovereenkomsten een mensenrechtenclausule wordt 
opgenomen [....]”. “We hebben een actieplan [inzake 
mensenrechten] voor de periode 2020 tot 2024. [...] Nu 

moeten we kijken hoe we deze plannen concreet kunnen 
uitvoeren. En ik vraag het Parlement om er samen met mij 
voor te zorgen dat dit gebeurt en dat de EU een voorbeeld 
blijft voor de verdediging van de mensenrechten in de 
wereld”. 

Prioriteiten en uitdagingen  
Nabuurschap en uitbreiding 

“Ik wil van meet af aan benadrukken dat ik van plan ben werk 
te maken van de hervormingen en integratieprocessen in de 
westelijke Balkan, de democratie en de territoriale integriteit 
van Oekraïne te ondersteunen, de uitdagingen in onze 
zuidelijke buurlanden aan te pakken [...], een nieuwe 
alomvattende strategie ten aanzien van Afrika te ontwikkelen, 
een politiek afgeronde strategie in en met Azië uit te werken, 
de samenwerking met Latijns-Amerika te intensiveren en de 
trans-Atlantische betrekkingen te ‘resetten’”. 

“Ik geloof echt dat de Balkan en de oostelijke grens van 
Europa de belangrijkste prioriteiten van ons buitenlands 
beleid zijn. We kunnen niet zeggen dat we geopolitiek zijn als 
we de problemen in onze directe omgeving niet kunnen 
oplossen. [....] We zijn ons misschien niet bewust van de 
enorme dreiging die een gedestabiliseerd Noord-Afrika zou 
inhouden”.  

“[....] het eerste wat we in de Balkan moeten doen is de 
grenzen openen [....]”. 

“Eén ding is duidelijk: Kosovo en Servië moeten tot een 
akkoord komen. [....] Ik zal mijn uiterste best doen om deze 
prioriteit tot een goed einde te brengen. Mijn eerste bezoek 
zal me naar Pristina brengen”. 

Migratie en klimaatverandering 

“De Europese burgers zeggen dat de klimaatverandering en 
migratie de twee grootste uitdagingen waarmee ze worden 
geconfronteerd. Beide zijn geopolitieke uitdagingen omdat  
we ze niet alleen kunnen oplossen. [....] De klimaatverandering 
[...] is de drijvende kracht achter de instabiliteit en de 
migratiedruk waarmee we zowel in binnen- als buitenland te 
maken zullen krijgen. Daarom zijn het dus geopolitieke 
kwesties”. 

Migratie en asiel hebben ingrijpende geopolitieke implicaties 
[....] Migratie moet volledig worden ingepast in het 
buitenlands beleid”.
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Toezeggingen gedaan tijdens de 
hoorzitting van  

MAROŠ ŠEFČOVIČ  
Voorgedragen vicevoorzitter Interinstitutio 
nele betrekkingen en prognoses 

De voorgedragen vicevoorzitter Maroš Šefčovič verscheen voor het Europees Parlement op 30 september 2019 om vragen te 
beantwoorden van EP-leden van de Commissie juridische zaken, de Commissie constitutionele zaken, de Commissie industrie, 
onderzoek en energie, en de Commissie verzoekschriften. Tijdens de hoorzitting deed hij een aantal toezeggingen die in deze tekst 
worden belicht. Deze toezeggingen hebben betrekking op zijn portefeuille, zoals omschreven in de opdrachtbrief aan hem van 
Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese Commissie, waaronder:  

 interinstitutionele betrekkingen en betere regelgeving; alsmede 
 het centraal stellen van prognoses bij het verbeteren van de beleidsvorming. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzittingen. Het volledige verslag van de 
openbare hoorzitting is beschikbaar op de websites hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen vicevoorzitter 
zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop hij schriftelijk geantwoord heeft.  
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Interinstitutionele betrekkingen  
Versterking van het speciale partnerschap met het 
Europees Parlement  

 “Het zal mijn prioriteit zijn onze samenwerking verder te 
ontwikkelen in de richting van een speciaal partnerschap, op 
basis van onderling vertrouwen en van onze burgers. Met 
name wil ik voorstellen ons partnerschap uit te breiden buiten 
het wetgevingsgebied. Het moet van toepassing zijn op de 
hele politieke cyclus.” 

Verbetering van de samenwerking in de fase van het 
bepalen van de agenda 

 “[...] ik verwacht een nauwe samenwerking tussen onze 
instellingen bij de vaststelling van de agenda. Ik ondersteun 
de verkozen voorzitter bij het opstellen van het 
werkprogramma van de Commissie. Dit zal een prioriteit zijn 
[...]. Vanaf de eerste dag zal ik derhalve werken met mijn 
collega’s van de commissie en zal ik de hand reiken aan u, de 
fracties, en de Conferentie van commissievoorzitters in het 
Parlement. Op die manier zullen we een gezamenlijke 
verklaring van onze drie instellingen over de 
wetgevingsprioriteiten goedkeuren.” 

Toezegging om te handelen in het kader van de 
resoluties van het Parlement inzake 
wetgevingsinitiatieven (artikel 225 VWEU) 

“[...] het initiatiefrecht van het Europees Parlement dat het 
begin zou betekenen van een nieuw institutioneel tijdperk. 
Zoals door de gekozen voorzitter is aangekondigd, zal de 
Commissie, wanneer het Parlement met een meerderheid van 
zijn leden verzoekt om een wetgevingsvoorstel, een 
wetgevingshandeling indienen, met volledige inachtneming 
van de beginselen van evenredigheid, subsidiariteit en betere 
wetgeving.” 

“Om hier spoed achter te zetten zal ik voorstellen dat onze 
instellingen samenkomen in de beginfase van de opstelling 
van parlementaire resoluties en in ieder ontwerpfase  
samenwerken. Ik wil een mechanisme voor vroegtijdige 
waarschuwing opzetten om de voortdurende dialoog tussen 
de Commissie en het Parlement te waarborgen. 

“Zodra een parlementaire resolutie is aangenomen zal ik 
ervoor zorgen het college van commissarissen een 
beleidsdiscussie voert over het onderwerp [...].” 

Toezegging om de interinstitutionele onderhandelingen 
over het enquêterecht van het Parlement te hervatten  

“[...] Ik wil de discussie over hangende institutionele dossiers 
nieuw leven inblazen, met name over het enquêterecht. Ik 
begrijp volkomen dat het Parlement pogingen onderneemt 
de verordening te herzien. Ik ben bereid trilaterale 
besprekingen aan te gaan wat betreft de tot stilstand 
gekomen discussie over institutionele en juridische 
problemen. 

Aanmoediging van de Raad om deel te nemen aan de 
kaderovereenkomst van 2010 

“[...] wat ik zal doen om de Raad weer te benaderen. We 
hebben een kaderovereenkomst, laten we kijken wat moet 
worden herzien en hoe we de Raad ertoe aanzetten nauwer  
met ons samen te werken, ook op basis van deze 
overeenkomst.” 

De rol van het Parlement in de conferentie over de 
toekomst van Europa 

“[...] het is duidelijk dat we samen aan de conferentie over de 
toekomst van Europa moeten werken. De verkozen voorzitter 
was heel duidelijk dat zij geheel bereid is nauw samen te 
werken met het Europees Parlement, en bereid om te 
aanvaarden dat het Europees Parlement en de leden van het 
Europees Parlement deze conferentie zullen leiden.” 

Transparantie 
Internationale onderhandelingen 

“Wat internationale onderhandelingen betreft zal ik met de 
betreffende commissarissen ernaar streven dat het Parlement 
op gezette tijden wordt ingelicht, met name voor belangrijke 
gebeurtenissen en in belangrijke stadia van internationale 
onderhandelingen.” 

Verhogen van transparantie in de Raad  

 “Een hoge mate van transparantie is belangrijk [...]. Ik wil de 
Raad overtuigen deze kwestie met de Ombudsman te 
bespreken.” 

Transparantieregister 

“[...] Ik denk dat het nodig is het karwei van het 
transparantieregister te voltooien. Dit houdt in dat moet 
worden onderzocht hoe het Europees Parlement en de Raad 
deel kunnen uitmaken van dit karwei en ik ben bereid me 
volledig in te zetten, dit met u te bespreken en te kijken naar  
de beste oplossing.”  

Comitologie - Register van deskundigengroepen 

 “We trachten het register van deskundigengroepen en het 
comitologieregister samen te stellen. [...] Ik hoop dat we dat  
volgend jaar samen kunnen openen en dat u zult zien dat dat  
nieuwe instrument tot uw tevredenheid werkt.” 

Verzoekschriften 
Belofte de afhandeling van verzoekschriften door de 
Commissie te verbeteren 

“In het kader van de opsporing en eventuele aanpak van 
inbreuken op het EU-recht met behulp van burgers zal ik het 
hele jaar door nauw samenwerken met de Commissie  
verzoekschriften en uiteraard de presentatie van jaarverslag 
bijwonen.   
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Mocht er een aanzienlijk aantal verzoekschriften een bepaald 
onderwerp betreffen zal ik voorts de aanwezigheid van de 
bevoegde commissarissen bevorderen om te bespreken wat  
er gedaan kan worden om aan de aan de orde gestelde 
problemen een einde te maken.” 

Tijdige antwoorden van de Commissie 

“Als [...] u ons echt de verzoekschriften toezendt waarvoor de 
Commissie iets kan betekenen en verantwoordelijk voor is, 
dan zal ik mijn uiterste best doen dat zij binnen drie maanden 
een behoorlijk antwoord krijgen en dat de leden van de 
Commissie bereid zullen zijn om in uw commissie te komen.” 

BETERE REGELGEVING  

Toezegging om het meerjarenprogramma goed te 
keuren  

“Ik zal [...] voorstellen het allereerste meerjarenprogramma 
goed te keuren zoals voorzien in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 2016.”  

Coördinatie van de werkzaamheden van de Commissie 
op het gebied van betere regelgeving  

“[...] Ik wil met u samenwerken op het gebied van betere 
regelgeving en de effectieve en transparante uitvoering 
ervan. Onze doelstelling moet zijn een toekomstbestendige  
wetgeving aan te nemen en uit te voeren die de tijd kan 
doorstaan, die geen onnodige lasten veroorzaakt, en 
resultaten oplevert tegen minimale kosten. Daartoe wil ik de 
agenda voor betere regelgeving verder bevorderen.” 

Betrekkingen met de nationale parlementen en 
eerbiediging van het subsidariteitsbeginsel 

“In de eerste twee jaar van het mandaat ben ik van plan alle 
nationale parlementen te bezoeken om hun belangrijke 
werkzaamheden met betrekking tot de actieve subsidiariteit 
en de evenredigheid beter te waarderen, en zal ik met hen 
onze meerjarige programmering bespreken.”  

“Dit is het concept van actieve subsidiariteit. We moeten 
zoeken naar manieren waarop we de nationale parlementen, 
regionale autoriteiten of, indien van toepassing, regionale 
parlementen kunnen raadplegen, of in onze Europese  
debatten kunnen betrekken.” 

 “Wat ik onze collega’s aan het uitleggen ben — en ik ben 
bereid om nog meer in politieke zin daaraan te werken — is 
dat zodra wij in de Commissie zien dat het voorstel dat we 
zouden kunnen indienen, op verzet van meer dan 50 % van de 
nationale parlementen zou stuiten, we het zelfs niet op tafel 
gaan leggen.”  

Verlichting van de regeldruk voor mensen en 
bedrijven  
Toepassing van het nieuwe beginsel “een erbij, een eraf” 
(one in, one out) 

“Ik zal het beginsel “een erbij, een eraf” toepassen, [...], dat wil 
zeggen dat elk wetgevingsvoorstel met nieuwe lasten voor de 

gebruikers moet worden gecompenseerd met een 
soortgelijke vermindering elders.  

Dit is met name van belang voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, en ik zal ervoor zorgen dat dit nieuwe 
beginsel op alle gebieden wordt toegepast. [...] Ik zeg echter 
een duidelijk “nee” tegen een mechanische benadering en 
tegen het in gevaar brengen van onze hoge normen, met 
name op sociaal en milieugebied.” 

Toezegging om nauw met de lidstaten samen te werken 
om extra administratieve rompslomp te vermijden  

“Ik wil ook actiever samenwerken met de lidstaten om ervoor 
te zorgen dat zij bij de omzetting van EU-wetgeving geen 
onnodige administratieve lasten toevoegen.”  

“De instellingen van de EU moeten worden gewaarschuwd 
wanneer een lidstaat maatregelen invoert die verder gaan 
dan de voorschriften van de EU-wetgeving, en ik zal de 
vertegenwoordigingen van de Commissie hierbij betrekken, 
en ik zal ervoor zorgen dat de leden van het Europees 
Parlement naar behoren worden geïnformeerd.” 

Lastenverlichting voor kmo’s 

“Ik ben bereid met u samen te werken om ervoor te zorgen 
dat onze kmo-sector tevreden is over de nieuwe 
veranderingen die we gaan invoeren.” 

REFIT-platform  

Herbenaming van het REFIT-platform tot “Fit for the 
Future Platform” 

“Ik zal voorstellen het REFIT-platform te herbenoemen tot “Fit 
for the Future Platform”. Ik ben ervan overtuigd dat onze 
wetgeving bijvoorbeeld geschikt moet zijn voor e-overheid 
en digitaal gebruik. Ik zal regelmatig verslag uitbrengen aan 
het Parlement over de bevindingen van het platform.” 

Kunstmatige intelligentie opnemen in het REFIT-
platform 

“[...] Wij willen ook nieuwe regels invoeren voor de wijze van 
ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in Europa. 
Tegelijkertijd wil ik u echter ook ervan verzekeren dat wij de 
vermindering van de administratieve lasten met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid en met gezond verstand ter hand 
zullen nemen en dat wij onze normen op geen enkele wijze 
zullen verlagen.” 

“[...] We moeten er zeker van moeten zijn dat onze gegevens 
goed worden beschermd, dat onze grondrechten worden 
geëerbiedigd en dat we weten wie aansprakelijk is, wie 
verantwoordelijk is, en dat de mens altijd de baas is.” 
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Vertegenwoordiging van de Commissie in de 
Raad Algemene Zaken en in besprekingen 
over horizontale kwesties in het Parlement  
Ik wens net zo nauw bij het Europees Parlement als bij de Raad 
betrokken te zijn, omdat ik van mening ben dat het in 
sommige gevallen helpt de grieven van het Europees 
Parlement ten aanzien van de Raad te vertalen en het 
standpunt van de Raad opnieuw aan het Europees Parlement 
toe te lichten [...].” 

Versterking van empirisch onderbouwde 
beleidsvorming  
Een gemeenschappelijk bewijsregister 

“Ik [...] wil de kwaliteit van het bewijsmateriaal waarborgen en 
de transparantie ervan versterken. In de praktijk zal ik met de 
andere instellingen nagaan of het mogelijk is een 
gemeenschappelijk bewijsregister op te zetten, dat 
toegankelijk is voor het publiek, waarin wij het in onze 
wetgevingsvoorstellen gebruikte bewijsmateriaal zullen 
delen.”  

“Het zou [...] onder uw controle staan, het zou 
interinstitutioneel [...] zijn”. 

Verbetering van de effectbeoordelingen van de 
Commissie 

“We moeten veel nieuwe elementen aandragen voor de 
modernisering van de effectbeoordelingen, en daarom willen 
we dit zo veel mogelijk combineren met prognose [...]  

“Wat de effectbeoordeling betreft moeten we de kwaliteit en 
de transparantie duidelijk nog verder verbeteren.”  

Publieke raadpleging vergroten 

“[...] We zullen veel meer openbare raadplegingen moeten 
houden in onze landen, in onze regio’s, met 
beroepsverenigingen praten, om ervoor te zorgen dat we in 
de toekomst beter kunnen reageren.” 

Ondersteuning van de Raad voor regelgevingstoetsing 

“Wat ik wil doen is hen ondersteunen (de externe 
deskundigen) [...], hen meer middelen geven om hun werk 
nog beter te doen, en ook het potentieel van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek benutten voor  
een aantal van de kwesties waarvoor we meer 
wetenschappelijk bewijs nodig hebben [...].” 

Strategische prognose  
Belofte om prognosecapaciteit op te bouwen  

“[...] Ik zal voorstellen dat wij streven naar anticiperende 
governance van wereldklasse, het opbouwen van 
prognosecapaciteit binnen de Commissie om onze 
beleidsdoelstellingen te dienen, en ik ben voornemens de 
middelen van het Gemeenschappelijk Centrum voor  
Onderzoek te mobiliseren als een essentiële 
randvoorwaarde.” 

Het opzetten van het EU-netwerk van strategische 
prognoses 

“Wij moeten een EU-netwerk van strategische prognose s 
opzetten, dat het beste van de EU-instellingen en de lidstaten 
bijeenbrengt.”  

Opstellen van een jaarlijks prognoseverslag  

“[...] De opdrachtbrief van de verkozen voorzitter geeft mij het 
mandaat om een jaarlijks prognoseverslag op te stellen over 
de meest relevante opkomende trends. Dit verslag draagt bij 
aan de toespraak over de Staat van de Unie en de 
programmeringen van de Unie. Op basis daarvan zal ik pleiten 
voor strategische debatten in het Europees Parlement en in 
de Europese Raad. Mijn wens is dat wij het eens worden over 
transformatieve megatrends die we strategisch moeten 
benaderen en dat we onze langetermijnvisie voor Europa [...]  
ontwikkelen.” 

De werkzaamheden van de Commissie op het 
gebied van de Europese alliantie voor 
batterijen  

De Europese alliantie voor batterijen verbinden met 
andere strategische sectoren 

“[...] Ik wil deze prognoseverantwoordelijkheden gebruiken 
om u te komen vertellen in welke andere strategische 
sectoren wij hetzelfde moeten doen en een dergelijk 
industrieel pact moeten vaststellen, zodat we gelijke tred 
kunnen houden met onze belangrijkste concurrenten in de 
wereld.” 
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Toezeggingen gedaan tijdens 
de hoorzitting van  

VĚRA JOUROVÁ 
Voorgedragen vicevoorzitter  
Waarden en transparantie 

De voorgedragen vicevoorzitter Věra Jourová verscheen voor het Europees Parlement op 7 oktober 2019 om vragen te 
beantwoorden van EP-leden van de Commissie constitutionele zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken, en de Commissie juridische zaken. Tijdens de hoorzitting deed zij een aantal toezeggingen die in deze tekst worden belicht. 
Deze toezeggingen hebben betrekking op haar portefeuille, zoals omschreven in de opdrachtbrief aan haar van Ursula von der 
Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese Commissie, waaronder:  

 versterking van de democratie en transparantie; alsmede  
 eerbiediging van de waarden en rechten van Europa. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzittingen. Het volledige verslag van de 
openbare hoorzitting is beschikbaar op de websites hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen vicevoorzitter 
zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop zij schriftelijk geantwoord heeft.
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Versterking van de democratie en 
transparantie 

Vooruitgang boeken op het gebied van het systeem van 
lijsttrekkers en transnationale lijsten  

“[...] We moeten het Spitzenkandidatenstelsel verbeteren en 
met name kijken naar transnationale lijsten. Ik zal mijn rol als 
voorzitter van de Commissiegroep inzake een New Push for 
European Democracy gebruiken om ervoor te zorgen dat de 
Commissie een grote bijdrage levert aan de werkzaamheden 
van de conferentie over de toekomst van Europa met 
betrekking tot deze kwesties en als een eerlijke bemiddelaar 
tussen de instellingen fungeert.” 

Oprichting werkgroep inzake de conferentie over de 
toekomst van Europa 

[...] In deze rol zal ik de groep oprichten in het kader van de 
conferentie over de toekomst van Europa, waarin we 
terugkomen op de initiatieven en de verschillende opties voor  
het systeem van lijsttrekkers en transnationale lijsten met 
elkaar vergelijken. Ik zal trachten te komen tot een 
mechanisme dat voldoet aan de nodige criteria voor de 
berekening van de stemmen, zodat geen enkel land op de een 
of andere manier in een nadelige positie verkeert of zich in 
een positie bevindt die het evenwicht in het kiesstelsel 
verstoort.” 

Lijsttrekker 

“ De lijsttrekker moet de kandidaat zijn voor het 
voorzitterschap van de Commissie. Ik zal mijn best doen. Ten 
eerste is er het debat van deskundigen en naderhand het 
politieke debat. Volgens een realistisch tijdschema reken ik 
erop in de zomer van 2020 terug te komen met de eerste 
voorstellen.” 

Transnationale lijsten 

“Ik zal ook kijken naar de haalbaarheid en de werkbaarheid 
van het systeem van transnationale lijsten.” 

Kieswetgeving 

“[...] We zullen werken aan de nieuwe impuls voor democratie, 
die betrekking zal hebben op verkiezingen, en dus op de 
kieswetgeving, desinformatie en opnieuw pluralisme in de 
media in ruimere zin.” 

Betaalde politieke reclame en financiering Europese 
politieke partijen 

“[...] Ik zal werken aan oplossingen voor meer transparantie  
over betaalde politieke reclame en meer duidelijkheid over de 
financiering van Europese politieke partijen.”  

Bouwen aan de weerbaarheid van onze democratische 
stelsels 

“Dan is er de opbouw van de weerbaarheid van de 
samenleving en de volatiliteit van de timing, met name voor  
de verkiezingen. […] volgens verschillende enquêtes zijn de 
politieke partijen zeer actieve producenten van nepnieuws en 
desinformatie, […] en dat is waarom we willen kijken naar de 
regels voor politieke campagnes. Hier zie ik een mogelijkheid 
tot vooruitgang met enkele zeer concrete stappen. 

Praktijkcode betreffende desinformatie 

“[...] Ik zal ook zorgvuldig nagaan of platforms hebben voldaan 
aan de verplichtingen die zij op grond van de praktijkcode  
betreffende desinformatie hebben aanvaard.” 

Alomvattende aanpak om desinformatie tegen te gaan 

“Om desinformatie doeltreffend tegen te gaan en 
weerbaarheid op te bouwen, moeten we een integrale 
aanpak hanteren, met betrokkenheid van regeringen, 
politieke partijen, platforms, journalisten, onderzoekers, 
leerkrachten en het maatschappelijk middenveld. Bij de 
ontwikkeling van dit belangrijke beleid wil ik een nauwe  
dialoog met u blijven onderhouden en zal ik uw inbreng zeer 
op prijs stellen.”  

Europees actieplan voor democratie 

“[...] Ik zal het Europees actieplan voor democratie vormgeven 
[...] om een nieuwe impuls te geven aan de aanpak van deze 
kwestie, waardoor onze democratie weerbaarder wordt. Dit 
vereist het opzetten van een slim regelgevingskader, alsook 
coherente en onderling verbonden structuren.”  

Burgers erbij betrekken 

“[...] Ik beschouw mijn rol als een sterke pleitbezorger van de 
burger. Ik wil hun individuele en collectieve stem laten horen, 
dat deze niet worden genegeerd. Ik wil dat hun rechten 
worden geëerbiedigd, niet vertrapt.” 

Europees burgerschap 

“Ik ben van plan grondig te onderzoeken hoe we het 
programma “Waarden en burgerschap” zullen vormgeven [...]  
Ik wil dat dit geld wordt gebruikt voor de zaken die we nodig 
hebben.”  

Het Europees burgerinitiatief 

“Ik zal het beste of het meeste gebruiken van de nieuwe versie 
van de wetgeving van het burgerinitiatief, die op 1 januari in 
werking zal treden. [...] we moeten het elektronische systeem 
voor communicatie met de organisatoren versnellen en 
hulplijnen en actieve steun overwegen, zodat burgers die een 
initiatief willen starten weten aan welke wettelijke eisen ze 
moeten voldoen. Ik beloof dat ik mijn best zal doen om dit te 
veranderen.”  

Pluriformiteit van de media 

“[...] We moeten gebruik blijven maken van onze financiering 
voor onafhankelijke projecten voor het monitoren van het 
pluralisme in de media, het in kaart brengen van schendingen 
van de mediavrijheid en het ondersteunen van journalisten 
wier veiligheid wordt bedreigd. Ik zal gebruik maken van alle 
politieke en juridische instrumenten die ik heb ontwikkeld 
voor de follow-up van ideeën zoals het verslag van de Groep 
op hoog niveau inzake mediavrijheid en pluralisme.”  
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Vrijheid van meningsuiting  

“[…] Dit is onschendbaar tenzij er bepaalde inhoud is dat bij 
wet verboden is. Dit is het beginsel waar we ons aan houden 
in bijvoorbeeld de strijd tegen haatzaaiende uitlatingen op 
het internet. Ik zal niet ijveren voor een oplossing of een 
voorstel waarbij iemand bepaald wat moet worden 
geschreven of wat in de media moet worden aangekondigd. 
Er zal geen ministerie van waarheid komen, geen commissari s 
voor de waarheid – niets van dat alles.”  

Lasterrechtszaken tegen journalisten 

“[…] Ik zal alle mogelijke situaties van misbruik van 
procesrecht tegen journalisten in kaart brengen. […] we 
zullen juridische bijstand aan of financiering overwegen voor  
journalisten die dit rechtsmisbruik ondergaan.”  

EU-brede wetgeving inzake strategische rechtszaken 
tegen publieke inspraak  

“In het eerste jaar van mijn mandaat zal ik intensief werken 
aan het ontwerpen van het financieringsprogramma uit 
hoofde van het programma Creatief Europa gericht op de 
steun aan onafhankelijke journalistiek. […] we moeten met 
systematische maatregelen komen voor alle lidstaten voor  
betere bescherming, niet alleen in situaties waarin systemen 
in de lidstaten journalisten in gevaar brengen maar ook tegen 
individuele bedreigingen van journalisten. Wij zullen dus 
zoeken naar een optimaal gebruik van deze financiering.”  

Meer transparantie 

“[...] Wat transparantie betreft, zou ik al dit jaar met de eerste 
voorstellen aan het Parlement en de Raad willen komen. Dit 
moet dus zo snel mogelijk worden gestart.” 

Transparantie van de wetgevingsprocedure 

“[…] Dit is een van mijn belangrijkste taken, en daar moet dan 
ook onmiddellijk mee worden begonnen – met eventueel in 
het komende halfjaar gedeeltelijke resultaten. […] We 
moeten het nu verbeteren. Ik zal snel zijn.” 

Toegang tot documenten 

“[...] We moeten kijken naar de mogelijkheid, met name de 
verbetering van de toegang tot documenten op basis van het 
voorstel van de Ombudsman. [...] Dit zijn belangrijke 
onderwerpen om tijdens de vernieuwde dialoog aan de orde 
te stellen. We moeten deze dingen met een frisse blik 
benaderen.” 

Transparantie van de kwijtingsprocedure 

“[...] Ik zal [...] mijn deskundigen advies vragen of dat de 
juridische voorwaarde is op grond waarvan de Raad de 
informatie en documenten volledig kan delen. [...] Als er geen 

juridisch obstakel is zie ik geen reden waarom de Raad de 
informatie niet zou delen.” 

Meer transparantie van het wetgevingsproces 

“[...] We moeten alle stadia bekijken en ook de 
comitéprocedure.” 

Transparantie van trialogen 

“[...] Met name de trialoog als de laatste fase van de 
vaststelling van de wetgeving moeten we zo transparant  
mogelijk maken. [...] we keren terug naar het debat over de 
wijze waarop de trialogen transparanter kunnen worden 
gemaakt op basis van de oudere Commissievoorstellen. Ook 
hierin moeten we enige energie steken of een beter model 
bereiken.” 

Gemeenschappelijk transparantieregister 

“[...] We moeten werken naar een gemeenschappelijk 
transparantieregister [...].” 

Initiatiefrecht 

“[...] Ik begrijp dat het Parlement dit wil bereiken met een 
formele procedure; ik ben daar mee eens, in 
overeenstemming met hetgeen de gekozen voorzitter heeft 
toegezegd.” 

Uitvoeringsverslag over beter wetgeven 

“Wij zullen hier meer moeten doen en het verslag over de 
uitvoering publiceren. Ik zie dit als een zeer mogelijke 
oplossing.” 

Strenge transparantie- en ethische normen voor alle 
instellingen 

“[...] Ik wil vechten voor het vertrouwen van de mensen in 
Europa door de manier waarop we de EU-leiders kiezen te 
verbeteren en door voor alle instellingen hoge transparantie 
en ethische normen vast te stellen.”  

Onafhankelijke ethische instantie voor alle EU-
instellingen 

“[...] Ik zal de systemen, het personeelsstatuut en de 
gedragscodes van de Europese instellingen analyseren of 
bekijken en proberen een selectie te maken van de 
aangelegenheden die onder de bevoegdheid van het ethisch 
orgaan kunnen vallen. Naar mijn mening kan het een 
adviesorgaan zijn, een orgaan dat in concrete gevallen 
mogelijke stappen zal aanbevelen of eventuele sancties tegen 
de verschillende instellingen. Maar dit is pas het begin, ik wijs 
op mijn zeer sterke vastberadenheid om op dit punt zeer snel 
aan het werk te gaan.”  
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Relevant beleid onder één noemer brengen 

“Ik zal ook nauw samenwerken met de collega’s, in het 
bijzonder de commissaris voor Justitie, en ik gebruik mijn 
horizontale rol om de verkokering te doorbreken en alle 
relevante beleidsmaatregelen onder één noemer brengen.”  

Samenwerking met het Parlement 

“[...] Ik zal altijd bereid zijn samen te werken met het 
Parlement, en met uw commissies in het bijzonder, in alle 
stadia van het beleidsvormingsproces en in het kader van de 
politieke dialoog, in een geest van loyaliteit, vertrouwen en 
volledige transparantie.” 

Eerbiediging van de waarden en rechten van 
Europa. 

Rechtsstaatcultuur op basis van wederzijds respect 

“[...] Daarom moeten we een op wederzijds respect 
gebaseerde rechtsstaatcultuur tot stand brengen. We moeten 
voorrang geven aan de dialoog en voorkomen dat  
crisissituaties zich voordoen, maar we moeten ook de 
problemen aanpakken waar deze bestaan. Ik zal principieel 
zijn en vastberaden optreden, zo nodig met gebruikmaking 
van alle beschikbare instrumenten.”  

Jaarlijkse evaluatiecyclus van de rechtsstaat 

“[...] Ik zal de krachten bundelen met de commissaris voor  
Justitie om het instrumentarium voor de rechtsstaat verder te 
versterken, met name met de jaarlijkse evaluatiecyclus van de 
rechtsstaat.”  

Rol van het Parlement in de artikel 7-procedure 

“Ik kan mij niet voorstellen hoe het Europees Parlement van 
de artikel 7-procedure kan worden uitgesloten, wanneer het 
Parlement de artikel 7-procedure heeft geïnitieerd, dus ik zeg 
dit op deze wijze.” 

Corruptie  

“Ten eerste, wat betreft corruptie, willen we een jaarlijkse 
beoordeling van corruptie in de jaarlijkse evaluatiecyclus van 
de rechtsstaat opnemen, want daar behoort deze. [...] We 
zullen dus op een systematische wijze naar corruptie.” 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

“[...] Ik wil ervoor zorgen dat de EU toetreedt tot het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens: dit zal een sterk signaal  
zijn van onze gehechtheid aan de grondrechten.” 

Handhaving van de grondrechten 

“Ik ben mij zeer bewust van de noodzaak mensen en hun 
grondrechten elk uur, elke dag en elke keer dat zij worden 
bedreigd, te beschermen. We zullen niemand aan zijn lot 
overlaten.”  

Handvest van de grondrechten 

“Ik zal streven [...] naar de bevordering van het Handvest van 
de grondrechten. [...] Ik wil grondrechten bevorderen in alles 
wat we doen. Ik wil grondrechten in het ontwerp van de 
beleidsvorming van de Commissie terugzien; of het nu op het 
gebied van kunstmatige intelligentie is, of digitaal transitie 
dan wel gelijkheid.”  

Update van de strategie inzake de grondrechten 

 “Het derde ding waar we aan gaan werken is de update van 
de strategie inzake de grondrechten. Dit is de Heilige Drie-
eenheid voor mij. De grondrechten, de rechtsstaat en de 
democratie, welke we zullen bestrijken met drie verschillende 
werkterreinen en waar ik op de zeer sterke betrokkenheid van 
het Parlement reken.” 

Bestrijding van alle soorten antisemitisme 

“Hier moeten we de krachten bundelen en met één 
boodschap – dat dit absoluut onaanvaardbaar is.” 

Dialoog met kerken en religieuze verenigingen en 
gemeenschappen 

“Ik ben blij dat er een Verdragsbepaling bestaat voor de 
dialoog met kerken en levensbeschouwelijke en niet-
confessionele organisaties. [...] Die vindt in beginsel twee maal  
per jaar plaats. Ik denk nog aan de regelingen en de methode, 
maar ik zal graag bereid zijn deze dialoog aan te gaan.” 
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Toezeggingen gedaan tijdens 
de hoorzitting van  

DUBRAVKA ŠUICA 
Voorgedragen vicevoorzitter 
Democratie en demografie 

De voorgedragen vicevoorzitter Dubravka Šuica verscheen voor het Europees Parlement op 3 oktober 2019 om vragen te 
beantwoorden van EP-leden van de Commissie constitutionele zaken en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Tijdens 
de hoorzitting deed zij een aantal toezeggingen die in deze tekst worden belicht. Deze toezeggingen hebben betrekking op haar  
portefeuille, zoals omschreven in de opdrachtbrief aan haar van Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese  
Commissie, waaronder:  

 conferentie over de toekomst van Europa; alsmede 
 ondersteuning van Europa door de demografische transitie 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledig verslag van de openbare 
hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen vicevoorzitter zijn voor de 
hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop zij schriftelijk geantwoord heeft. 
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-dubravka-suica_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/committees/video?event=20191003-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63432/20191004RES63432.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/hearings2019/commissiehoorzittingen-2019/20190910STO60714/dubravka-suica-kroatie
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62435/20190927RES62435.pdf


 IPOL EXPO | Beleidsondersteunende afdelingen, Afdeling Ondersteuning economische governance 

PE 629.837 

Conferentie over de toekomst van Europa 

Akkoord over het concept, de structuur, het tijdschema 
en de reikwijdte ervan 

“De voorzitter kiest een ambitieus tijdschema door aan te 
kondigen dat de conferentie in 2020 van start zal gaan en 
twee jaar zal duren. Daarom [...] zal ik met deze Kamer 
samenwerken, met de Raad en alle andere betrokken partijen 
om overeenstemming te bereiken over het concept, de 
structuur, de vorm, het tijdschema en de reikwijdte van de 
conferentie. Ik zal mijn ideeën zeer vroeg in mijn 
ambtsperiode naar voren brengen en ik wil benadrukken hoe 
belangrijk het is om met u, leden van dit huis, samen te 
werken.”  

Vorm van de conferentie 

“[...] Deze adviesraad zal deze conferentie voorzitten. Het is 
een conferentie, maar in feite [...] zal het een reeks 
conferenties in heel Europa zijn. Dit is wat wij willen doen.” 

Adviesraad 

“Er zal inderdaad sprake zijn van een adviesraad, die wordt 
voorgezeten door mij, met een medevoorzitter van iemand 
uit dit Parlement.” 

Keuze van de onderwerpen 

“[...] Ik denk dat we moeten vasthouden aan de zes pijlers van 
de politieke richtsnoeren van de gekozen voorzitter: een 
Europese Green Deal; klimaat; digitalisering; een economie 
die werkt voor de mensen; een sterker Europa in de wereld en 
de Europese levenswijze. En deze: een “New Push for 
European Democracy”. Ik denk dat dit de onderwerpen 
moeten zijn, maar ik beslis hier niet over. Ik zal hier verschijnen 
en dit is mijn eerste taak in de eerste 100 dagen. Dus ik kom 
naar u toe en we zullen zien hoe we verder gaan. We moeten 
uiteraard samenwerken met de Raad maar u zult de eerste zijn 
die hierbij wordt betrokken.”  

Rol en betrokkenheid van het Parlement in alle stadia 

“De versterking van de Europese democratie kan niet worden 
verwezenlijkt zonder het belangrijkste orgaan, het Europees 
Parlement, het orgaan waarin onze burgers actief deelnemen. 
Ik ben vastbesloten om in alle stadia van de conferentie met u 
en de Raad samen te werken.  

Bezoeken aan alle lidstaten 

”[...] In de eerste periode van ons mandaat moeten we elke 
lidstaat bezoeken.”  

Betrokkenheid nationale parlementen, ngo’s en 
maatschappelijk middenveld   

“De nationale parlementen uiteraard, dan de ngo’s. [...] Het 
maatschappelijk middenveld is uiteraard ook belangrijk en 
hier neem ik geen afstand van. Ik verzeker u dat ik deze 
betrokkenen zal raadplegen, maar samen met u, aangezien 
wij samen het voorzitterschap bekleden. Ik zal dit niet doen 
zonder opnieuw met u te praten, en samen tot 
overeenstemming te komen over het concept, over het 
toepassingsgebied, over het tijdschema; we zullen alles 
samen doen.” 

Betrokkenheid van lokale en regionale overheden 

“We moeten met iedereen contact opnemen: ngo’s, lokale en 
regionale overheden, nationale parlementen. Maar lokale en 
regionale overheden zullen het belangrijkst zijn omdat dit de 
eenvoudigste manier is om de burgers te bereiken, en we 
willen alle burgers bereiken die geïnteresseerd zijn in onze 
gemeenschappelijke toekomst.” 

Deelname van burgers 

“[...] We selecteren niemand, het zal volledig open zijn en het 
zal volledig inclusief zijn. We zullen met hen praten, naar hen 
luisteren en vervolgens over de resultaten overeenstemming 
bereiken.” 

Burgers bereiken in plattelandsgebieden 

“[...] Ik denk dat we naar de plattelandsgebieden moeten gaan 
om elke burger te bereiken” 

Deelname in persoon of online zo eenvoudig en 
toegankelijk mogelijk maken 

“[...] Wij moeten samenwerken met Europeanen in de hele 
Unie, luisteren naar hun hoop, verwachtingen en hun zorgen, 
die verband houden met hun situatie: die verband houden 
met klimaat, economie, digitale ontwikkeling, mondiale  
transformatie, demografische veranderingen. De verkozen 
voorzitter heeft mij gevraagd naar manieren te zoeken om 
persoonlijke of online deelname zo eenvoudig en 
toegankelijk mogelijk te maken. Ik zal dit een absolute  
prioriteit maken.” 
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Zorgen voor de follow-up van wat er wordt 
overeengekomen 

“[...] Deze conferentie moet leiden tot resultaten. Luisteren 
naar de burgers is essentieel, maar is geen doel op zich. Echt  
begrip betekent dat echte actie moet worden ondernomen. 
We moeten ervoor zorgen dat wat wordt overeengekomen 
wordt uitgevoerd. Dit was een expliciete toezegging van de 
gekozen voorzitter in haar politieke richtsnoeren en ik zal 
samenwerken met al mijn collega’s binnen de Commissie, met 
deze Kamer, en met alle betrokken commissies [...] en alle 
andere instellingen om ervoor te zorgen dat we een vervolg 
geven aan wat er overeengekomen is.” 

Mogelijke Verdragswijzigingen als follow-upacties  

“Als het Verdrag gewijzigd moet worden, staat ik open voor  
verdere discussie, niet alleen ik, maar ook u allen. Ik merkte op 
dat dit een idee was van deze commissie en het is voor het 
Parlement erg belangrijk sterker te worden, meer macht te 
hebben en omdat ik een van u ben, ben ik hier voorstander  
van. Maar u weet dat de Commissie op collegiale wijze zal 
werken — wij zullen een team zijn. Als wij een unanieme  
aanpak hebben ben ik daar voorstander van, maar laten we de 
burgers eerst aan het woord laten en kijken of dit Verdrag 
voldoende is, of we alle mogelijkheden hebben benut die het 
ons biedt. Zo nee, dan moeten we beginnen met de 
bespreking van de wijzigingen.” 

AFCO-verslagen over de toekomst van Europa 

“Uiteraard ga ik akkoord met deze verslagen. Ik was 
voorstander van deze verslagen tijdens plenaire 
vergaderingen, ik heb zelfs deelgenomen aan debatten en ik 
ben het, uiteraard, eens met de inhoud van deze verslagen.” 

Een recht van initiatief voor het Europees Parlement 

“[...] De Commissie constitutionele zaken heeft vele jaren zich 
beziggehouden met het initiatiefrecht, en het is in al uw 
verslagen opgenomen. [...] Als mevrouw de voorzitter bereid 
is ben ik ook bereid, dan zijn we samen bereid dit te 
veranderen en het initiatiefrecht indien nodig te geven. [...] Ik 
zal er niet tegen zijn aangezien ik uit het Parlement afkomstig 
ben, en ik wens de positie van het Parlement te versterken. Ik 
weet dat dit erg belangrijk is voor ons allen en voor u allen. 
Dus ik zal hier verschijnen en met u praten en we zullen zien 
hoe de situatie zich ontwikkelt.” 

Subsidiariteit  

“[...] Ik ben zeker voorstander van subsidiariteit [...], en zal dat  
blijven. Uiteraard moet ik, als het gaat om de sociale pijler, 
waarvoor ik verantwoordelijk ben, letten op de 
bevoegdheden van de lidstaten. Wanneer we kunnen helpen, 
waarom niet helpen door financiering te verstrekken of door  
zaken te doen die kunnen helpen, met name in Centraal- en 
Oost-Europa en in de minder ontwikkelde landen?” 

Evenredigheid 

Het subsidiariteitsbeginsel, ook het evenredigheidsbeginsel, 
is al opgenomen. Dit moeten we altijd voor ogen houden en 
we moeten hiermee rekening houden. Uiteraard ben ik van 
mening dat evenredigheid ook erg belangrijk is en dat we 
niemand met extra lasten moeten opzadelen, met name niet 
lokale en regionale overheden.” 

De invoering van een „rode kaart” als een nationaal 
parlement besluit dat de maatregel in strijd is met het 
subsidiariteitsbeginsel 

“[...] De “gele kaart” is tot nu toe drie of vier keer gebruikt. Dat  
betekent dat we gebruik moeten maken van alle 
mogelijkheden, van de “groene kaart” tot de “rode kaart”. Ik 
kan het u niet zeggen, maar waarom bespreken we dit niet in 
het kader van een conferentie over de toekomst van Europa? 
Indien dit de conclusie is, zou ik daartegen geen bezwaar  
maken. We zijn volledig open en volledig inclusief. Dit is de 
geest van het nieuwe college en de nieuwe Commissie.” 

Rechten van Europese burgers die in het VK wonen en 
Britse burgers die in de EU wonen 

“[...] Burgerschap is van groot belang, met name wanneer we 
met Ierland en Noord-Ierland praten, en we moeten hiermee 
rekening houden. Uiteraard is vrijgevigheid niet genoeg. We 
moeten meer doen voor deze mensen — zowel voor de Britse 
burgers hier in Europa als voor de Europeanen in het VK”. 

De grondwaarden van de Unie 

“De Unie die ik zal bevorderen is een Unie van menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat  
en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de 
rechten van personen die tot minderheden behoren. De 
lidstaten hebben deze waarden gemeen hebben in een 
samenleving die wordt gekenmerkt door pluralisme, non-
discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, 
solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen. Ik hou vast  
aan artikel 2 en ik zal dit altijd blijven doen [...].” 

Het systeem van lijsttrekkers en transnationale lijsten 

“In mijn opdrachtbrief en in vele andere dienstbrieven 
worden wij verplicht dit op de agenda te plaatsen en voor u te 
verschijnen, en dit te voltooien. Dit zal het eerste onderwerp 
zijn van de conferentie over de toekomst van Europa: het 
systeem van lijsttrekkers en transnationale lijsten. Tegen het 
einde van de zomer van 2020 zullen we dit debat moeten 
afronden en zien hoe we verder moeten gaan.” 
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Ondersteuning van Europa door de 
demografische transitie. 

Gevolgen van de demografische veranderingen voor de 
verschillende groepen 

“[...] Ik zal kijken naar elk aspect van de demografische  
veranderingen en naar de gevolgen daarvan voor de 
verschillende betrokken groepen”. 

In kaart brengen op basis van gegevens van Eurostat 

“[...] Alles wat ik zal doen, zal gebeuren op basis van 
inventarisatie [...] ik zal gebruikmaken van de gegevens van 
Eurostat en alles zal feitelijk onderbouwd worden. We zullen 
dus met deze procedure en het opstellen van wetgeving niet 
van start gaan zonder dat de beschikking te hebben over 
concrete gegevens die door Eurostat zullen worden 
verzameld.” 

Tijdschema voor inventarisatie 

“[...] Ik ben verplicht [...] in de eerste zes maanden te 
inventariseren en te bepalen wat te doen. Dit zal mijn eerste 
verslag zijn, in mijn eerste zes maanden.” 

Langetermijnvisie voor plattelandsgebieden 

“Ik wil me richten op plattelandsgebieden, die vaak het meest 
worden getroffen door de afnemende bevolking, het gebrek 
aan kansen die leiden tot een braindrain, een ernstig tekort 
aan eerstelijnsdiensten en een groter risico op armoede. In 
nauwe samenwerking met de lokale en regionale overheden 
zal ik ook de werkzaamheden op het gebied van de 
langetermijnvisie voor plattelandsgebieden coördineren. We 
moeten hen in staat stellen optimaal gebruik te maken van 
hun potentieel en hen ondersteunen bij het oplossen van hun 
eigen unieke problemen.” 

Armoedebestrijding 

“Ik zal mijn uiterste best doen mijn in de opdrachtbrief 
vermelde taken en activiteiten te vervullen, en de Europese  
burgers te helpen die in nood verkeren, in armoede leven en 
achterblijven, om een fatsoenlijk leven te leiden.” 

Braindrain 

“Ik zal aandacht besteden aan de braindrain, de meest 
getroffen regio’s steunen, met name aan de hand van de 
jongerengarantie.” 

Groenboek over vergrijzing 

“Ik zal een groenboek over de vergrijzing presenteren om te 
beoordelen wat er kan en moet worden gedaan, met name  
om actief ouder worden te bevorderen en te onderzoeken of 
onze socialebeschermingsstelsels geschikt zijn voor een 
oudere bevolking. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met 
dit Huis en uiteraard met de lidstaten die op de meeste van 
deze gebieden bevoegd zijn.” 

Europese pijler van sociale rechten 

“[...] Als onderdeel van de uitvoering van de Europese pijler 
van sociale rechten, zal ik de werkzaamheden coördineren 
met betrekking tot het beter combineren van werk en 
gezinsleven.” 

Combinatie van werk en gezin 

“We moeten op zoek gaan naar betere werktijden, betere 
infrastructuur voor moeders en vaders [...] en waarom niet 
zorgen voor gezinnen en een gezinsvriendelijk beleid? Ik ben 
daarom voor. Dit is een van de belangrijkste pijlers van de 
Europese sociale pijler.” 

Bescherming van de rechten van het kind 

“Dit is het besluit van dit parlement, [...] het Europees Sociaal  
Fonds Plus. Het Parlement heeft gevraagd om een bedrag van 
5,9 miljoen EUR te integreren in het volgende meerjarig 
financieel kader voor de bescherming van kinderen en voor  
de kindergarantie. Ik zou hier voorstander van zijn. Ik zal om 
meer verzoeken, voor zover mogelijk, maar laten we 
commissaris Hahn vragen wat hij ervan denkt. [...] Ik zal altijd 
rekening houden met de besluiten van het Parlement en van 
u allen[...].” 

Meer investeren in de toekomst van onze kinderen 

“Ik zal de werkzaamheden leiden op het gebied van 
investeren in onze kinderen. [...] Dit zijn de belangrijkste 
investeringen die we kunnen doen [...]. Ik zal het werk 
coördineren voor een nieuwe kindergarantie en een 
omvattende strategie inzake de rechten van het kind 
presenteren.” 

  

Disclaimer en copyright De meningen in dit document vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en geven niet 
noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van het Europees Parlement weer. Reproductie en vertaling met bronvermelding voor niet-commerciële  
doeleinden is toegestaan, mits het Europees Parlement daarvan vooraf op de hoogte wordt gesteld en een exemplaar krijgt toegestuurd. Citaten in 
het Nederlands die in dit document voorkomen, zijn gebaseerd op het volledig verslag van de hoorzittingen, dat achteraf beschikbaar is gesteld. © 
Europese Unie, 2019.  
 
Manuscript voltooid in oktober 2019; gepubliceerd in november 2019 
Verantwoordelijke ambtenaar: Eeva PAVY; Redactiemedewerker :  Fabienne VAN DER ELST 
Contact(en): poldep-citizens@ep.europa.eu; 
 
Dit document is beschikbaar op internet, zie: www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 
Druk  ISBN 978-92-846-5568-7 | doi:10.2861/722530 |  QA-03-19-706-EN-C 
PDF ISBN 978-92-846-5567-0 | doi:10.2861/773307 |  QA-03-19-706 -EN-N 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63432/20191004RES63432.pdf
mailto:poldep-citizens@ep.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/supporting-analyses-search.html


BRIEFING  
Hoorzittingen met de voorgedragen commissarissen 
september - november 2019 
 

 
Beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken 

Beleidsondersteunende afdeling Structuur- en Cohesiebeleid 
Auteurs: Ina Sokolska, Katarzyna Anna Iskra, Pierre Heriard 

Directoraat-generaal Intern Beleid van de Unie 
PE 621.920 - oktober 2019 

 
 
 
 

NL 

 

 

Toezeggingen gedaan tijdens de 
hoorzitting van  
MARGARITIS SCHINAS 
Voorgedragen vicevoorzitter 
Bevordering van onze Europese levenswijze 

De voorgedragen vicevoorzitter Margaritis Schinas verscheen voor het Europees Parlement op 3 oktober 2019 om vragen te 
beantwoorden van EP-leden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, de Commissie cultuur en 
onderwijs en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Tijdens de hoorzitting deed hij een aantal toezeggingen die in deze 
tekst worden belicht. Deze toezeggingen hebben betrekking op zijn portefeuille, zoals omschreven in de opdrachtbrief aan hem 
van Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese Commissie, waaronder:  

 Vaardigheden, onderwijs en integratie; 
 Het bereiken van overeenstemming over migratie; en 
 Veiligheidsunie. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledige verslag van de openbare 
hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen vicevoorzitter zijn voor de 
hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop hij schriftelijk geantwoord heeft. 
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Vaardigheden, onderwijs en integratie 

Unie van gelijkheid en diversiteit 

"Het zal mijn taak zijn om ervoor te zorgen dat we de kennis 
bundelen in alle beleidsterreinen, en de nadruk leggen op 
mensen en concrete resultaten." 

"Ik geloof dat culturele expressie en vrijheid deel uitmaken 
van wat het betekent Europeaan te zijn [...]. Samen met Mariya 
Gabriel en onze diensten zal ik mij graag buigen over gevallen 
[van censuur en artistieke onderdrukking] die onder ons 
takenpakket vallen, want wij moeten weten wat er speelt en 
wat we kunnen doen om te helpen." 

Cultuur en sport / Europees Solidariteitskorps en 
Discover EU 

"Ik sluit mij aan bij het veelvuldig geuite  standpunt dat de 
mensen die deelnemen aan Discover EU en het 
Solidariteitskorps niet alleen moeten reizen. Zij moeten 
ervaring opdoen, in aanraking komen met bepaalde  
vaardigheden en deze kennis bij terugkomst delen met de 
bredere samenleving. Daar wil ik aan werken." 

De participatie van jongeren zorgt ongetwijfeld voor een 
radicale verandering van de manier waarop we kijken naar het 
klimaat en het milieu [...]. Daarom zal ik via onze 
jongerenprogramma's (Europees solidariteitskorps, Discover  
EU) doen wat ik kan om het duurzaamheidsstreven te 
bevorderen en onze jeugd daarbij te betrekken." 

"We mogen een van Europa's schatten niet vergeten: ons 
cultureel erfgoed. Daar moeten we in blijven investeren. Ook 
moeten we het binnen en buiten onze grenzen blijven 
promoten."  

"Ik wil volledig gebruikmaken van de synergieën met de 
werkzaamheden van Mariya Gabriel op het gebied van sport  
en die van Stella Kyriakides op het gebied van een gezonde 
levensstijl [...]. Wat sport betreft moeten we inzetten op 
bijdragen aan de basis; dat is waar we moeten helpen [...] .  

Onderwijs / Europese onderwijsruimte 

"We zullen ons ervoor inzetten om de Europese  
onderwijsruimte te verwezenlijken en de lidstaten ertoe 
stimuleren hun onderwijs- en opleidingsstelsels, met inbegrip 
van digitaal leren, te hervormen en moderniseren. Ik zal 
ervoor zorgen dat we de programma's Erasmus+, Discover EU 
en het Europees solidariteitskorps gebruiken om onze 
jongeren mondig te maken en nieuwe 
mobiliteitsmogelijkheden te bieden." 

"Deze Europese onderwijsruimte moet uiterlijk in 2025 
werkelijkheid zijn. Dat is onze voornaamste prioriteit. Om dat 
te bereiken, moeten we alle onderwijsniveaus, van scholen tot 
universiteiten, ter hand kunnen nemen. Er moet een Europese 
studentenkaart komen. We moeten voortbouwen op de 
Europese universiteitsverbonden die we al hebben opgezet. 
We moeten onderwijzers waarderen." 

"Het Erasmus+-fonds [...] is een van de meest succesvolle  
programma's in de geschiedenis van de EU en we staan 
volledig achter het idee om de daarvoor uitgetrokken 
middelen te verdrievoudigen [...].   Er zijn enkele aspecten van 
Erasmus+ die mensen beletten eraan deel te nemen, 
bijvoorbeeld omdat zij niet over de nodige middelen 
beschikken [...]. Ik zal samen met mijn collega de heer Schmit  
[...] bekijken of we de financiering kunnen vinden bij het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) om ook die jongeren ertoe in 
staat te stellen aan Erasmus+ deel te nemen." 

"Om ervoor te zorgen dat geen enkel kind achterblijft, zullen 
we een Europese kindergarantie invoeren. Hiermee zullen 
kinderen die een risico lopen op armoede of uitsluiting 
worden verzekerd van toegang tot basisvoorzieningen als 
gezondheidszorg en onderwijs." 

"Ik beloof dat ik veel ter plaatse te vinden zal zijn [...] – in 
opleidingscentra, op scholen en universiteiten. 

Vaststelling van tekorten aan vaardigheden en 
omscholing 

"Wat vaardigheden betreft, denk ik dat we twee dingen 
moeten doen. Ten eerste [...] moeten we blijven investeren in 
vaardigheden voor de arbeidsmarkt en ongelijkheden 
tegengaan. [...] Maar als we het hebben over vaardigheden, is 
er nog een ander aspect dat meer aandacht verdient. Hiermee 
bedoel ik de kwestie van zachte vaardigheden die verband 
houden met inclusie: deze vaardigheden helpen je niet per se 
aan een baan, maar zorgen wel voor een betere inclusie in de 
samenleving. Anderen aanspreken, sporten, musea bezoeken, 
deelnemen aan activiteiten van maatschappelijke  
organisaties. Samen met Mariya Gabriel en Nicolas Schmit zijn 
wij vastbesloten deze twee werkterreinen aan te pakken: via 
de wet, want er is al wetgeving op dit gebied; via onze 
instrumenten; via het ESF, Erasmus+, het Europees 
solidariteitskorps en Discover EU."  

"Er moeten twee dingen gebeuren [...]: ten eerste kunnen we 
er via bijscholing voor zorgen dat groepen van onze 
samenleving die bepaalde vaardigheden missen, het niveau 
bereiken dat ook zij kunnen profiteren van digitale 
technologie [...]. Deze taak valt onder het sociale werkterrein 
van de portefeuille. Ten tweede moeten we de 
vaardigheidskloof overbruggen. Het komende jaar zullen er 
250 000 geschoolde arbeidskrachten nodig zijn in de digitale 
technologiesector. Hoe kunnen we in deze behoefte 
voorzien?  Hier kan legale migratie uitkomst bieden, evenals 
positieve interventie via het actieplan voor digitaal onderwijs, 
zoals omschreven door Mariya Gabriel, en via 
opleidingsactiviteiten om de Europese onderwijsruimte te 
voorzien van de ontbrekende vaardigheden." 

"Het bevorderen van een leven lang leren is hierbij prioriteit. 
Daarvoor hebben we een brede reeks instrumenten, de 
nieuwe vaardighedenagenda, Erasmus+ en het ESF. De 
lidstaten moeten worden geholpen om vast te stellen welke 
specifieke behoeften er zijn voor een leven lang leren [...].   Ik 
blijf ervan overtuigd dat we bottom-up moeten beginnen. 
 

We moeten binnen de lidstaten vaststellen welke behoeften 
er zijn en daar vervolgens op inspelen met beleid en 
instrumenten van de EU."  
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"Stages mogen niet gebruikt worden als manier om jongeren 
onder onzekere arbeidsvoorwaarden in dienst te nemen; dit 
doet afbreuk aan het concept van opleiding. Stages zijn alleen 
zinvol als ze van beperkte duur zijn, en de leerdoelen precies 
zijn vastgesteld. Ook is de vergoeding belangrijk. En als niet 
aan deze voorwaarden wordt voldaan, gaat het niet om een 
echte stage. Ik geloof dat de Commissie er met Nicolas Schmit  
aan zal blijven werken om algemene beginselen vast te stellen 
voor dit type werk." 

"Ik betreur dat veel van de besproken kwesties, zoals een 
leven lang leren, jeugdwerkloosheid, vaardigheden en 
bijscholing over de Commissie verspreid zijn. Ik zie het als mijn 
taak, samen met de commissaris voor Werkgelegenheid, de 
commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en 
Sport, de commissaris voor Gelijkheid en de commissaris voor  
Gezondheid, om al deze kwesties centraal aan te pakken". 

Het verbeteren van de integratie van migranten en 
vluchtelingen 

"Ik ben van plan het actieplan 2016 voor de integratie van 
migranten en vluchtelingen te herzien. [...] Ik juich toe dat de 
langetermijnintegratie van migranten en vluchtelingen 
onderdeel wordt van het nieuwe Europees Sociaal Fonds Plus. 
Hierdoor zullen er meer instrumenten en middelen tot onze 
beschikking komen te staan om inclusie-initiatieven te 
ondersteunen." 

"Er is ruimte voor een herziening van onze wetgeving op het 
gebied van langdurig arbeidsingezetenen [...], die duidelijk 
aan actualisering toe is. En er staat een herziening gepland. [...]  
Ik wil graag overwegen de wetgeving betreffende langdurig 
ingezetenen te wijzigen en eventuele belemmeringen weg te 
nemen zodat mensen die hier legaal verblijven kunnen 
profiteren van arbeidsmobiliteit binnen de gehele EU." 

Het bereiken van overeenstemming over 
migratie 

Nieuw migratie- en asielpact 

"De uitvoering van het nieuwe migratie- en asielpact [...] is 
geen gemakkelijke opgave, maar wel te bewerkstelligen als 
we onze krachten bundelen en lessen trekken uit het 
verleden. Dit nieuwe pact moet horizontaal zijn en intern en 
extern beleid met elkaar verenigen. Wat de hervorming van 
ons  gemeenschappelijk Europees asielstelsel betreft, zullen 
we als eerste stap, samen met de commissaris voor  
Binnenlandse Zaken, in dialoog treden met het Parlement en 
de lidstaten. [...] We zullen het Parlement in de arm nemen om 
diverse opties te bespreken waar we overeenstemming over 
willen bereiken, en pas daarna zullen we met een formeel 
voorstel komen." 

"Ik ben van oordeel dat de nadruk moet blijven liggen op de 
hervorming van het Dublinsysteem en de bijbehorende 
procedures, maar dat we om uit de impasse te komen alle 
andere elementen in ogenschouw moeten nemen: terugkeer, 
nieuwe overnameovereenkomsten en -regelingen, Schengen, 
grenzen.[...]. Het Europees Parlement heeft uitstekend werk 
verricht met betrekking tot vijf wetgevingsteksten, en de 
voortgang die hiermee is geboekt moeten we bestendigen. 
[...] Vervolgens moeten we de aandacht richten op twee 

ontbrekende teksten: de Dublinverordening en de 
bijbehorende procedures. [...] Om de in de lidstaten 
heersende impasse te doorbreken, moeten we met nieuwe 
elementen komen [...]. Te beginnen met terugkeer en 
overnameovereenkomsten en -regelingen [...]. Daarna 
moeten het Schengenvoorstel herzien, want interne vrijheid 
hangt samen met de manier waarop we onze buitengrenzen 
beschermen. 

"Samen met de bevoegde kandidaat-commissaris hebben we 
de intentie [...] om voor het einde van dit jaar een 
achtergronddocument [...] te presenteren met de 
voornaamste punten van aanpak [...]. En zo kunnen we dan 
begin volgend jaar met de steun van het gehele college van 
commissarissen en de gekozen voorzitter een nieuw elan 
creëren." 

"Als noodoplossing, in afwachting van een nieuw 
daadwerkelijk asielstelsel [...], moeten we de lidstaten steunen 
met een tijdelijke ontschepingsregeling. Naar mijn mening 
moet in het kader hiervan een passende dialoog worden 
gevoerd met de vele ngo's die lovenswaardig zoek- en 
reddingswerk in de Middellandse Zee verrichten. 

"Alle voorstellen en initiatieven omtrent het nieuwe pact  
zullen het parallelle doel hebben interne grenscontroles op te 
heffen en terug te keren naar een volledig functionele 
Schengenruimte." 

"Ik zal een hernieuwd elan aan de dag leggen om te zorgen 
voor de terugkeer van diegenen die geen recht hebben om te 
blijven: ten eerste door de hervorming van onze interne EU-
regels op het gebied van terugkeer te voltooien, en ten 
tweede door overnameovereenkomsten en -regelingen te 
sluiten met prioritaire landen van herkomst en doorreis." 

Het creëren van trajecten voor legale migratie 

"Het boeken van zinvolle resultaten op het gebied van legale 
migratie is niet afhankelijk van de strijd tegen illegale 
migratie. Dit moet naar behoren en met een positieve insteek 
worden georganiseerd. [...] Deze proefprojecten, die enkele 
lidstaten – met onze hulp – in staat stellen een beleid inzake 
legale migratie te voeren, vormen een goed begin. We 
moeten op deze weg verder gaan. Ik ben nieuw op dit vlak, 
maar zie ernaar uit ons blauwekaartvoorstel te herzien. Laten 
we eens kijken naar wat er hier mis is gegaan. [...] We moeten 
deze humanitaire corridors behouden in combinatie met 
hervestiging, want dit is een andere ordelijke manier om 
mensen legaal de EU binnen te laten komen."  

"Voortbouwend op de lopende proefprojecten voor legale 
migratie, zal ik eigentijdse en gerichte regelingen voor legale 
migratie bevorderen die voorzien in de behoeften van de 
Europese economie, arbeidsmarkt en demografische  
uitdagingen. Ook zullen we erop toezien dat er humanitaire 
corridors worden opgezet naar het model van de 
noodtransitmechanismen naar Niger en nu ook Rwanda." 
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Samenhang tussen de interne en de externe dimensie 
van migratie 

"Een van mijn prioriteiten zou zijn om samen met Jutta 
Urpilainen [...] aan het begin van onze ambtsperiode een 
nieuwe reeks overnameovereenkomsten te sluiten met 
landen van herkomst en doorreis." 

"Het is erg belangrijk om eerst [...] met derde landen aan tafel 
te gaan zitten. [...] We moeten streven naar [...] mondiale  
overeenkomsten die alle partijen ten goede komen. En in deze 
overeenkomsten moeten we kijken naar de achterliggende 
oorzaak van het probleem en onze aanpak daar starten.  Ook 
moeten we de ontwikkelingsbehoeften van deze landen in 
ogenschouw nemen. We moeten bekijken welke kansen er 
zijn voor jongeren om in eigen land te blijven en een 
fatsoenlijk leven te leiden [...]. Dat is mijn streven en dat is wat  
we met Ylva Johansson hebben besproken."   

"Het klopt dat de gezamenlijke verklaring EU-Turkije tot voor  
kort resultaat bood [...]. Ook klopt het dat bepaalde aspecten 
van de overeenkomst onbeslist zijn gebleven [...]. Ik geloof dat  
we de overeenkomst moeten herzien, vernieuwen [...]. We 
gaan dit bespreken met de Turkse regering [...]. Griekenland 
zal niet aan zijn lot worden overgelaten wat betreft het beheer 
van migratiestromen. We mogen Griekenland niet in de steek 
laten [...]. Ik hoop dat we de komende weken met een frisse, 
positieve blik naar de overeenkomst tussen de EU en Turkije 
kunnen kijken." 

Veiligheidsunie 

Europese veiligheidsunie 

"Deze zelfde Unie stelt eveneens mondiale normen vast op 
het gebied van gegevensbescherming en privacy, en [...] het 
is mijn taak ervoor te zorgen dat onze acties op het gebied van 
veiligheid ook in overeenstemming zijn met onze 
grondrechten. De eerbiediging van de grondrechten moet 

van het begin af aan onderdeel zijn van nieuw beleid. Hier zal 
ik mij ook door laten leiden bij de uitvoering van de 
interoperabiliteitsvoorstellen, die van groot belang zullen zijn 
in de aanloop naar onze nieuwe informatiesystemen." 

Werkzaamheden van de Commissie op het vlak van 
interne en externe veiligheid beter op elkaar afstemmen 

"Deze werkzaamheden op het gebied van gegevensbewaring 
zullen binnen de Commissie worden voortgezet. We zullen de 
situatie na de uitspraken van het Hof van Justitie blijven 
evalueren, maar ik begrijp ook dat er vele andere aanhangige  
rechtszaken zijn. Uit overleg met de diensten heb ik begrepen 
dat zij het veiliger vinden de uitspraken in deze aanhangige  
zaken af te wachten alvorens over te gaan tot de volgende  
stap." 

De EU beter in staat stellen hybride dreigingen te 
voorkomen, op te sporen en af te weren 

"Ik zal mij onverminderd inzetten voor de uitvoering van onze 
gezamenlijke besluiten. Ik zal een gecoördineerde aanpak 
bevorderen om Europeanen online te beschermen, via de 
goedkeuring van ons voorstel omtrent terroristische online-
inhoud, de invoering van de nieuwe Wet inzake digitale 
diensten en investering in de werkzaamheden van het EU-
internetforum. Ik zal geen enkele kans onbenut laten om de 
EU weerbaarder te maken tegen hybride dreigingen, die een 
gevaar vormen voor onze systemen en zelfs voor de 
democratie."  

"Voor mij vormt het ontwerp van de Wet inzake digitale 
diensten het moment om het juiste evenwicht te vinden 
tussen beleid, veiligheid en waarborg. [....] Dit kunnen we het 
beste aanpakken door te garanderen dat ons 
veiligheidsbeleid gestoeld is op de grondrechten [....] . 
Grondrechten mogen niet gezien worden als een 
effectbeoordeling die we achteraf uitvoeren [....] – ze moeten 
vanaf het allereerste beginstadium van de beleidsvorming in 
ogenschouw worden genomen." 
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Toezeggingen gedaan tijdens 
de hoorzitting van  

JOHANNES HAHN 
Voorgedragen commissaris  
Begroting en administratie 

De voorgedragen commissaris, Johannes Hahn, is op 3 oktober 2019 voor het Europees Parlement verschenen om vragen te 
beantwoorden van leden van de Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole en de Commissie juridische zaken. 
Tijdens de hoorzitting deed hij een aantal toezeggingen die in deze tekst worden belicht. Deze toezeggingen hebben betrekking 
op zijn portefeuille, zoals omschreven in de opdrachtbrief aan hem van Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter van de 
Europese Commissie, waaronder:  

 het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027; 
 modernisering en digitalisering van de Commissie; en 
 bescherming van de financiële belangen van de EU. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzittingen. Het volledig verslag van de openbare 
hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen.. De voorgedragen vicevoorzitter zijn voor 
de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop hij schriftelijk geantwoord heeft. 
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Meerjarig financieel kader (MFK) en eigen 
middelen 
De te volgen koers wat betreft het MFK 

"U kunt op mij rekenen om duidelijk te maken dat de 
gevolgen van een kleinere begroting dan voorgesteld door de 
Commissie [1,1 % van het bni] schadelijk zullen zijn voor onze 
beleidsambities en voor het vermogen van de Unie om 
doeltreffende resultaten te behalen". "Dit is het minimum". 

"De weg voorwaarts is als volgt: we volgen een bottom-
upbenadering, kijken waar we uitkomen en proberen 
vervolgens te onderhandelen". "Ik zal voornamelijk proberen 
diegenen die zich blindstaren op deze 1%-kwestie ervan te 
overtuigen dat nieuwe uitdagingen en nieuwe taken meer 
flexibiliteit vereisen". "Ik wil ze graag duidelijk maken wat er 
nodig is. En ik zal dit ook uitleggen aan de media". "We zullen 
aan uw zijde staan in het debat met de Raad. Veel lidstaten [...]  
hebben begrepen dat we echt voldoende middelen nodig 
hebben".  

"Hoe groot de begroting ook is – 1,1 % of 1,3 % van het bruto 
nationaal inkomen – het is niet voldoende om alle projecten 
met Europese meerwaarde te financieren.  De begroting van 
de Unie moet gezien worden als een belangrijke katalysator  
van publieke en particuliere investeringen, met het oog op de 
beleidsprioriteiten van de EU". 

"Het gaat niet alleen om geld, maar ook om de andere 
kwesties waar u terecht naar verwijst, zoals eigen middelen, 
het behouden en zelfs vergroten van de flexibiliteit, en de 
invoering van de rechtsstaat.  Het gaat over al deze kwesties, 
en over een modernisering van ons beleid. [...] We moeten 
vooral aan onze burgers uitleggen waarom we deze 
begroting nodig hebben. [...] Als je een bni hebt van 100 EUR, 
betaal je 50 EUR aan de staat, 49 EUR blijft in de nationale 
begroting en slechts 1 EUR gaat naar de EU – voor alle 
beleidsmaatregelen die broodnodig zijn en waar onze 
burgers om vragen". 

Eigen middelen 

"Ik ben ervan overtuigd dat het bereiken van een 
overeenkomst over de inkomstenzijde van cruciaal belang is 
voor het afronden van de onderhandelingen over het MFK.  
Het Europees Parlement heeft duidelijk gemaakt dat de 
hervorming van het stelsel van eigen middelen en de 
diversificatie van de inkomstenbronnen een voorwaarde is 
voor zijn goedkeuring van het toekomstige kader. Ik zal de 
Raad aan dit standpunt herinneren". 

Plastictaks en uitbreiding van de inkomsten uit de 
verhandeling van emissierechten: "Dit zijn twee gebieden 
waarop mijns inziens een zeer concreet en snel resultaat kan 
worden behaald". Een gemeenschappelijke  
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB) en 
digitale belasting "kunnen en moeten worden toegevoegd". 
"Er is openheid over de grensoverschrijdende 

koolstofheffing". "Als deze geheven wordt, moeten de 
opbrengsten worden geoormerkt voor klimaatgerelateerde 
initiatieven". 

"We zouden het aandeel van eigen middelen in de algemene 
begroting geleidelijk moeten opvoeren". "Dit onderscheid 
tussen netto-ontvangers en nettobetalers is achterhaald; [...]  
nettobetalers hebben vaak profijt van de investeringen in de 
begunstigde landen". "Ik zou graag een einde willen maken 
aan dit onderscheid". 

Timing en noodplan 

"Ik zal geen enkele moeite sparen om een tijdig akkoord over 
een doelmatig financieel kader te vergemakkelijken". "Hoe 
sneller we een akkoord bereiken, [...] hoe eerder we kunnen 
overgaan tot concrete uitvoering en al onze beleidsdoelen 
kunnen nastreven". "Met een tijdig akkoord bedoel ik resultaat 
tegen het einde van de winter". 

"Daar moeten we ons voornamelijk op richten, maar ik zal 
eerlijk zijn: de Commissie moet voorbereid zijn, het personeel 
bereidt natuurlijk noodmaatregelen voor in geval we niet tot 
een tijdig akkoord komen. [...] Ik kan u zeker beloven dat wij, 
indien zich een dergelijke situatie voordoet, met de nodige  
ontwerpteksten zullen komen." 

Betalingsachterstanden tot het minimum beperken 

"We moeten snel tot een akkoord komen wat het MFK betreft. 
Vorige keer [...] werd het besluit slechts twee weken voor de 
uiterste termijn genomen, wat leidde tot de welbekende 
achterstand, aangezien het enkele maanden duurde om 
overeenstemming te bereiken over de sectorale programma's 
en we bovendien ook nog te kampen hadden met 
vertragingen in de programmering". 

"U heeft flexibiliteitsinstrumenten ingevoerd en in geval van 
betalingsbeperkingen kan hiervan gebruik worden gemaakt". 

Tussentijdse herziening 

"Hier sta ik volledig achter. Deze herziening is zinvol en moet 
plaatsvinden, en wat het tijdskader betreft [...] is er naar onze 
mening iets meer flexibiliteit nodig zodat we niet 
eenvoudigweg de tussentijdse evaluatie afwachten; zodra 
blijkt dat een bepaald programma niet goed wordt 
opgenomen of niet het gewenste effect sorteert, moeten we 
natuurlijk werken aan de indicatoren". "Dit moet vóór de 
tussentijdse evaluatie gebeuren en als er voor die tijd de 
nodige aanpassingen moeten worden gedaan, is dat ook 
zinvol". 

Klimaat – Fonds voor een rechtvaardige transitie – 
Distributie en absorptie van EU-middelen in de EU 

"Het mag niet blijven bij" 25 % klimaatgerelateerde uitgaven 
uit de EU-begroting.  "Er is al veel ondernomen maar nu 
moeten we deze [...] doelstellingen op programmanive au 
bekijken".  "Indien er ruime overeenstemming is dat er 
aanpassingen nodig zijn, dan sta ik daar uiteraard voor open". 
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Het traceren van uitgaven die relevant zijn voor het klimaat: 
"we moeten kijken hoe we dit gaan aanpakken en ik zal 
specifieke maatregelen treffen op dit terrein. [...] We moeten 
voor meer duidelijkheid zorgen bij de opzet van programma's 
– zo zullen veel zinvolle projecten tot leven komen". We 
moeten erop toezien dat onze financieringsstromen niet met 
elkaar in tegenspraak zijn". 

Wat betreft de Europese Investeringsbank (EIB) "zouden we 
[...] kunnen afzien van het bieden van leningen, garanties, 
financiële producten enz. voor de bouw van 
energieproductie-installaties die gebruik maken van 
steenkool of bruinkool".  

"Een van mijn prioriteiten in de MFK-onderhandelingen is de 
opname van het nieuwe fonds voor een rechtvaardige 
transitie. De EU-begroting zal de weg vooruit wijzen en 
middelen toekennen aan de meest behoeftige regio's en 
gemeenschappen". "We willen regio's met een hoge CO2-
uitstoot ondersteunen". 

"We moeten sommige landen helpen hun 
absorptiepercentage te verhogen zodat het beschikbare geld 
daadwerkelijk gebruikt wordt". 

Modernisering en digitalisering 
Een beleids- en datagestuurde begrotingscyclus  

"Ik zal mij erop toeleggen het verband tussen de prestaties 
van uitgavenprogramma's en begrotingsplanning, -
uitvoering en -rapportage te verbeteren. Ook ben ik het 
ermee eens dat dergelijke begrotingskaders beleidsgestuurd 
moeten zijn en daadwerkelijke aanpassingen van 
programma's in lijn met de beleidsprioriteiten, op basis van de 
prestatiegegevens en de evaluatie daarvan, moeten 
toestaan". 

"Hoewel de lidstaten verantwoordelijk blijven voor gedeeld 
beheer, wil ik ook werken aan een breder overzicht van 
uitgaven en belangrijke gegevens". 

Wat het versnellen van de kwijtingsprocedure betreft: "een 
factor is of de lidstaat in staat is de gegevens snel genoeg in 
te dienen". 

"We hebben kennisgenomen van uw aanbevelingen om de 
verslaglegging van de Commissie te verbeteren en 
stroomlijnen. Ik zal concrete stappen zetten om deze 
aanbevelingen op te volgen wat betreft de jaarlijkse 
activiteitenverslagen van ieder directoraat-generaal, de 
programmaverklaringen bij de ontwerpbegroting, en het 
jaarlijks beheers- en prestatieverslag". 

Digitale administratie 

"Het landschap van IT-systemen is zeer gevarieerd. In de 
toekomst staat ons een belangrijke taak te wachten [...] , 
namelijk het harmoniseren van alle verschillende systemen 
die momenteel in gebruik zijn [...]. Het gaat hierbij niet alleen 
om [...] digitalisering binnen de Commissie, maar om de 
interoperabiliteit met de systemen van de lidstaten en van de 

verschillende instellingen van de lidstaten; dat zou ons in staat  
moeten stellen sneller verslag uit te brengen." 

"Ik zal [...] ervoor zorgen dat de Commissie over de juiste 
instrumenten en capaciteiten beschikt om haar digitale 
transformatie te bewerkstelligen, zonder dat zij zichzelf 
blootstelt aan nieuwe risico's". 

Personeelsstrategie  

"We zullen u in de nabije toekomst een HR-strategie 
voorleggen". "We moeten bekijken hoe we deze posten 
aantrekkelijker kunnen maken". "Momenteel zijn tien van de 
lidstaten van voor 2004 aanzienlijk ondervertegenwoordigd 
onder de laagste ambtenarenrangen binnen de Commissie. Ik 
zal mijn uiterste best doen om deze tendens tijdens deze 
zittingstermijn te doen keren. Verlies van ervaring van 
arbeidscontractanten bij afloop contract: "een kwestie die aan 
de orde moet worden gesteld". 

"Transparantie, integriteit, verantwoordingsplicht , 
professionaliteit en toewijding aan het openbaar belang 
moeten de grondbeginselen blijven van ons beleid. Ik zal erop 
toezien dat de Commissie een voortrekkersrol vervult bij het 
vaststellen van hoge normen voor haar leden en personeel".  

"In het kader van de personeelsstrategie [...] zal ook gekeken 
worden naar managementfuncties en hoe deze worden 
ingevuld; [...] ondanks de bepalingen van het 
personeelsreglement is er altijd ruimte voor verbetering". 

Handvest voor diversiteit en inclusie / discriminatie / 
intimidatie: "iedere afzonderlijke zaak is er een te veel, en 
daarom moeten we onze medewerkers en ons management  
opleiden". "Op basis van de eerder genoemde strategie 
hebben we voor respectieve contactpunten gezorgd [...] maar  
er is altijd ruimte voor verbetering". 

Genderperspectief 

"Ik wil resultaten boeken op het vlak van gendergelijkheid". 
Genderquota: "dit is iets dat we misschien ook hier in Brussel 
moeten invoeren". 

Genderbudgettering: "Het is voor mij van groot belang meer 
geaggregeerde cijfers te verzamelen om tot een beter 
overzicht te komen van waar we staan in de verwezenlijking 
van gendergelijkheid, via onze begroting, onze lidstaten, onze 
partners. [...] Ik zou samen met u een informele dan wel 
formele werkgroep willen opzetten om te bekijken hoe we 
onze doelstellingen nu echt kunnen bereiken. Ik ben het 
ermee eens dat we een achterstand hebben, maar dit is ook te 
wijten aan de complexe manier waarop middelen worden 
besteed, voornamelijk via de vele projecten met gedeeld 
beheer". 

Bescherming van de financiële belangen van 
de EU 
"Het is van essentieel belang het rechtsstaatmechanisme in te 
stellen om de begroting van de Unie te beschermen in geval  
van algemene tekortkomingen in de lidstaten".  
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“Ik zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat [...] dit 
op zichzelf staat.” "Het moet zelfs na het volgende MFK van 
kracht blijven [...] , daar werken we aan". "De zittende 
Commissie heeft besloten dat er voor alle lidstaten [...] een 
beoordeling van de rechtsstaat zou worden uitgevoerd. Deze 
moet ons een duidelijk beeld geven zodat we niet de indruk 
wekken dat er sprake is van een ongelijke behandeling". "Als 
eerlijke bemiddelaar behandel je iedereen gelijk, ongeacht  
hoe groot of klein een lidstaat is". 

"Ik zal de nodige middelen inzetten voor de coördinatie van 
het optreden van de diensten van de Commissie ten aanzien 
van belangenconflicten, en voor het scheppen van een 
nauwere band met de lidstaten om eventuele problemen in 
een vroeg stadium aan te pakken". 

Ontbreken van een kwijtingsprocedure voor de Raad: "Goed 
punt, ik zal dit aan de orde stellen. Het Parlement neemt het 
voortouw in deze kwestie, die we inderdaad onder de 
aandacht moeten brengen en waarvoor we de steun van het 
publiek moeten winnen, want de belastingbetaler zal niet 
begrijpen waarom dit aan de orde is. Ook kunnen we op die 
manier sneller tot een oplossing komen". 

"Minder dan 1 % van de fouten komt neer op fraude. Hoewel 
dit nog altijd te veel is (0 % zou ideaal zijn), is het zaak [...]  
onderscheid te maken tussen fouten en fraude. [...] En zelfs als 
het gaat om een fout, moeten er financiële correcties 
plaatsvinden.  Een van de redenen dat er nog altijd sprake is 
van fouten, en dat er altijd een risico op fouten zal zijn, is 
inderdaad dat onze voorschriften soms te ingewikkeld te zijn. 
Vereenvoudiging is van groot belang. [...] We zijn op de goede 
weg, maar er moet nog meer gebeuren". 

"Op het gebied van degelijk financieel beheer en de 
bestrijding van de misbruik van middelen moeten de hoogste  
normen worden gewaarborgd, zonder afbreuk te doen aan de 
evenredigheid en de kosteneffectiviteit van de controles." 

"Indien de EIB EU-gelden gebruikt voor bepaalde projecten, 
heeft de Rekenkamer de mogelijkheid die projecten te 
controleren".  

"De medewerkers van OLAF [Europees Bureau voor  
fraudebestrijding] en het EOM [Europees Openbaar  

Ministerie] [...] zullen gaan samenwerken". "Het EOM moet 
volledig operationeel zijn, en dan zullen we zien wat de 
aanvullende behoeften zijn. Maar in het algemeen is OLAF van 
uitzonderlijk belang vanwege zijn 
onderzoekswerkzaamheden, en zal dit ook in de toekomst zo 
blijven. Het merendeel van de OLAF-medewerkers zal in 
Brussel blijven". Aansluiting bij het EOM: "Ik kan de lidstaten 
die zich nog niet bij het EOM hebben aangesloten niet 
dwingen dat te doen, maar ik zal geen enkele kans onbenut  
laten om ze daartoe aan te sporen. Uiteindelijk zal het ook een 
reputatiekwestie zijn voor deze lidstaten: op lange termijn is 
het niet in hun belang aan de zijlijn te blijven staan". "Het is 
belangrijk dat het [EOM] operationeel wordt. Dit zal per 1 
januari 2020 zijn". 

"De Commissie voert een nultolerantiebeleid ten aanzien van 
schendingen met betrekking tot eigen middelen, en treedt 
streng op tegen onregelmatigheden. Ik ben vastbesloten dit 
beleid voort te zetten". 

Interinstitutionele betrekkingen en betere 
beleidsvorming 
"Ik zal mijn uiterste best doen om open, eerlijk en onpartijdig 
te bemiddelen tussen de twee armen van de 
begrotingsautoriteit". 

Verbeteren van de jaarlijkse begrotingsonderhandelingen: "Ik 
ben het hier volledig mee eens, en ik begrijp uw 
ontevredenheid volkomen; [...] het is zeer onbevredigend 
wanneer je een bemiddelingsperiode hebt, maar daar geen 
gebruik van wordt gemaakt en [...] je op het laatste moment  
voor min of meer voldongen feiten wordt gesteld. Ik zal er 
alles aan doen om dit te vermijden, om verschillende 
vergaderingen te organiseren, of daar ten minste toe aan te 
sporen, maar ook om te achterhalen waar er sprake is van 
technische of minder politieke kwesties die eenvoudig 
kunnen worden opgelost, zodat uiteindelijk alleen de twee of 
drie voornaamste punten overblijven waar de Raad of het 
Parlement bezwaar tegen heeft. Dan kunnen we deze drie 
weken daadwerkelijk benutten om tot een akkoord te 
komen". 

"De begroting is voor mij het beleid gegoten in cijfers". 
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Toezeggingen gedaan tijdens 
de hoorzitting van  

PHIL HOGAN 
Voorgedragen commissaris 
Handel 

De voorgedragen commissaris, Phil Hogan, is op 30 september 2019 voor het Europees Parlement verschenen om 
vragen van leden van de Commissie internationale handel (INTA) te beantwoorden. Tijdens de hoorzitting deed hij een 
aantal toezeggingen die in deze tekst worden belicht. Deze toezeggingen hebben betrekking op zijn portefeuille, zoals 
omschreven in de opdrachtbrief aan hem van Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese 
Commissie, waaronder:  
 een gelijk speelveld voor alle partijen; 
 Europa’s positie als wereldleider versterken; 
 handel voor duurzame ontwikkeling en klimaatactie; en 
 handel transparanter maken. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledige verslag van 
de openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen 
commissaris zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop hij schriftelijk geantwoord heeft.  
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Een gelijk speelveld voor alle partijen  
Multilateralisme en de WTO 

“Om te beginnen moeten we een stabiel, voorspelbaar en op 
regels gebaseerd handelsklimaat ondersteunen door de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) te versterken.” [...] “Als ik 
word bevestigd, zal ik mijn uiterste best doen om te 
voorkomen dat het geschillenbeslechtingssysteem van de 
WTO een mislukking wordt en om een structurele oplossing 
te vinden voor de hervorming van de beroepsinstantie. 
Tegelijkertijd zal ik samen met de andere WTO-leden hard 
werken om de onderhandelingsfunctie van deze organisatie 
nieuw leven in te blazen. We moeten ons eerst concentreren 
op het afhandelen van de onderhandelingen over de 
visserijsubsidies, overeenkomstig 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 14.6. De nationale 
regulering van diensten en het vergemakkelijken van 
investeringen hebben een extra stimulans nodig [...].”  

Airbus/Boeing: “Ik zou de Verenigde Staten vragen met ons te 
onderhandelen in plaats van een handelsoorlog te voeren 
waarbij beide partijen over en weer importheffingen 
invoeren.”  

Multilateraal investeringsgerecht: “[...] wij zijn voorstander van 
het oprichten van multilaterale gerechten, en de nodige 
werkzaamheden zijn in volle gang [...].” 

Internethandel 

“Ik zou ook graag met anderen samenwerken om vooruitgang 
te boeken in de onderhandelingen over internethandel en om 
in de tweede helft van 2020 een initiatief voor te bereiden 
over een nieuwe oplossing voor de WTO.”  

“Ik zal met vicevoorzitter Vestager samenwerken om een 
instrument te ontwikkelen waarmee de verstorende effecten 
van buitenlandse subsidies in het digitale tijdperk, met name  
voor onze eigen interne markt, kunnen worden aangepakt . 
Hierbij kan ook gedacht worden aan de staatsbedrijven in 
China die voor dit doel zijn ingezet in de interne markt van de 
Europese Unie.”  

Oneerlijke handelspraktijken 

“Ik deel ook uw opvatting dat we meer moeten doen voor  
kleine en middelgrote bedrijven.”  

“We moeten wederkerige handelsvoorwaarden en eerlijke 
concurrentie bevorderen door zowel intern als extern een 
gelijk speelveld te creëren. Hiervoor kunnen instrumenten 
zoals het internationale aanbestedingsinitiatief (IPI) worden 
aangewend, [...]. We moeten ook oneerlijke concurrentie 
aanpakken door krachtiger op te treden tegen buitenlandse  
subsidies die gevolgen hebben voor EU-ondernemingen [...].” 

Screening van buitenlandse directe investeringen 

“We moeten daarnaast onze kritieke infrastructuur en onze 
technologische basis beter beveiligen, zoals is uiteengezet in 
de mededeling over China van maart 2019. We hebben ons 
interne instrumentarium uitgebreid met maatregelen zoals 
het EU-mechanisme voor de screening van investeringen, en 
we zijn bezig om de verstorende effecten van buitenlandse  

staatseigendom en staatssteun op de interne markt aan te 
pakken.”  

“Ik pleit voor een gecoördineerde en geharmoniseerde 
aanpak voor alle lidstaten van de Europese Unie [...]. We 
moeten samenwerken om te kijken of we een gezamenlijk EU-
standpunt kunnen vinden over deze kwestie. Het is namelijk 
van essentieel belang dat dit specifieke 
screeningmechanisme wordt versterkt, willen we onze 
kritieke technologieën en onze kritieke infrastructuur 
beschermen.”  

Handhaving 

“Ik ben daarom van mening dat we beslist meer moeten doen 
om bestaande overeenkomsten ten uitvoer te leggen en hand 
te haven. De aanstelling van een hoofd handhaving voor de 
handel zal zorgen voor een centraal aanspreekpunt voor deze 
werkzaamheden en ik zal het hoofd handhaving vragen nauw 
met u samen te werken om onze handhavingsagenda vooruit 
te helpen.”  

“Ik wil dit werk graag zo snel mogelijk voortzetten in 2020. Ik 
denk dat ik met alle betrokkenen en de commissie samen zal 
moeten kijken wat de criteria zullen zijn wat betreft een 
referentiekader voor deze specifieke nieuwe functie. Het 
hoofd handhaving voor de handel zal politieke 
verantwoording moeten afleggen, [...].”  

“Ik zie dit als een adjunct-directeur-generaalschap voor  
Handel en zou graag zien dat de functie over een 
referentiekader beschikt waarmee deze positie ook echte 
bevoegdheden krijgt.”  

“[...] het hoofd handhaving zal niet over dezelfde middelen 
beschikken als de Ombudsman van de Europese Unie of een 
specifieke klachtenprocedure. Maar ik ben bereid om te 
praten over uw ideeën voor wellicht een meer gerichte 
behandeling van die klachten [...].”  

“[...] we zullen een monitoringssysteem invoeren voor ons 
stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP) om 
verantwoordelijke investeringen in deze landen te 
waarborgen, en het dumpen waar we andere landen vaak van 
beschuldigen te voorkomen. [...] We willen erg graag 
hervormingen doorvoeren op basis van de beoordeling die in 
2018 is uitgevoerd door uw commissie samen met de 
Europese Commissie en het Parlement [...].”  

Europa’s positie als wereldleider versterken  
“Hoe we handeldrijven toont aan wie wij zijn en wat onze 
waarden en overtuigingen zijn. [...] De Europese Unie zal 
moeten optreden als een sterke mondiale speler en we 
moeten Europa’s mondiaal leiderschap op het gebied van 
handel versterken. Alle onderdelen van het EU-handelsbelei d 
dienen te getuigen van de omvang van onze inzet voor vrede, 
welvaart en het stoppen van milieuspoliatie.”  

VS 

“Ik wil mij inzetten voor een positieve trans-Atlantische  
agenda en ik ben bereid om samen met mijn Amerikaanse  
tegenhanger snel een oplossing te vinden voor de 
handelsgeschillen.” 
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“Ik sta klaar om politiek overleg te voeren met de VS om onze 
handelsgeschillen op te lossen [...] waarbij ik op zal komen 
voor de belangen van de Europese Unie. Het is hierbij volgens 
mij essentieel om steeds de nadruk te leggen op de voordelen 
voor beide partijen, en de recente gesloten overeenkomst [...]  
inzake rundvlees van afgelopen juli is een duidelijk voorbeeld 
van de bereidheid van de Europese Unie om een kwestie op 
te lossen [...] door middel van dialoog en samenwerking.”  

China 

Ik zal streven naar een actieve dialoog en samenwerking, 
onder meer op onderwerpen van gemeenschappelijk belang, 
zoals klimaatverandering, milieubescherming, de hervorming 
van de WTO, inclusief het toezicht op subsidies aan de 
industrie. Ik zal tevens prioriteit geven aan onze lopende 
investeringsonderhandelingen, teneinde onze 
investeringsrelatie met China opnieuw in balans te brengen. 
We moeten onze belangen en waarden krachtig verdedigen, 
en ik ben mij zeer goed bewust van de zorgen die het 
Parlement heeft op dit gebied. Ons beleid ten opzichte van 
China zou zich moeten richten op het opnieuw in balans 
brengen van onze handelsrelatie en het aanpakken van 
oneerlijke handelspraktijken. Ik zal niet aarzelen om onze 
handelsbeschermingsinstrumenten hiervoor in te zetten. 
Onze handelsrelaties zouden gebaseerd moeten zijn op 
doeltreffende wederzijdse toegang tot markten en kansen 
voor bedrijven en investeerders.”  

“Het is voor mij en voor de Commissie dus fundamenteel dat  
we in het kader van de sluiting van een 
investeringsovereenkomst tegen eind 2020 aandacht hebben 
voor de kwesties die u heeft genoemd.” 

“[...] de definitie van ontwikkelingsland staat momenteel weer 
ter discussie. [...] Zolang er landen zijn die om een speciale 
behandeling vragen, moet de status van ontwikkelingsland 
worden toegekend op basis van noden en bewijs. Bepaalde  
economische mogendheden die momenteel tot deze 
categorie behoren, horen hier eigenlijk niet in thuis.”  

Afrika 

“Afrika moet ook meer prioriteit krijgen. De recentelijk 
overeengekomen Afrikaans-Europese alliantie, gebaseerd op 
een beleids- en investeringspartnerschap tussen gelijken, kan 
als voorbeeld dienen voor de toekomst.”  

 “[...] ik denk dat er een nieuwe dag aanbreekt wat betreft onze 
betrokkenheid bij Oost-Afrika, gezien de ontwikkeling van 
een nieuwe economische partnerschapsovereenkomst . 
Wellicht kunnen we van deze overeenkomst een 
vrijhandelsovereenkomst maken, waarin alle kwesties die u 
heeft benoemd, waaronder gendergelijkheid, worden 
opgenomen.” 

Andere landen en kwesties 

“Wat betreft ASEAN: alles wel beschouwd zie ik geen 
vooruitgang bij de ontwikkeling van een interregionale 
handelsovereenkomst tussen de EU en de ASEAN, maar ik zie 
dat er wel veel vooruitgang wordt geboekt bij 
handelsovereenkomsten met afzonderlijke landen.”  

“We moeten er tevens voor zorgen dat de overeenkomsten 
die zijn gesloten met onze oostelijke buurlanden volledig aan 
de verwachtingen voldoen. Tegelijkertijd moeten we 
verdergaan met onze plannen voor diepe en brede 
vrijhandelsruimten met onze partners in het zuidelijke 
Middellandse Zeegebied.”  

Brexit: “[...] de Commissie heeft zich grondig voorbereid op 
een no-dealbrexit. [...] Het Europees Parlement en de 
Europese Raad zullen zeker hun zegje doen over het 
onderhandelingsmandaat dat zal worden gegeven aan de 
commissaris voor Handel [...].” 

Handel voor duurzame ontwikkeling en 
klimaatactie 
“Handel moet niet alleen eerlijk en open zijn, maar ook 
duurzaam. Handelsbeleid moet bijdragen aan het aanpakke n 
van mondiale uitdagingen, zoals klimaatverandering, 
milieubescherming en het versterken van 
arbeidsvoorwaarden. Daarom spelen de hoofdstukken inzake 
duurzame ontwikkeling met bindende verplichtingen op het 
gebied van arbeid en het milieu zo’n belangrijke rol in al onze 
overeenkomsten. Om deze doelstellingen te bewerkstelligen 
ben ik bereid om volledig gebruik te maken van de 
verschillende instrumenten die ons ter beschikking staan, 
zoals handelspreferenties, bilaterale handelsovereenkomsten 
en actie op multilateraal niveau, bijvoorbeeld met betrekking 
tot het openen van markten voor milieugoederen en -
diensten zodat we onze internationale klimaat- en 
milieuverbintenissen halen. Indien ik word bevestigd wil ik 
ook graag met u samenwerken om ons stelsel van algemene 
preferenties, waardoor producten uit ontwikkelings- en minst  
ontwikkelde landen preferentiële toegang genieten, te 
vernieuwen.” 

“Ik zal mij zeker tot doel stellen om, door middel van het WTO-
proces, de duurzameontwikkelingsdoelstellingen op te 
nemen als onderdeel van ons werkprogramma voor de WTO. 
[...] Het 15-puntenplan over [...] het TSD-hoofdstuk vind ik erg 
belangrijk. Dit vraagt om meer betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld [...] en we moeten ervoor zorgen 
dat klachten worden opgevolgd, onder meer door middel van 
financiële ondersteuning.”  

“Voor het Mercosur-verdrag zullen we zeker een 
duurzaamheidseffectbeoordeling en een economische  
analyse uitvoeren, en dit zal allemaal openbaar worden 
gemaakt. We zullen in 2020 ook een cumulatieve 
effectbeoordeling uitvoeren om te zien wat al deze 
handelsakkoorden, inclusief het Mercosur-verdrag, 
betekenen voor landbouwers wat betreft hun 
ondernemingen en hun kwetsbaarheden met betrekking tot 
bepaalde producten.”  

“Wij zijn allemaal geschokt door wat we zien gebeuren in het 
Amazonegebied, maar we hebben op dit moment, buiten de 
Europese Unie om, niet de middelen om doeltreffend op te 
treden zonder druk uit te kunnen oefenen door middel van 
handelsbeleid, en ik denk dat de laatste fase van de ratificatie 
het moment is waarop we echt eisen kunnen stellen.” 
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Voorzorgsbeginsel: “We zijn er uiteindelijk in geslaagd om ze 
te overtuigen het voorzorgsbeginsel op te nemen in de 
overeenkomst omdat de kwestie aan de Europese kant  
onbespreekbaar was geworden en er in mijn ogen geen 
overeenkomst zou zijn gekomen als deze bepaling niet was 
opgenomen in de overeenkomst [...].” 

Koolstofgrensbelasting: “Het doel is om koolstoflekkage te 
vermijden en ervoor te zorgen dat koolstofbedrijven kunnen 
opereren op een gelijk speelveld door deze heffing te 
combineren met de toewijzing van gratis emissierechten in 
het emissiehandelssysteem van de EU, omdat er met gratis 
toewijzingen geen kosten hoeven te worden verrekend. [...]  
Hoe het handelsbeleid precies zal worden ingezet voor deze 
doelstelling is iets dat ik zeker zal moeten uitzoeken en 
waarvoor ik nauw samen zal werken met de heer 
Timmermans en de heer Gentiloni. [...] Ik denk dat we zeer 
nauwkeurig moeten kijken naar welke opties er zijn omdat we 
geen situatie willen hebben waarbij wij alles doen wat we 
moeten doen maar onze concurrenten in de rest van de 
wereld niets doen.” 

“Natuurlijk kan er meer worden gedaan om het handelsbeleid 
in te zetten voor mensenrechten, tegen foltering of andere 
kwesties, zoals gendergelijkheid. Dit zijn allemaal belangrijke 
kwesties waarbij handel een rol kan spelen. Als u als 
commissie besluit om gebruik te maken van het initiatiefrecht 
op dit gebied zal ik dit zeker steunen.” [...] Ik kijk ernaar uit om 
met deze commissie samen te werken, als dit een prioriteit 
wordt voor de commissie, met betrekking tot om het even 
welke vormen van technische ondersteuning of 
verslaggeving, of hoorzittingen die nodig zijn om het voorstel 
van deze commissie over zorgvuldigheidseisen verder uit te 
werken. Mijn diensten zullen hopelijk behulpzaam zijn op dit 
vlak en ik zal dit ook aanmoedigen.” 

“[...] en als deze commissie besluit om dit initiatief over 
zorgvuldigheidseisen prioriteit te geven als onderdeel van uw 
werkprogramma voor de toekomst, als deel van een door het 
Europees Parlement ondernomen initiatief, in het kader van 
de politieke richtlijnen van mevrouw Von der Leyen, verkozen 
voorzitter, spreek ik graag met u verder over de gewenste 
omvang van dat specifieke voorstel.” 

“Ja, ik zal verder bouwen op het grote succes van mevrouw 
Malmström met betrekking tot de agenda inzake 
gendergelijkheid. [...] ik ben van plan om wat betreft 
beleidsontwikkeling mijn diensten de opdracht te geven 
rekening te houden met het gendereffect wanneer in de 
toekomst beleidsinitiatieven worden opgezet.” 

Ik zou graag zien dat onze internationale verdragen en 
overeenkomsten worden verankerd in onze 
vrijhandelsakkoorden en dat deze kunnen worden 
gehandhaafd op een multilaterale of bilaterale basis - door  
middel van de regels [...] in de hoofdstukken inzake duurzame  
ontwikkeling.” 

“[...] ik beloof u dat we alle belanghebbenden zullen 
raadplegen, inclusief dit Parlement, deze commissie en de 
Raad.” 

“In de overeenkomst met Zuid-Korea van 2009 hadden we 
voor het eerst deze specifieke bepaling in een 
vrijhandelsakkoord. Deze bepaling is nu ingeroepen door de 
Europese Unie [...] om een actieplan te hebben zodat Zuid-
Korea zijn verplichtingen in elk hoofdstuk nakomt. We nemen 
nu dus de volgende stap, een 
geschillenbeslechtingsmechanisme, en dat is in lijn met wat is 
afgesproken in de overeenkomst.” 

Handel transparanter maken 
“Ik zal voortbouwen op de transparante manier waarop het 
handelsbeleid tot stand is gekomen tijdens de vorige 
zittingsperiode van het Parlement. Ik zal deze commissie  
regelmatig bezoeken en tijdens de plenaire zittingen uw 
vragen over kwesties die u belangrijk vindt, beantwoorden. Ik 
zal er ook voor zorgen dat u tijdig toegang krijgt tot alle 
informatie die u nodig heeft. [...] Ik zal mijn best doen om de 
Raad te doen luisteren naar uw standpunten, vooruitgang te 
boeken met betrekking tot wetgevingsdossiers, en te 
vermijden dat handelsovereenkomsten voorlopig worden 
toegepast voordat u de kans heeft gehad om uw 
toestemming te geven. Ik zal ook met uw samenwerken om 
ons handelsbeleid uit te stippelen, uit te leggen en te 
promoten onder de bevolking in Europa en daarbuiten. 
Zorgvuldige en professionele communicatie over onze 
handelsbetrekkingen is zeer belangrijk. Wij staan dus open 
voor alle debatten die nodig zijn om de voordelen van handel  
voor het voetlicht te brengen.” 

“Ik ben een warm voorstander van het voorstel over eerlijke 
en ethische handel [...] en ik zal in 2020 en de jaren daarna van 
harte de prijzen voor eerlijke en ethische handel  
ondersteunen. [...]. Handel [...] opent de deur voor zeer veel 
andere belangrijke acties die we willen opnemen in deze 
overeenkomsten als onderdeel van ons beleid inzake 
collectieve goederen [...]. U heeft dus mijn woord dat we alle 
belanghebbenden zullen raadplegen, waaronder dit 
Parlement, deze commissie en de Raad.” 
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Toezeggingen gedaan tijdens 
de hoorzitting van  

MARIYA GABRIEL 
Voorgedragen commissaris 
Innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugd  

De voorgedragen commissaris, Mariya Gabriel, is op 30 september 2019 voor het Europees Parlement verschenen om 
vragen van leden van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) en de Commissie cultuur en onderwijs 
(CULT) te beantwoorden. Tijdens de hoorzitting deed zij een aantal toezeggingen die in deze tekst worden belicht. 
Deze toezeggingen hebben betrekking op haar portefeuille, zoals omschreven in de opdrachtbrief aan haar van Ursula 
von der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese Commissie, waaronder:  

 onderwijs, onderzoek en innovatie; en 
 cultuur, jeugd en sport. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledige verslag van 
de openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen 
commissaris zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop zij schriftelijk geantwoord heeft. 
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Onderwijs, onderzoek en innovatie 
Snelle overeenstemming over en volledige 
tenuitvoerlegging van het toekomstige programma 
Horizon Europa 

“[...] er zal geen besluit worden genomen zonder dat het 
Parlement van tevoren is geraadpleegd en geïnformeerd.” 

“Wat betreft de begroting ben ik het duidelijk eens met het 
Europees Parlement. Ik zal mijn uiterste best doen om de 
begrotingsverhoging voor het programma Horizon Europa 
erdoor te krijgen, omdat men moet begrijpen dat de 
begroting voor Horizon Europa geen uitgave is maar een 
investering.” 

“Daarom ben ik van plan om nu zeer nauw samen te gaan 
werken met het Parlement. Ik zal bijvoorbeeld niet wachten 
tot de missies in 2021 beginnen om het Parlement te 
informeren over wat er gaande is. Daarom heb ik voorgesteld 
dat de missieraden altijd iemand aanwijzen die de 
contactpersoon zal zijn voor het Parlement en die op elk 
moment vragen kan beantwoorden en kan aangeven wat de 
laatste ontwikkelingen zijn en hoe de besluiten worden 
genomen.” 

“Er kan verder ook een informatiecampagne worden opgezet 
en we willen ervoor zorgen dat jongeren zich gaan 
interesseren voor de wetenschap. Daarom zal ik een initiatief 
organiseren om wetenschappelijk onderzoek naar de regio’s 
en scholen toe te brengen, zodat onderzoekers onze jongeren 
de resultaten van hun onderzoek kunnen laten zien en hen 
kunnen inspireren om hetzelfde carrièrepad te bewandelen.” 

“Wat betreft de geesteswetenschappen en de sociale 
wetenschappen neem ik een duidelijk standpunt in: ik wil dat  
ze worden geïntegreerd in het programma Horizon Europa, 
niet enkel in de missies maar ook in de eerste en derde pijler. 
Ten eerste omdat ik deze wetenschapstakken niet wil 
afzonderen van de andere wetenschapsgebieden. Ik zou 
graag zien dat er bij elke poging tot innovatie in het kader van 
de derde pijler en bij alle missies in het kader van de tweede 
pijler ook wordt gekeken naar de sociale en 
geesteswetenschappen.” 

“Als we echt willen verzekeren dat er geen enkel project wordt 
geselecteerd dat niet aan de criteria waarin wij geloven 
voldoet, dan is er slechts één oplossing: transparantie. Als we 
echt willen weten hoe de Europese Innovatieraad deze 
projecten selecteert, moeten we regelmatig op de hoogte 
worden gehouden over de selectieprocedure.” 

“Ik wil mijzelf en mijn diensten ertoe verbinden om nog voor  
de tenuitvoerlegging van Horizon Europa naar de regio’s in de 
verschillende landen af te reizen om het programma te 
presenteren.” 

Voldoende investeringsstromen voor disruptief 
onderzoek en baanbrekende innovaties 

“Ik zal er zeer nauwkeurig op toezien dat Europa, als deel van 
de volgende industriële strategie, via onderzoek en innovatie, 
slimme investeringen doet, haar kwaliteiten inzet, maar ook 
niet aarzelt om voorop te lopen bij de volgende  
innovatiegolf.” 

Een echte Europese Onderzoeksruimte opbouwen  

“Ik wil de Europese Onderzoeksruimte nieuw leven inblazen.”  

“Ik wil echt helpen om de Europese Onderzoeksruimte nieuwe 
energie te geven: de braindrain en de vraag hoe talent kan 
worden aangetrokken en behouden is een van de kwesties 
waaraan ik aandacht wil besteden.” 

“Ik stip nog een veel gevoeliger onderwerp aan: de salarissen 
van onderzoekers. We hebben beloofd een studie uit te 
voeren, de verdere ontwikkelingen te volgen en ik ben ervan 
overtuigd dat deze ontwikkelingen ons veel inzichten zullen 
bieden zodat we sneller kunnen reageren.” 

“[...] we zullen nadenken over een vorm van ondersteuning, 
een beurs waarmee onderzoekers naar hun eigen land 
kunnen terugkeren en daar onderzoek kunnen doen.”  

“De Europese Commissie zal in de tweede helft van 2020 een 
mededeling uitbrengen over de Europese  
Onderzoeksruimte.” 

Onderzoek, beleid en economische prioriteiten op elkaar 
afstemmen  

“In het toekomstige Horizon Europa zal de derde pijler, 
“Innovatief Europa”, vooral gericht zijn op kleine en 
middelgrote ondernemingen, dankzij de oprichting van de 
Europese Innovatieraad. Het is ons streven om een 
onestopshop te creëren voor kmo’s, zodat zij innovatieve 
ideeën en producten kunnen aandragen en sneller toegang 
krijgen tot de markt. Ze kunnen ook deelnemen aan andere 
activiteiten. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie en de verschillende 
kennis- en innovatiegemeenschappen. We moeten zorgen 
voor synergieën tussen deze twee partijen.” 

“We moeten de energie-intensieve regio’s en 
steenkoolgebieden helpen bij hun transitie naar een 
koolstofarme economie. We moeten deze gebieden 
vaardigheden aanreiken. Onderwijs en scholing zijn hierbij 
van cruciaal belang. We moeten ervoor zorgen dat deze 
regio’s kunnen rekeningen op hulpmiddelen zodat ze niets 
van hun concurrentievermogen verliezen.” 

“Ik zal ruimtetechnologieën ondersteunen, omdat ze 
beschikken over een enorm potentieel maar ook en vooral  
omdat ruimtediensten nieuwe markten en nieuwe 
toepassingen ontsluiten.” 

“Ik zal aandringen op de Europese Innovatieraad als een 
onestopshop waar kmo’s toegang tot zullen hebben. Kmo’s 
zullen de doelgroep zijn. Vooral omdat het Parlement zeer 
duidelijk is geweest: 70 procent van de begroting zal worden 
besteed aan kmo’s.”  

“Ik wil graag dat kmo’s in alle regio’s op de hoogte zijn van 
deze mogelijkheden. Wij zijn geen besloten gezelschap. 
Daarom zal ik in het bijzonder aandacht besteden aan de 
activiteiten van het Europees Instituut voor innovatie, omdat  
hun activiteiten onder meer gericht zijn op regionale 
innovatie. Zij richten zich ook op kleine en middelgrote 
ondernemingen.” 

  



Toezeggingen gedaan tijdens de hoorzittingen met de voorgedragen commissarissen 
 

 
49 

“We zijn erg sterk op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek, daarin lopen we voorop. Tegelijkertijd moeten we 
wetenschappelijk onderzoek koesteren. Het is namelijk ons 
basismateriaal. Op het gebied van innovatie lopen we 
momenteel echter achter. Daarom zal ik sterk de nadruk 
leggen op de verandering die nodig is om deze cultuur van 
exploitatie en commercialisatie zo snel mogelijk te 
verspreiden, onder meer in de universiteiten.” 

“Als we willen slagen in de klimaattransitie en als we deze 
beroemde Europese Green Deal willen sluiten, dan hebben 
we onderzoek en innovatie nodig. Daarom zal ik, 
vanzelfsprekend, alle projecten ondersteunen die ons in staat  
stellen onze uitstoot te verlagen, te investeren in waterstof, en 
wellicht andere oplossingen te vinden die we nu nog niet 
kunnen bedenken.” 

“Als we echt autonoom willen zijn en mee willen profiteren 
van de nieuw innovatiegolf, dan moeten we nu investeren. 
Europa heeft de middelen. Nu is de tijd aangebroken om te 
investeren zodat we onze technologische soevereiniteit in de 
toekomst kunnen waarborgen.” 

Steun voor de verdrievoudiging van het Erasmus+-
programma  

“Ik zal zeker pleiten voor de verdrievoudiging van de 
begroting voor het Erasmus-programma, waarop is 
aangedrongen door het Parlement en waaraan de verkozen 
voorzitter van de Commissie zich heeft verbonden.” 

Een groener en inclusiever Erasmus+-programma 

“Ik zal ook pleiten voor een groen Erasmus-programma. Ik 
denk dat onze jongeren ons een zeer sterk signaal hebben 
gegeven: als we ons milieu willen beschermen en onze 
gewoonten willen veranderen moeten we in actie komen. Dit 
is een concreet idee.” 

“Het Erasmus-programma is een handelsmerk waar we erg 
trots op zijn. Ik zal alle maatregelen ondersteunen die dit 
programma inclusiever maken en toegankelijk voor  
beroepsonderwijs en -opleiding en voor onderwijzers [...]. Ik 
zou graag zien dat er in de toekomst bij meer projecten 
rekening wordt gehouden met de plaatselijke 
omstandigheden van lokale gemeenschappen en ik wil graag 
dat er meer van dit soort initiatieven komen [...]. Ik vind dat het 
Erasmus-programma zich moet richten op het informele 
niveau, kleine organisaties en lokale overheden, zodat we 
kunnen proberen om zeer diverse projecten op te zetten.” 

De Europese onderwijsruimte opzetten tegen 2025 

“Ik wil ook de nadruk leggen op het nieuwe plan voor de 
Europese onderwijsruimte. Vanaf nu moeten we ervoor 
zorgen dat wetenschappelijk onderzoek volledig wordt 
geïntegreerd in de nieuwe visie voor Europese universiteiten.” 

“Ik zou tegen 2021 graag een Europese studentenkaart  
introduceren [...] in aanvulling op nationale kaarten [...] zodat  
elke student ook in het buitenland een studentenkaart kan 
gebruiken.” 

Uitmuntendheid en contacten tussen Europese 
universiteiten bevorderen  

“Wat betreft de Europese universiteiten is er nog een lange 
weg te gaan [...]. Mijn vraag aan de universiteiten zal zijn: 

hebben jullie een gedeelde strategische visie en varen jullie 
allemaal dezelfde koers? Willen we gemeenschappelijke  
strategische programma’s die waarborgen dat er ook 
aandacht wordt besteed aan onderwijs en professionele 
ontwikkeling?” 

“We leren niet enkel binnen de vier muren van een school, 
universiteit of kantoor. Dit hoort bij het idee van een leven 
lang leren en het ontwikkelen van vaardigheden op elke 
leeftijd [...]. Dat is het doel van Erasmus+ en ik wil ervoor 
zorgen dat dit programma toegankelijk wordt voor meer 
mensen [...]. Het is belangrijk om afwisseling te hebben in een 
loopbaan en mogelijke routes voor jezelf uit te stippelen. Ik zal 
letten op hoe Europese universiteiten hier rekening mee 
houden.” 

“Ik zal academische vrijheid oprecht verdedigen. Ik zal me 
ervoor inzetten dat onderzoek wordt geleid door 
nieuwsgierigheid [...]. Dit vind ik erg belangrijk. Het gaat  
hierbij niet enkel om vrijheid van onderzoek of financiering. 
Dit is een van onze beginselen. We hebben hierover 
verdragen op Europees niveau en dat is niet toevallig. Ik zal 
echt mijn best doen om ervoor te zorgen dat deze verdragen 
worden nageleefd.” 

Ik zal mij in het bijzonder richten op baanbrekend onderzoek. 
Daarom verwees ik naar de Europese Onderzoeksraad en heb 
ik het belang van het behoud van grensverleggend 
onderzoek benadrukt.” 

“De kwestie rond open wetenschap vind ik zeer belangrijk en 
ik zal hieraan werken. [...] Ik denk bijvoorbeeld aan de vraag 
hoe wij, in het Europese kader voor onderzoek, onderzoekers 
kunnen aanmoedigen die open wetenschap ondersteunen 
[...].” 

Het voortouw nemen bij het actieplan voor digitaal 
onderwijs  

“Kritisch nadenken stelt je in staat om met kennis van zaken 
besluiten te nemen. Dit vinden wij belangrijk en wij zullen in 
deze richting verdergaan. Een van de onderdelen van het 
volgende actieplan voor digitaal onderwijs, dat ik tegen 
volgend jaar geactualiseerd wil hebben, is aandacht voor  
mediawijsheid. Ik denk dat dit essentieel is om desinformatie 
tegen te gaan.” 

“Over nepnieuws en desinformatie: hier noemt u een kwestie 
die mij zeer aan het hart gaat. Ik ben altijd zeer duidelijk 
geweest over het belang van het evenwicht tussen aan de ene 
kant vrijheid van meningsuiting en vrije toegang tot 
informatie maar aan de andere kant ook transparantie en 
verantwoordelijkheid.” 

Cultuur, jeugd en sport 
Volledige tenuitvoerlegging van de nieuwe Europese 
agenda voor cultuur  

“Cultuur zal altijd bovenaan mijn agenda staan. Cultuur biedt 
ons de kans om te werken aan een inclusiever Europa, een 
innovatiever Europa, en helpt ons bij de aanpak van nieuwe 
mondiale uitdagingen.” 
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Manieren om Europa’s inzet voor het behoud en de 
bescherming van ons culturele erfgoed te versterken  

“Door ons erfgoed te bewaren, de creativiteit van onze 
kunstenaars te ondersteunen en technologische innovatie te 
bevorderen, kunnen we bijdragen aan de opbouw van meer 
verenigde en vredige Europese samenlevingen, die in deze 
steeds onvoorspelbaardere wereld steeds sterker moeten 
staan.” 

“Ik zal mij inzetten voor de digitalisering van het cultureel 
erfgoed. [...] Ik zal hierbij ook gebruikmaken van het platform 
“Europeana”. We hebben aantrekkelijkere initiatieven nodig 
voor jongeren en mensen die geen toegang hebben tot 
cultuur.” 

“De eerste pijler van ons beleid inzake cultureel [erfgoed] zou 
het verbeteren van de toegankelijkheid moeten zijn. Hierbij 
kan men denken aan digitalisering en nieuwe 
samenwerkingsverbanden met Europese  
innovatiehoofsteden.” 

Creatieve industrieën bevorderen als katalysators voor 
innovatie, werkgelegenheid en groei  

“De portefeuille die de verkozen voorzitter voor mij voor ogen 
heeft [...] bevat belangrijke programma’s als Horizon Europa, 
Erasmus, Creatief Europa en DiscoverEU. Deze programma’s 
vormen een consistent geheel en we moeten tussen deze 
programma’s synergieën creëren. We moeten deze 
programma’s optimaliseren zodat het geheel functioneert. De 
gemeenschappelijke deler van al deze projecten is dat ze 
direct voelbaar zijn in het dagelijkse leven van burgers. Bij 
deze programma’s draait het om de talenten en de harten in 
Europa.” 

“Ik zal trouw blijven aan de verhoging van [de begroting voor  
Creatief Europa] waar we om gevraagd hebben. Ik zal hiervoor 
zorgen en proberen om het best mogelijke resultaat te 
bereiken door samenwerkingsverbanden te realiseren met 
andere programma’s, zoals Horizon Europa.” 

“Ik herhaal mijn steunbetuiging aan kmo’s, met name wat  
betreft cultuur. Daar kunnen we echt rekenen op creativiteit 
en innovatie. In het kader van het programma Creatief Europa 
is er het plan om creatieve innovatielaboratoria op te richten. 
[...] Ik verwacht dat kmo’s hier als eerste toegang tot krijgen. 
[...] Het is ook zeer belangrijk dat zij een eerlijk aandeel krijgen 
in Horizon Europa. We moeten ook meer zichtbaarheid geven 
aan verschillende voorbeelden die reeds werken.” 

“Samen met voorgedragen commissaris Goulard moeten we 
onze projecten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. [...] Ik zal 
proberen meer synergieën te creëren binnen de bestaande 
mogelijkheden in het kader van Horizon Europa.”  

“Het Europees Instituut voor innovatie en technologie is van 
plan om in 2022 een nieuw KIC [kennis- en 
innovatiegemeenschap] op te richten voor de creatieve en 
culturele sector. Het is nu van het grootste belang om na te 
denken over mogelijke synergieën, te kijken hoe zij kunnen 
samenwerken en om dan de acties af te stemmen op datgene 
wat reeds wordt gedaan in het kader van Horizon Europa. Dit 
vraagt constante samenwerking en coördinatie om ervoor te 
zorgen dat de kwesties die u heeft genoemd rond 
audiovisuele inhoud niet enkel in het MEDIA-programma een 
plaats krijgen maar ook voor nieuwe mogelijkheden zorgen 
voor het onderzoek en de innovatie in het kader van Horizon 
Europa en het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie.” 

“We hebben [in de auteursrechtrichtlijn] uitzonderingen 
gemaakt voor onderzoek, onderwijs, bibliotheken en 
cultureel erfgoed. Nu wil ik dit proces nauwgezetter gaan 
volgen om te zien hoe het ten uitvoer wordt gebracht.” 

“We moeten onze regels [in de richtlijn e-handel] aanpasse n 
aan de nieuwe realiteit van de digitale transformatie.” 

Sport als een manier om inclusie en welzijn te 
bewerkstelligen  

“Het sportonderdeel [van Erasmus+] kan zeer doeltreffend 
zijn om migranten te laten integreren, we hebben reeds 
programma’s lopen, en om radicalisering of een culturele 
achterstand bij jongeren te voorkomen.” 

“Met betrekking tot sport [...] is mijn sleutelwoord inclusie. Ik 
wil ervoor zorgen dat personen met beperkte mobiliteit ook 
kunnen meedoen.” 

Culturele samenwerking in het kader van de 
partnerschappen van de Unie met landen overal ter 
wereld  

“Culturele diplomatie is een belangrijk soft-power-instrument  
en helpt ons om een open dialoog te houden. [...] Onze 
partners in de Westelijke Balkan moeten horen dat wij hen 
tastbare ondersteuning zullen bieden. [...] Dat gebied zit 
boordevol jong talent. [...] De creatieve sector en cultuur zijn 
daar zeer geliefd en op dit vlak moeten we nauw blijven 
samenwerken.”
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Toezeggingen gedaan tijdens de 
hoorzitting van  

NICOLAS SCHMIT  
Voorgedragen commissaris 
Werkgelegenheid en sociale rechten 

De voorgedragen commissaris, Nicolas Schmit, is op 1 oktober 2019 voor het Europees Parlement verschenen om 
vragen van leden van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) en de Commissie economische en 
monetaire zaken (ECON) te beantwoorden. Tijdens de hoorzitting deed hij een aantal toezeggingen die in deze tekst 
worden belicht. Deze toezeggingen hebben betrekking op zijn portefeuille, zoals omschreven in de opdrachtbrief aan 
hem van Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese Commissie, waaronder:  
 Europa’s sociale dimensie versterken; 

evenals aanvullende onderwerpen die door hem zijn aangesneden tijdens de hoorzitting, waaronder:  

 werkgelegenheid en goed opgeleide werknemers bevorderen; 
 goede arbeidsomstandigheden en gezondheid en veiligheid op het werk waarborgen; en 
 nauwe samenwerking met het Europees Parlement. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledige verslag van 
de openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen 
commissaris zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop hij schriftelijk geantwoord heeft.
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Europa’s sociale dimensie versterken  

De Europese pijler van sociale rechten  

“Ik zal in nauwe samenwerking met het Parlement een 
actieplan ontwikkelen om de Europese pijler zowel op Unie- 
als op lidstaatniveau ten uitvoer te leggen, waarbij ik verder 
zal bouwen op de resultaten die zijn behaald tijdens de 
Commissie Juncker en op de politieke richtlijnen van de 
nieuwgekozen voorzitter Von der Leyen.”  

Een eerlijk minimumloon  

“Ik zal met een rechtsinstrument komen om ervoor te zorgen 
dat elke werknemer in onze Unie een eerlijk minimumloon 
ontvangt. Het gaat hierbij niet om het vaststellen van één 
enkel Europees salarisniveau en ik zal in het bijzonder letten 
op de sociale modellen van verschillende lidstaten.”  

“[...] dit kader voor minimumlonen zal geenszins [...] het 
systeem op basis van collectieve onderhandelingen, dat in de 
landen waar het wordt toegepast fatsoenlijke lonen oplevert, 
ter discussie stellen. We zullen deze landen ook geenszins 
dwingen om hun zeer oude en stevig verankerde traditie te 
veranderen.” 

“Ik denk dat de creatie van een dergelijk Europees kader voor  
minimumlonen dit systeem niet zal verstoren of in de 
problemen zal brengen. We moeten behouden wat werkt. En 
datgene wat goed functioneert niet proberen te repareren. 
Dit is een garantie die ik u kan bieden.”  

Europees systeem van herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen 

“De veerkracht van de economische en monetaire Unie hangt  
af van stabilisatiefuncties. Een toekomstig Europees systeem 
van herverzekering van werkloosheidsuitkeringen vereist een 
zorgvuldig ontwerp om snel te kunnen reageren op schokke n 
en tegelijkertijd een passende werkloosheidsbescherming te 
behouden.”  

“Economische schokken zijn zeer vaak asymmetrische  
schokken en horen helaas bij ons economisch model. We 
moeten deze schokken goed weten op te vangen, dat is het 
punt. We moeten geen soort van permanente overdracht van 
het een naar het ander opzetten, maar ten eerste waarborgen 
dat in het geval van een dergelijke asymmetrische schok de 
betrokken economie niet in een bodemloze put valt, en ten 
tweede, dat de mensen in die economie toegang hebben tot 
een soort buffer, zelfs als het voor de staat, om financiële en 
begrotingsredenen, zeer lastig is om deze buffer te blijven 
aanbieden.”  

De Europese Arbeidsautoriteit  

[...] de onlangs opgerichte Europese Arbeidsautoriteit kan een 
belangrijke rol spelen, door samenwerking te verzekeren 
tussen nationale instanties die gezamenlijke inspecties 
uitvoeren. Uit het debat in deze commissie vorige week heb ik 
begrepen dat de praktische opzet van de Europese  
Arbeidsautoriteit een belangrijk onderwerp is voor velen van 
u. Ik verzeker u dat de autoriteit snel zal worden opgezet en 

voldoende middelen zal worden toebedeeld om zijn taken te 
vervullen.”  

Bevordering van de sociale dialoog  

“Sociaal overleg moet op alle niveaus worden bevorderd, 
aangezien de sociale dialoog van de Unie enkel werkt 
wanneer dit overleg kan steunen op sterke, autonome, 
nationale sociale partners. Collectieve onderhandelingen 
moeten eveneens worden ondersteund, aangezien dit een 
belangrijk onderdeel van onze sociale markteconomie is.”  

“Het is belangrijk dat we tijdens deze economische  
omwenteling ervoor zorgen dat de sociale partners aan beide 
kanten weer worden versterkt. De Europese Unie, de 
Commissie, heeft de middelen om dit te bereiken. We 
beschikken bij deze institutionele opbouw over een reeks 
mogelijkheden, ook financiële. We moeten onze maatregelen 
vooral richten op landen waar sociaal partnerschap een 
vrijwel onbekend begrip is.”  

“Ik ben van plan om het Europees Economisch en Sociaal  
Comité te vragen een studie uit te voeren naar hoe collectieve 
onderhandelingen in Europa opnieuw kunnen worden 
versterkt en bevorderd. De OESO is ook bezig met deze 
kwestie, net als de IAO, en we moeten ook inspiratie putten 
uit hun inzichten.” 

Het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) 

“Investeren in mensen moet worden erkend als een 
investering in een betere toekomst. Het Europees Sociaal  
Fonds+ is het voornaamste instrument van de Unie. Het is een 
middel om de uitvoering van de beginselen van de pijler te 
ondersteunen door hulpmiddelen aan te bieden.” 

“[...] we moeten de fondsen zeker aanwenden voor  
jeugdwerkloosheid, en dan vooral in de gebieden waar  
jeugdwerkloosheid nog steeds een groot probleem is. Voor 
gebieden waar de jeugdwerkloosheid zeer laag is, is het 
gemakkelijker om dit probleem aan te pakken. Het zijn de 
gebieden waar de concentratie jeugdwerkloosheid hoog is 
waar we onze middelen op moeten richten.” 

 Sociale bescherming versterken  

“Alle maatregelen in het gepresenteerde programma [...]  
dienen hetzelfde doel: de sociale bescherming [...] in Europa 
versterken. Sociale vooruitgang versterken en nieuw leven 
inblazen en tegelijkertijd aanpassen aan de veranderende 
economie, aan een veranderende economische omgeving, en 
met name aan de globalisering. We mogen niet naïef zijn over 
deze globalisering, daarom moeten we met onze eigen 
ideeën komen, onze eigen concepten over hoe we met deze 
globalisering kunnen omgaan.”  

 Een Europese kindergarantie ontwikkelen 

“Kinderarmoede verwoest de toekomst van een kind, omdat  
we zien dat arme kinderen later ontzettend vaak ook arme 
volwassenen zijn. [...] We moeten [...] [bestaande] acties 
opnieuw richten op [het verbeteren van de situatie van arme 
kinderen]. 
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[...] We moeten onze maatregelen ten eerste richten op 
degenen die onze hulp het meest nodig hebben in onze 
samenlevingen [...]. [...] ik kan mij voorstellen dat wij [onze 
aanpak] baseren op het werk dat is verzet in het Parlement 
zodat we kunnen voortbouwen op de gedane aanbevelingen. 
[...] ik heb geleerd dat ambitieus beleid dat goed is voor  
iedereen niet mogelijk is zonder financiering. Ik heb nota 
genomen van wat het Europees Parlement heeft gezegd, en 
[...] zal dit zeker meenemen in het debat, ook met de Raad.” 

Normen voor een minimuminkomen 

“[..] een garantie voor elke Europese burger op een fatsoenlijk 
bestaan, zelfs als deze persoon niet direct op de arbeidsmarkt  
terecht kan en [...] zelf voor een inkomen kan zorgen, is in ons 
ieder belang, en daarom moeten we criteria, ijkpunten, 
opstellen, zodat mensen waardig kunnen leven. [...] hierbij 
moet rekening worden gehouden met de algehele 
levensstandaard en de economische, financiële en 
begrotingssituatie. Maar elke Europese burger, waar hij of zij 
ook leeft, moet de garantie krijgen op een fatsoenlijk 
bestaan.” 

Werkgelegenheid en goed opgeleide 
werknemers bevorderen  

Non-discriminatie en inclusie 

“Ik zal me inzetten voor een Europese arbeidsmarkt die 
iedereen toegang en reële kansen biedt, met name mensen 
met een handicap, migranten, Roma-gemeenschappen en de 
minstbedeelden.”  

“[...] ik zal zeker vechten [...] om ervoor te zorgen dat dit non-
discriminatiebeginsel daadwerkelijk wordt toegepast en 
gehandhaafd.” 

“[...] we moeten meer middelen inzetten - ook uit het ESF - ten 
behoeve van beleid voor alle groepen mensen die meer 
moeite hebben op de arbeidsmarkt, waaronder personen met 
een handicap. [...] Ik wil dit onderwerp echt tot een van onze 
belangrijke doelstellingen maken, een van onze prioriteiten 
voor de volgende jaren: zodat iedereen een kans krijgt, ook 
mensen met een handicap.” 

“[...] er moet sprake zijn van progressieve integratie van [...]  
mensen [met een handicap], op de arbeidsmarkt, in een baan. 
De bedrijven die hiermee bezig zijn moeten begeleiding en 
ondersteuning krijgen. [...] [De] sociale economie kan ook een 
deel van de oplossing zijn voor dit vraagstuk.” 

“Het is waar dat niet elk land exact hetzelfde soort sociale 
economie kent. We moeten de verschillende culturen 
respecteren [...]. Maar ik denk dat er veel ruimte is voor  
gezamenlijke actie. In 2011 hadden de commissarisse n 
Barnier, Andor en Tajani een conferentie over sociale 
ondernemingen die echt een positieve dynamiek heeft 
gecreëerd voor de sociale economie in Europa. Dus mijn idee 
zou zijn om, opnieuw samen met andere commissarissen [...] , 

een dergelijk initiatief te herhalen, waarbij alle actoren 
worden bijeengebracht en een plan wordt gemaakt om de 
sociale economie te promoten.” 

De jongerengarantie versterken 

“[...] we moeten de jongerengarantie in een ander jasje steken, 
vernieuwen en aanpassen aan de huidige situatie. [...] de 
digitale transitie is overal aanwezig en, helaas, beschikken 
zelfs jongeren [...] niet altijd over de nodige kennis om gebruik 
te kunnen maken van deze nieuwe digitale ruimte. Dus een 
van mijn plannen is om elke jongere die onder de 
jongerengarantie valt of werkloos is, een digitale 
basisopleiding te geven op maat van zijn of haar kennis en 
ook afgestemd op de soort baan die hij of zij wil hebben, zodat  
elke jongere de middelen krijgt om de digitale arbeidsmarkt  
op te kunnen gaan.” 

De vaardighedenagenda actualiseren 

“Mensen moeten bij de toekomstige transities worden 
begeleid, zodat ze hun vaardigheden kunnen actualiseren 
naargelang de economie verder verandert. Dit vereist 
investeringen en een carrière- en vaardighedenbeleid dat  
verbeterde instrumenten biedt voor de begeleiding bij 
loopbaantransities op eender welke leeftijd. Ik zal het idee om 
mensen in de werkende leeftijd individuele leerrekeningen te 
bieden, bestuderen.” 

“[...] beroepsonderwijs is van essentieel belang en 
beroepsonderwijs is geen tweede keuze. [...] Nee, 
beroepsonderwijs is net zo goed [...] en daarom moeten we 
beroepsonderwijs aanmoedigen en ondersteunen.” 

“[...] bij- en nascholing vormen een centraal thema voor de 
komende jaren. We moeten er echt voor zorgen dat niet enkel 
jongeren beschikken over de juiste vaardigheden, [...] maar  
dat ook werknemers bij- en nascholing krijgen zodat ze 
voorbereid zijn op de veranderingen op hun werk [...]. [...] het 
ESF+ moet meer geld besteden aan bij- en nascholing. Dit is 
een centraal thema en dit moet ook echt worden opgenomen 
in de landspecifieke aanbeveling[en] [...].”  

Gezondheid, veiligheid en 
arbeidsomstandigheden  

Waardig, transparant en voorspelbaar  

“Het maakt niet uit of je bij een kmo of een groot bedrijf werkt. 
Elke burger, elke werknemer in Europa heeft het recht op een 
passend salaris [...] en passende arbeidsvoorwaarden. [...] We 
moeten kmo’s bij deze veranderingen ondersteunen. Dat is 
duidelijk. We moeten ze gereed maken voor een nieuwe 
economie, voor de digitale economie. [...] Maar we kunnen de 
toekomst van kmo’s niet bouwen op slechte 
arbeidsvoorwaarden en zeer lage lonen - dat is niet de 
toekomst voor het economische model in Europa.”  
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Arbeidsomstandigheden van platformwerkers 

“Onze arbeidsmarkten zullen veranderen als gevolg van 
automatisering, digitalisering en kunstmatige intelligentie. 
We moeten besluitvaardig optreden om de risico’s te 
verminderen, de transities vorm te geven en kansen met 
beide handen aan te grijpen. Het is cruciaal om vertrouwen te 
wekken in de digitale toekomst. Daarom moeten we de 
arbeidsomstandigheden van platformwerkers verbeteren en 
actief ingrijpen bij nieuwe onzekere vormen van arbeid.”  

“Dit is een overkoepelend doel dat we snel moeten 
aanpakken. [...] Deze sector breidt zich snel uit en wordt steeds 
belangrijker. Deze ontwikkeling kent niet enkel nadelen, maar 
het is absoluut nodig om sociale regelgeving in te voeren. Het 
sociale aspect mag niet achterblijven bij de technologische 
ontwikkelingen.” 

“We moeten ervoor zorgen [...] dat mensen die op platformen 
werken dezelfde sociale rechten hebben als alle andere 
werknemers. Ze moeten ook beschikken over het recht op 
collectieve onderhandelingen [...] en we moeten regelen dat 
als mensen samen in actie komen, ook platformwerkers die 
worden beschouwd als zelfstandigen, dat ze dan niet worden 
tegengewerkt door concurrentiewetgeving, want dat is 
absurd. [...] Ik zou graag zeer binnenkort een grote conferentie 
organiseren met alle belanghebbenden om dit te bespreken 
en dan te werken aan goede voorwaarden voor mensen in de 
nieuwe digitale economie.”  

“Uiteindelijk zijn niet machines maar mensen het meest 
waardevolle kapitaal dat we hebben in de digitale economie. 
Een digitale economie waarin de mens centraal staat - dat is 
ons doel.”  

Gezondheids- en veiligheidskwesties  

 “Een van de onderwerpen waar ik persoonlijk veel om geef is 
gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Het is 
onacceptabel dat er in Europa in 2019 nog steeds mensen 
risico lopen op het werk. Ik zal mij inzetten voor de invoering 
van verdere maatregelen tegen kankerverwekkende stoffen 
op het werk. De veranderingen in de manier waarop wij 
werken vragen [ook] om een nieuwe kijk op gezondheid en 
veiligheid op het werk.” 

“[...] [De hernieuwing van het EU-kompas voor actie op het 
gebied van geestelijke gezondheid] is een kwestie die we 
moeten opvolgen. [...] Ik wil er dus zeker naar kijken, en samen 
met de commissaris voor gezondheid zullen we dit ook doen. 

[...] We hebben een sterk preventiebeleid nodig [voor  
psychische aandoeningen op het werk, zoals burn-out en 
stress].” 

Detachering van werknemers en sociale dumping 

“Het fundamentele beginsel [...] dat we absoluut moeten 
toepassen, is dat van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek.”  

“Het is nu in ieders belang, niet enkel voor de ontvangende  
landen maar ook voor de uitzendende landen, dat we [...] deze 
richtlijn correct ten uitvoer leggen. Want uiteindelijk kan geen 
enkel land een vorm van sociale dumping gebruiken voor zijn 
eigen werknemers. Dat staat haaks op de Europese gedachte. 
Ik reken op de Europese Arbeidsautoriteit om te waarborgen 
dat het systeem goed functioneert, dat misbruik wordt 
tegengegaan en dat iedereen zoveel mogelijk een gelijk 
speelveld geniet.” 

“Ik zeg ook duidelijk dat lidstaten zichzelf de nodige middelen 
moeten geven. [...] Je kunt niet sociale dumping hekelen en 
tegelijkertijd niet de nodige maatregelen doorvoeren om het 
probleem aan te pakken.”  

Samenwerking met het Europees Parlement 

“Ik zal nauw en regelmatig samenwerken met het Europees 
Parlement, de lidstaten, sociale partners en alle 
belanghebbenden om een eerlijker, sociale en inclusiever 
Europa na te streven.” 

“Ik zal luisteren naar uw opmerkingen, ideeën en bezwaren en 
ik kan u verzekeren dat ik me tijdens de komende jaren zal 
inzetten voor een nauwe samenwerking met dit Parlement. 
Willen we het vertrouwen van werknemers, gezinnen en 
burgers verdienen, moeten we samenwerken.” 

 “[...] ik zal terugkomen wanneer u dit van mij vraagt, of 
wanneer ik de behoefte voel om met u te spreken, om uw 
advies en uw mening te vragen, die erg divers, verschillend en 
soms vrij kritisch zijn moet ik zeggen, maar ik denk dat dit onze 
Europese politiek levendig en echt democratisch maakt. Ik 
beloof dus vandaag om u vaak te zullen zien en om het 
gesprek dat we vandaag zijn begonnen voort te zetten [...]. [...]  
u bent de stem van onze burgers en we moeten naar deze 
stem luisteren.” 
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Toezeggingen gedaan tijdens 
de hoorzitting van  

PAOLO GENTILONI 
Voorgedragen commissaris  
Economie 

De voorgedragen commissaris, Paolo Gentiloni, is op 3 oktober 2019 voor het Europees Parlement verschenen om 
vragen van leden van de Commissie economische en monetaire zaken (ECON) en de Begrotingscommissie (BUDG) te 
beantwoorden. Tijdens de hoorzitting deed hij een aantal toezeggingen die in deze tekst worden belicht. Deze 
toezeggingen hebben betrekking op zijn portefeuille, zoals omschreven in de opdrachtbrief aan hem van Ursula 
von der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese Commissie, waaronder:  
 economische en financiële zaken; 
 billijke en doeltreffende belastingheffing, en 
 een sterke en moderne douane-unie. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledig verslag van 
de openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen 
commissaris zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop hij schriftelijk geantwoord heeft. 
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Economische en financiële zaken 
Stabiliteits- en groeipact: uitvoering 

“Ik zal toezien op de toepassing van het stabiliteits- en 
groeipact om te zorgen voor houdbare overheidsfinanciën. Ik 
zal gebruikmaken van de flexibiliteit in de regels wanneer die 
nodig is om een passende begrotingskoers te volgen, het 
begrotingsbeleid een stabiliserende rol te laten spelen en de 
broodnodige investeringen te bevorderen. Bij de uitvoering 
van onze regels zal ik me richten op de vermindering van de 
overheidsschuld als iemand die het potentieel 
destabiliserende effect van hoge schulden in slechte tijden 
zeer aan het hart gaat. Ik zal ook adequaat gebruikmaken van 
de budgettaire ruimte om het risico van een vertraging van 
onze economie het hoofd te kunnen bieden.” 

“[...] Ik zal dit [Italiaanse] ontwerpbegrotingsplan met precies 
dezelfde aandacht, op dialoog gerichte houding en ernst met 
betrekking tot de regels behandelen als dat van de overige 
26 lidstaten.” 

“Ik zal glashelder zijn over het feit dat we niet met twee maten 
zullen meten bij de toepassing van onze regels. Dat is een 
kwestie van vertrouwen, dat begrijp ik. Dat kunt u verwachten 
op basis van wat ik vanochtend heb gezegd. U kunt mijn 
biografie bekijken. Maar afgezien daarvan is het een kwestie 
van vertrouwen. Dat is mijn toezegging, niet met twee maten 
meten.” 

Stabiliteits- en groeipact (SGP): herziening 

“Het stabiliteits- en groeipact is natuurlijk niet perfect. Ik zal de 
gelegenheid die de herziening van het sixpack en het 
twopack biedt, aangrijpen om na te denken over de koers die 
we moeten inslaan, op basis van gegevens uit het verleden en 
rekening houdend met de bijdrage van het Europees 
Begrotingscomité. En u zult natuurlijk ook inspraak krijgen.” 

“Het risico van een procyclisch effect is heel duidelijk. Ik denk 
dat het Europees Begrotingscomité dit risico ook zeer 
duidelijk heeft aangegeven. Wat we zullen moeten bespreken 
aan het eind van de lopende herziening van het twopack en 
het sixpack, die medio december zal worden afgerond, is de 
te volgen koers. Persoonlijk heb ik waardering voor de 
filosofie van het Europees Begrotingscomité: eenvoudig, 
afdwingbaar en anticyclisch. In deze filosofie is ook rekening 
gehouden met veel bezwaren die ook vanochtend zijn geuit, 
tegen een aantal te ingewikkelde en te discretionaire 
elementen in de SGP-regels tot dusver.” 

“Maar we moeten weten dat het besluit over hoe we 
verdergaan na de herziening zal worden genomen door het 
college en de Europese instellingen en dat het geen 
gemakkelijk besluit zal zijn. Ikzelf leg altijd de nadruk op het 
woord “ambitie”. Ik zou onze regels heel graag bijstellen in 
een meer anticyclische, eenvoudiger en afdwingbaarde r  
richting, maar ik respecteer de mening om voorzichtig te werk 
te gaan omdat we hetzelfde probleem met een paar  
interpretatie-instrumenten kunnen oplossen, zonder de doos 

met wetgevingswijzigingen te openen. Vóór het eind van dit 
jaar zullen we een besluit nemen.” 

Verdieping van de EMU/het BICC 

“Ja, ik denk dat het voorstel voor dit nieuwe instrument – het 
begrotingsinstrument [...] [voor] concurrentievermogen en 
convergentie – dat tijdens de Eurotop in juni werd bevestigd, 
relevant is, behoorlijk moet worden gefinancierd en ook moet 
worden beschouwd als stabilisatie-instrument. We weten dat  
de discussie over het stabilisatie-instrument in de Europese  
Raad altijd moeizaam is verlopen, maar dit voorstel is denk ik 
zeer gericht. Het doel ervan is structurele hervormingen en 
convergentie te versterken, en dit moet behoorlijk worden 
gefinancierd en er moet serieuze follow-up aan worden 
gegeven. Dat is de toezegging die ik persoonlijk aan uw 
commissie doe.” 

“Ja, we zullen deze governancecriteria en de prioriteiten met 
betrekking tot dit instrument samen bespreken, en er zal 
zeker serieus rekening worden gehouden met de 
klimaatprioriteit.” 

Procedure voor macro-economische 
onevenwichtigheden 

“Ja, de analyse van de macro-economische  
onevenwichtigheden was denk ik heel nuttig omdat het 
nuttig was om zowel de Commissie als de lidstaten 
richtsnoeren, ideeën en suggesties te geven — niet alleen 
over traditionele financiële kwesties, maar ook over andere 
kwesties zoals de particuliere schuldenlast, de woningmarkt  
[...] en de gezondheidssituatie. Die voorwaarden zijn van 
fundamenteel belang en ik denk dat we moeten werken aan 
de versterking ervan in de nabije toekomst.” 

InvestEU en investeringsplan voor een duurzaam Europa 

“Ik zal InvestEU en het investeringsplan voor een duurzaam 
Europa als prioriteit lanceren.” 

“Ik ben het met u eens dat een cijfer van één biljoen EUR heel 
indrukwekkend is. Ik denk persoonlijk dat we heel nauw zullen 
samenwerken met vicevoorzitter Timmermans en 
vicevoorzitter Dombrovskis, omdat we natuurlijk een goed 
klimaat moeten scheppen voor het aantrekken van particulier 
kapitaal. Maar ik denk dat we om zo’n toezegging te kunnen 
doen, naast kapitaal en particuliere investeringen, ook 
overheidssubsidies nodig hebben en overheidsinvesteringen 
in heel Europa moeten mobiliseren. Dit plan, het 
investeringsplan voor een duurzaam Europa, gaat tegelijk met 
het InvestEU-plan van start, en ik denk dat het InvestEU-plan 
een belangrijke bijdrage zal leveren aan het 
duurzaamheidsplan, omdat de capaciteit van de “hub” van 
InvestEU zal moeten bijdragen tot een nieuw project waarin 
een sterke kapitaalparticipatie mogelijk is. We moeten ook 
blijven werken aan het vaststellen van een norm voor groene 
obligaties. Dat is volgens mij een van onze doelstellingen voor 
de nabije toekomst, en er wordt al aan gewerkt, zoals u weet.” 
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“Zoals ik al zei, wordt eraan gewerkt in onze ECOFIN-diensten. 
De boodschap is glashelder. Er zijn over de hele wereld steeds 
meer investeringen in kapitaal beschikbaar op het gebied van 
investeringen met een doel, en in het bijzonder op het gebied 
van investeringen met milieudoelstellingen. Dat we, met onze 
groene obligaties, de markten een benchmark kunnen geven, 
zal naar mijn mening zeer nuttig zijn en gewaardeerd worden 
en zal in goede aarde vallen bij investeerders. Het zou vreemd 
zijn als de EU niet aanwezig was op dit terrein, nu de 
kapitaalsituatie overal ter wereld zeer positief is.” 

“We hebben twee verschillende instrumenten: het eerste, 
InvestEU, is al door het Parlement besproken in het kader van 
het meerjarig financieel kader. Het is gericht op verschillende 
prioriteiten en zal denk ik een sterke technische capaciteit in 
de InvestEU-hub hebben, die ook zeer nuttig zal zijn om de 
investeringen van het investeringsplan voor een duurzaam 
Europa te bevorderen. We zullen dus nauw samenwerken met 
voorgedragen commissaris Dombrovskis en ons meer 
toeleggen op het aantrekken van particulier kapitaal in het 
kader van het investeringsplan voor een duurzaam Europa. 
Zoals u weet, hebben we een ambitieuze doelstelling van één 
biljoen euro en ik zal me persoonlijk meer richten op de 
vaststelling van het programma en de bevordering van het 
InvestEU-programma.”  

“We wijzen het idee van de hand dat een dergelijk relevant 
plan voor ons, InvestEU — dat ongeveer 650 miljard EUR moet 
opbrengen — beperkt is tot gebieden of afzonderlijke landen. 
Ik doe dus de toezegging dat ik zal streven naar een gelijke 
verdeling van dit plan over de hele Unie.” 

Herverzekeringsstelsel voor werkloosheid 

“Een van de kernactiviteiten is de invoering van het Europese  
herverzekeringsstelsel voor werkloosheid. Ik weet dat dit 
Parlement al lange tijd aandringt op een dergelijk stelsel. 
Politiek gezien zal het niet gemakkelijk zijn, maar samen 
kunnen we zorgen voor een stelsel dat burgers in moeilijke 
tijden in hun leven bescherming biedt.”  

“Ik denk dat dit voorstel in feite een tweeledig doel heeft. We 
mogen één doelstelling, misschien wel de eerste doelstelling, 
niet onderschatten, althans niet ten aanzien van onze burgers, 
namelijk het sociale doel van een instrument ter versterking 
van de nationale instrumenten voor de bestrijding van de 
werkloosheid. Dat is een relevant punt, want in dit geval  
kunnen we een instrument creëren met zowel een duidelijk 
sociaal signaal en duidelijk maatschappelijk doel, als een 
stabiliserend effect. Maar ik wil benadrukken dat het niet 
alleen een stabilisatie-instrument is. Wat het 
herverzekeringsstelsel niet zou mogen zijn — u hebt dat al 
gezegd — is een instrument voor permanente overdrachten 
van het ene land naar het andere. Het mag het structurele 
hervormingsproces dat in de afzonderlijke lidstaten 
plaatsvindt, niet verzwakken. Het moet gericht zijn op externe 
relevante schokken en moet zeer snel werken dankzij een 
automatisch spreidingsmechanisme. [...]. Ik ben belast met de 
vaststelling van het mechanisme en dit zal technisch en 
politiek gezien een van de belangrijkste kwesties worden. 

Richt dit stelsel zich op leningen of op rechtstreekse steun 
voor de nationale begrotingen? Die discussie is heel relevant. 
Het is niet zeker dat deze twee scenario’s volledig met elkaar 
in tegenspraak zijn. Je kunt beginnen met het ene, maar dit is 
iets waarmee we in de komende weken aan de slag moeten 
gaan, zeer snel en doeltreffend.”  

“Ik ga hier onmiddellijk aan werken. “Het woord 
“onmiddellijk” hangt af van de politieke ontwikkeling, maar ik 
wil ermee zeggen dat ik, na de bevestiging, hier onmiddellijk 
aan ga werken met mijn collega Schmit en met het college.” 

“Dat zal dus, in een paar weken tijd denk ik, de vaststelling zijn 
van het stelsel en van de verschillende gevolgen voor onze 
methoden in onze Gemeenschapsbesluiten.”  

Europees Semester 

Ik ben zelf, op basis van mijn persoonlijke ervaring als premier, 
overtuigd van het feit dat we in de eerste plaats moeten 
samenwerken met sociale partners bij onze economische  
keuzes, en zal me er dus samen met mijn collega Nicolas 
Schmit voor inzetten. Wat onze regels betreft, is de afgelopen 
jaren een serieus begin gemaakt met het opnemen van een 
sociale dimensie in het proces van het Europees Semester. Dat  
was grotendeels het gevolg van het besluit van Göteborg over 
de Europese sociale pijler. Ik denk dat deze taak nu verder 
moet reiken, en het is duidelijk dat ik opdracht heb gekregen 
om de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties te integreren in het proces van het Europees 
Semester. Zoals we allemaal weten, hebben de belangrijkste 
doelstellingen niet alleen een sterke milieudimensie, maar  
ook een sterke sociale dimensie. Dit is een nieuw instrument 
om deze sociale prioriteit de aandacht te geven die zij 
verdient.”  

“Ik denk — en dat is ook een kwestie van bewustmaking van 
het publiek — dat we sociale partners, ook in de lidstaten, 
moeten betrekken bij de dialoog met de regeringen van de 
lidstaten. Dat zou deze dialoog helpen en ook de Europese  
Unie helpen een beter inzicht te krijgen in wat wij in de loop 
van het semester voor de lidstaten besluiten.” 

Eurostat 

“Ik hecht groot belang aan de verdediging van de 
professionele onafhankelijkheid van Eurostat en de nationale 
autoriteiten. Ik zal ervoor zorgen dat Eurostat het 
betrouwbare referentiepunt voor statistieken en gegevens 
over Europa blijft.” 

Billijke en doeltreffende belastingheffing 
“Ik ben vastbesloten te werken aan een eerlijke en 
doeltreffende belastingheffing in de EU.” 

“[...] om belastingfraude en -ontduiking te blijven bestrijden 
[...]. Ik wil de belastingplichtigen die zich aan de regels houden 
tegemoetkomen en me richten op sancties tegen degenen 
die dat niet doen.” 
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Milieubelasting 

“[...] 74 % van de burgers vindt dat de EU meer moet doen om 
belastingfraude te bestrijden. [...] Mijn eerste prioriteit is 
ervoor te zorgen dat belastingen ten volle bijdragen tot de 
Europese Green Deal. Van mijn kant zal ik werken aan een 
nieuw milieubelastingkader om het gedrag van gebruikers, 
consumenten en producenten in de richting van een 
klimaatneutrale economie te sturen. Ik zal een reeks 
maatregelen beoordelen, waaronder het bijwerken van de 
energiebelastingrichtlijn om deze af te stemmen op de 
milieudoelstellingen en het werken aan een koolstofbelasting 
aan de grens op EU-niveau die verenigbaar is met de regels 
van de WTO [Wereldhandelsorganisatie]. Hierbij zal ik erop 
toezien dat dit kader rechtvaardig en sociaal evenwichtig is. Ik 
wil ook het gebruik beoordelen van [...] andere 
rechtsinstrumenten in de Verdragen op grond waarvan 
belastingvoorstellen met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen en via de medebeslissingsprocedure kunnen 
worden goedgekeurd.” 

Hervorming van het internationale 
vennootschapsbelastingstelsel 

“Mijn tweede doelstelling is de Europese bijdrage aan de 
hervorming van het internationale 
vennootschapsbelastingstelsel om het geschikt te maken 
voor de 21e eeuw. Het is voor iedereen duidelijk dat het 
huidige systeem verouderd is. De overgang naar een digitale 
economie heeft geleid tot een toenemende ontkoppeling 
tussen de plaats waar de waarde wordt gecreëerd en de plaats 
waar belasting wordt betaald. Bovendien verstoort de 
belastingconcurrentie bedrijfsbeslissingen en leidt zij tot 
fiscaal beleid dat gericht is op de inning van ontvangsten op 
de korte termijn. De gesprekken over de modernisering van 
de internationale vennootschapsbelasting vinden 
momenteel plaats in de G20, ondersteund door de OESO. Eind 
volgend jaar zullen we de balans van de internationale 
besprekingen moeten opmaken. Mij is gevraagd om, indien er 
geen consensus kan worden bereikt, het voortouw te nemen 
bij inspanningen om te komen tot een eerlijke Europese  
digitale belasting en een gemeenschappelijke  
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting.” 

“Dat betekent dat we in het derde kwartaal van volgend jaar 
zullen werken aan het Europese voorstel. Wij zullen tijdens het 
internationale debat niet vooruitlopen op het Europese  
voorstel, maar ik doe de serieuze toezegging dat de 
Commissie en ik volgend jaar met een voorstel zullen komen, 
indien er geen internationale consensus is bereikt.” 

Digitale belasting 

“Ja, we hebben een internationale verplichting op het gebied 
van digitale belasting. Ik denk dat we nu de concrete 

mogelijkheid hebben om resultaten te bereiken. Dat was 
enkele maanden geleden nog niet het geval. De besprekingen 
in het kader van de OESO gaan meestal in de richting van 
algemene belastingheffing bij grote bedrijven, niet alleen 
digitale platforms, maar grote bedrijven in het algemeen. Ik 
denk dat dit aanvaardbaar is omdat er bij alle multinationals 
en niet alleen bij digitale multinationals sprake is van 
digitalisering, en dat is iets wat Europa gemakkelijk 
accepteert.” 

“De digitale revolutie heeft voor het eerst tot een situatie 
geleid die we niet kunnen accepteren; dat er waarde wordt 
gecreëerd en vaak wordt gecreëerd via gegevens en vaak via 
onze gegevens — onze persoonsgegevens. Maar de belasting 
wordt niet geheven op de plaatsen waar de waarde wordt 
gecreëerd.” 

“[...] hebben we, na enige interne moeilijkheden van de 
lidstaten bij de uitvoering van het voorstel van de Commissie , 
besloten te proberen het beste te maken van de 
internationale besprekingen, van de besprekingen in het 
kader van de G20 en de OESO. Toen deze beslissing werd 
genomen, leek het misschien een soort exitstrategie als 
reactie op de moeilijkheden. Maar nu is er, begrijp ik, oprechte 
bezorgdheid, vooral in de Verenigde Staten, echte zorg en 
werkelijke openheid om een compromis te bereiken in het 
kader van de OESO. Europa speelt in deze zaak een zeer 
belangrijke rol en ik ben redelijk optimistisch dat we volgend 
jaar op mondiaal niveau een oplossing kunnen vinden.” 

“Als er volgend jaar geen consensus is, zullen we met een 
Europees voorstel [voor digitale belasting] komen. “Dat  
betekent dat we in het derde kwartaal van volgend jaar zullen 
werken aan het Europese voorstel.” 

In het belang van burgers en de publieke opinie 

“Hoe kunnen we onmiddellijk de boodschap overbrengen dat  
we ons echt inzetten voor de volgende kwesties: milieu, 
vennootschapsbelasting, digitale belasting, belastingfraude  
enz.? Een goede manier zou zijn om een plan aan het college 
voor te leggen waarin ook rekening is gehouden met de 
belangen van onze burgers en de publieke opinie over deze 
kwesties.” 

Een sterke en moderne douane-unie 
“Velen nemen de douane-unie voor lief, maar spanninge n 
overal ter wereld op het gebied van de veiligheid van de 
handel, veranderende bedrijfsmodellen en de opkomst van 
de elektronische handel versterken de noodzaak van een 
sterke douane-unie. Het is mijn streven de douane-unie  
doeltreffender te maken.” 
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De voorgedragen commissaris, Janusz Wojciechowski, is op 1 en 8 oktober 2019 voor het Europees Parlement 
verschenen om vragen van leden van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling te beantwoorden. Tijdens 
de hoorzittingen deed hij een aantal toezeggingen die in deze tekst worden belicht. Deze toezeggingen hebben 
betrekking op zijn portefeuille, zoals omschreven in de opdrachtbrief aan hem van Ursula von der Leyen, de verkozen 
voorzitter van de Europese Commissie. Zijn toekomstige taak is gericht op de opbouw van moderne en duurzame 
landbouw, met inbegrip van:  
 het afronden van de onderhandelingen over een vereenvoudigd gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020 

en het waarborgen dat in de toekomstige strategische plannen een evenwicht wordt bereikt tussen de 
doelstellingen van de EU en de nationale prioriteiten;  

 het bijdragen aan de EU-strategie “van boer tot bord” en daarbij te kijken naar de wijze waarop de 
agrovoedingssector de duurzaamheid van de agrovoedingsketen kan verbeteren, onder meer door middel van 
biologische productie; 

 het waarborgen dat de productie van agrovoedingsmiddelen bijdraagt tot de doelstellingen van de EU op het 
gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit; 

 het versterken van het systeem van geografische aanduidingen en het ontwikkelen van een nieuwe 
langetermijnvisie voor plattelandsgebieden in het kader van de strategische plannen na 2020; 

 het wereldwijd bevorderen van hoogwaardige Europese voedselnormen. 
De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. [ (*) vergadering van 1/10; 
(**) vergadering van 8/10]. De volledige verslagen van de openbare hoorzittingen [(*) 1/10; (**) 8/10] zijn beschikbaar 
op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen commissaris zijn voor de hoorzitting 
ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop hij schriftelijk heeft geantwoord (antwoorden op de eerste vragenlijst 
van het EP; antwoorden op de tweede vragenlijst van het EP).  
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Het afronden van de onderhandelingen over 
een modern en vereenvoudigd 
gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de 
periode na 2020  
Besprekingen van de hervorming van het GLB  

“Ik sta open voor verdere gesprekken [...] over het EU-voorstel  
[...]. Het voorstel van de Commissie is niet de Bijbel; we kunnen 
bespreken hoe het kan worden verbeterd” (*) 

“Ik zal alles in het werk stellen om het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid milieu- en klimaatvriendelijker te maken. 
Maar [...] daarmee eindigt ons werk niet. Ik sta open voor  
verdere gesprekken over de verbetering van de voorstellen” 
(*) 

“We hebben een gemeenschappelijk landbouwbeleid nodig, 
op basis van gemeenschappelijke doelstellingen, een 
gemeenschappelijk optreden en gemeenschappelijke  
indicatoren [...]. Ik sta zeker open voor elke discussie met het 
Europees Parlement [...] om, daar waar de hervorming gaande  
is, de communautaire aspecten van het GLB te behouden en 
tegelijkertijd ruimte te houden voor flexibiliteit. We moeten 
het juiste evenwicht bereiken [...] tussen ruimte bieden voor  
nationale interventies enerzijds en communautaire richtlijnen 
anderzijds” (**) 

Totstandbrenging van een langetermijnvisie voor de 
landbouw 

“Een van mijn taken — uiteraard als het Parlement mijn 
benoeming goedkeurt — is een langetermijnvisie voor de 
Europese landbouw op te stellen. We hebben een 
langetermijnvisie voor het klimaatbeleid, een 
langetermijnvisie voor het energiebeleid, maar we hebben 
geen langetermijnvisie voor de toekomst van de Europese  
landbouw” (*)  

“Een van mijn eerste acties [...] zal de opstelling van een 
speciaal verslag zijn over de huidige situatie in de Europese  
landbouw: een verslag waarin wordt aangegeven waar we nu 
staan en waar we naartoe gaan, hoeveel landbouwbedrijve n 
we nu hebben [...] en wat de situatie op het gebied van 
generatievernieuwing is” (*) 

“Ik zeg toe deel te nemen aan de debatten wanneer u dat  
nuttig acht, de communicatiekanalen open te houden en 
altijd naar u te luisteren. Als onderdeel van de dialoog wil ik 
graag meewerken aan de ontwikkeling van een 
langetermijnvisie voor de landbouw. We hebben een goed 
onderbouwd debat nodig over wat we in het komende  
decennium willen voor onze landbouwbedrijven en onze 
landbouwers [...]. Laten we een visie voor onze 
plattelandsgebieden en onze landbouw creëren en delen” (*) 

“Ik zal heel nauw samenwerken met het Europees Parlement 
om de langetermijnvisie voor de landbouw te creëren. Het 
Europees Parlement is mijn eerste partner voor dit debat” (*) 

Samenwerking met het Parlement 

“Ik zal een dialoog aangaan met u, geachte leden, individueel 
en in deze commissie, en ik zal die dialoog uitbreiden tot al 
onze belanghebbenden: landbouwers, 
landbouwersorganisaties en andere ngo’s die belangen 
hebben in de landbouwsector. We moeten samenwerken ten 
behoeve van onze landbouw en ons platteland” (*) 

“Ik heb van u een zeer duidelijk signaal gekregen. U verwacht  
dat de nieuwe commissaris niet alleen openstaat voor  
dialoog, niet alleen praat, maar u verwacht concrete acties, u 
verwacht steun voor Europese landbouwers.  Ik wil verklaren 
dat ik bereid ben om actie te ondernemen. De kwesties in 
verband met plattelandsgebieden en de landbouw liggen me 
na aan het hart” (**) 

Naar eerlijker steun voor gezinslandbouw 

“Hoe moeten landbouwbedrijven worden ondersteund, wat  
is de plaats van kleine landbouwbedrijven en van grote 
landbouwbedrijven? Dit zijn vragen waarop we een 
gemeenschappelijk antwoord moeten vinden” (*)  

“Ik zal alle acties die van nut zullen zijn voor kleine en 
middelgrote landbouwbedrijven, met name voor  
familiebedrijven, krachtig ondersteunen” (*) 

“Ik ben het er volledig mee eens [...] dat de voornaamst e  
verplichting van landbouwers, overeenkomstig het Verdrag, 
erin bestaat de voedselzekerheid van alle Europese burgers te 
waarborgen. Als Europese politici is het onze plicht 
landbouwers te ondersteunen om deze doelstelling te 
bereiken” (*) 

“Ik kan verklaren dat een zeer belangrijk onderdeel van mijn 
opdracht als commissaris erin bestaat het 
marktinterventiesysteem te versterken” (*) 

Jonge landbouwers 

“Het beleid voor jonge landbouwers moet flexibel zijn. We 
moeten gebruikmaken van het instrument dat passend is voor  
de situatie in de lidstaat” (*)  

Overhevelingen tussen GLB-pijlers  

“Ik zal het besluit van de lidstaten over overhevelingen tussen 
de pijlers, van beide kanten, steunen” (*) 

Convergentie 

“Externe convergentie is een zeer gevoelige politieke kwestie. 
Ik denk dat we [...] in de goede richting gaan, maar politieke 
beslissingen over hoe ver we met externe convergentie zullen 
gaan, zijn in handen van het Parlement en de Raad” (*) 

“We zijn heel goed opgeschoten met het gelijktrekken van 
betalingen tussen staten en regio’s, landbouwers in de 
nationale staten. Ik zal mijn best doen om dit proces te 
versnellen” (**) 
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Het uitvoeren van het vereenvoudigd 
gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020 
en het waarborgen dat in de toekomstige 
strategische plannen een evenwicht wordt 
bereikt tussen de doelstellingen van de EU en 
de nationale prioriteiten 
Strategische plannen GLB 

“Ik ben over het algemeen voorstander van een flexibele 
aanpak, van de mogelijkheid voor de lidstaten om te 
beslissen, omdat we verschillende situaties hebben” (*) 
“In mijn ogen is dat geen hernationalisering, maar misschien 
hebben we meer controle op Europees niveau nodig. Ik ben 
bereid dit met u te bespreken en het oorspronkelijke voorstel 
te verbeteren” (*) 

“Ik denk dat wij klaar zullen zijn om op 1 januari 2022 de 
nieuwe wetgeving, het nieuwe gemeenschappelijk 
landbouwbeleid in te voeren” (*)  

Nieuw uitvoeringsmodel  
“Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet flexibeler zijn, 
omdat [...] we verschillende situaties in de lidstaten hebben”  
(*) 

Overgangsmaatregelen 
“Een overgangsverordening is noodzakelijk, want wat kunnen 
we anders doen? “Het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
mag niet tijdelijk worden stopgezet” (*) 

Het bijdragen aan de EU-strategie “van boer 
tot bord” en daarbij te kijken hoe de 
agrovoedingssector de duurzaamheid van de 
voedselproductie in de hele voedselketen kan 
verbeteren  
Voedselketen 
“De strategie “van bord tot boer” [...] is niet bijzonder nieuw 
voor de landbouw. Nieuw is de gemeenschappelijke structuur 
van dit voorstel, maar voor de landbouw betekent dit dat we 
meer moeten doen voor het milieu en het klimaat, voor de 
bescherming van de biodiversiteit” (*) 
“Mijn verplichting als commissaris zal zijn te zorgen voor de 
uitvoering van de verordening (inzake oneerlijke praktijken). 
Zo kunnen we onze landbouwers beter beschermen in hun 
betrekkingen met de detailhandel” (*)  

Biologische landbouw 
“Ik zal ook de biologische landbouw ondersteunen. 
Biologische landbouw kan in grote mate bijdragen tot de 
bescherming van het natuurlijke milieu en het klimaat. Ik zal 
komen met een actieplan om de biologische landbouw in de 
Europese Unie te ontwikkelen” (**) 

In het kader van de ambitie om alle 
verontreiniging tot nul terug te dringen, 
ervoor zorgen dat de productie van 
agrovoedingsmiddelen bijdraagt tot de 
doelstellingen van de EU op het gebied van 
klimaat, milieu en biodiversiteit 
Europese Green Deal en landbouw 
“Ik ben ervan overtuigd dat groene landbouw — 
milieuvriendelijke landbouw — de beste oplossing is voor de 
toekomst van de landbouw” (*) 
“In de tweede pijler is 20 % een goed uitgangspunt. Ik sta zeer 
open voor een akkoord in dit verband” (**)   

“Het belangrijkste is niet alleen wat we eten, maar ook hoe we 
ons voedsel produceren, op welke manier. Het is mijn 
verplichting als commissaris voor landbouw — als u mijn 
benoeming goedkeurt uiteraard — om duurzame landbouw 
te bevorderen en te ondersteunen (*)  

“Naar mijn mening kan duurzame landbouw, de vorm van 
landbouw met een hogere milieunorm, concurrerend zijn als 
we die landbouwbedrijven steunen. We hebben geen 
alternatief. Wij moeten dat soort landbouw ondersteunen.”  
“Milieuvriendelijke landbouw is niet alleen bedoeld voor  
kleine bedrijven. Op natuurlijke wijze zijn kleine 
landbouwbedrijven beter voorbereid op deze functie, maar  
het gaat niet om de omvang. Het gaat om het soort 
landbouw” (*) 
“We moeten landbouwers ondersteunen [...]. We moeten hen 
helpen, niet tegen hen vechten” (*) 

“Ik zal landbouwers verdedigen en steunen. Ik zal proberen 
ervoor te zorgen dat hun deelname aan de nieuwe Europese  
Green Deal niet door middel van verboden, maar door  
stimulansen zal verbeteren, en de belangrijkste instrumenten 
daarvoor moeten vrijwillig zijn, vrijwillige activiteiten op het 
gebied van ecoprogramma’s, vergroeningsprogramma’s en 
ook vrijwillige activiteiten in het kader van de tweede pijler 
van het GLB” (**) 

Intensieve veeteelt 
“Intensieve landbouw is geen goede oplossing voor het 
milieu, klimaatverandering enz. Ik zal een commissaris zijn die 
niet-intensieve landbouw ondersteunt” (*) 
“Industriële landbouw is een bedreiging voor het milieu en 
het klimaat. We moeten het publiek zeer duidelijke signalen 
geven dat de koers van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid milieuvriendelijk is” (*) 

Het versterken van het systeem van 
geografische aanduidingen om ervoor te 
zorgen dat het cultureel, gastronomisch en 
lokaal erfgoed van de EU in stand wordt 
gehouden en in de hele wereld als authentiek 
wordt erkend  
“De geografische benaming wordt verder ontwikkeld omdat  
zij de traditionele Europese cultuur beschermt. Dat is hard 
nodig, met name in Centraal- en Oost-Europa” (**) 
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Het ontwikkelen van een nieuwe 
langetermijnvisie voor plattelandsgebieden 
om ervoor te zorgen dat in de nationale 
strategische plannen in het kader van het GLB 
na 2020 specifiek rekening wordt gehouden 
met de behoeften van de burgers op het 
platteland 
“Ik ben er ook nogal bezorgd over dat de begroting voor  
plattelandsontwikkeling lager is dan eerder werd 
aangenomen. De financiering kan echter door de lidstaten 
worden verhoogd, zodat de landbouwers niet over minder 
middelen hoeven te beschikken als de begroting wordt 
gehandhaafd. Uiteraard moet het behoud van de 
levensvatbaarheid van de plattelandsgebieden de 
belangrijkste taak van het Fonds voor  
plattelandsontwikkeling zijn” (**) 

“Ik merk [...] dat veel middelen uit de tweede pijler bestemd 
zijn voor een kleine groep begunstigden, voor de grote 
landbouwbedrijven [...]. Het moet democratischer worden. 
Meer landbouwers moeten ook begunstigden zijn in de 
tweede pijler” (*)  

“We moeten de circulaire landbouw, lokale landbouw met 
lokale industrie ondersteunen” (*) 

Het wereldwijd bevorderen van Europa’s 
hoogwaardige voedselnormen  
Dierenwelzijn 
“Ik zal dierenwelzijn [...] ondersteunen. Om de normen inzake 
dierenwelzijn te verbeteren, bijvoorbeeld een lagere 
dierdichtheid, het gebruik van natuurlijke methoden zoals 
zomerweiden of, in varkenshouderijen, het gebruik van stro 
voor varkens, zal ik voorstellen indienen die in het algemeen 
milieuvriendelijker zijn” (*)  
“Het systeem is doeltreffender als we landbouwer s 
aanmoedigen om de normen te verbeteren. Geen repressief 
systeem, maar een systeem dat de verbetering van de 
dierenwelzijnsnormen aanmoedigt” (*) 

Vereiste normen 
We moeten eisen dat importeurs dezelfde normen in acht  
nemen als Europese producenten” (*) 

“Ik zal ervoor zorgen dat die normen ook in acht worden 
genomen bij de invoer van levensmiddelen op de Europese  
markten; zodat de lat voor onze binnenlandse producenten 
en voor producenten uit derde landen even hoog wordt 
gelegd” (**)  

Antibiotica 
“We moeten maatregelen nemen om het gebruik van 
antibiotica in de landbouw te beperken” (*)  

Landbouw en begroting 
“Ik zal me hard maken voor een sterke en toereikende 
begroting voor landbouw en plattelandsontwikkeling en die 
verdedigen, om banen te creëren en waardige  
levensomstandigheden te scheppen” (**) 
“Ik ben bereid om te vechten, ik ben bereid om me tegen alle 
andere leden van de Commissie te verzetten, degenen die 
zich op een negatieve manier met de Europese landbouwer s 
willen bemoeien; de strijd aan te binden tegen mensen die 
zeggen dat ze zoveel geld niet nodig hebben [...]. “U kunt op 
me rekenen” (**)       

“De Europese landbouw moet meer steun krijgen [...] om de 
voedselzekerheid van de Europese burgers te waarborgen” (*) 

“Ik sta open voor verdere politieke gesprekken [...] over de 
begroting van het GLB, ook de begroting van Posei” (*) 

Landbouw- en handelsovereenkomsten 
“Landbouwers mogen niet het slachtoffer zijn van 
internationale handelsovereenkomsten. Als ze slachtoffer zijn, 
zijn we verplicht [...] hen te ondersteunen en gebruik te maken 
van instrumenten voor interventie op de markt om hen te 
helpen” (*) 

“Ik kan verklaren dat ik de situatie zal volgen. Volgend jaar, 
2020, zal de Commissie een effectbeoordeling opstellen, een 
evaluatie van alle mogelijke gevolgen van 
handelsovereenkomsten zoals Mercosur of andere 
overeenkomsten voor de Europese landbouw” (*) 

“In overeenstemming met de opdracht die me is 
toevertrouwd door voorzitter von der Leyen, zal ik in de 
onderhandelingen met onze handelspartners de normen van 
de Europese Unie bevorderen op het gebied van 
milieubescherming, klimaat en dierenwelzijn, die de beste ter 
wereld zijn” (**) 
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PE 629.837 

Cohesie, hervormingen en een eerlijke 
transitie  

Cohesiebeleid 

“Cohesie staat centraal in het Europese project. En 
hervormingen moeten, samen met cohesie, bovenaan onze 
agenda staan, [...].” 

Begroting 2021-2027 voor het cohesiebeleid 

“Ik bevestig dat ik in het college van commissarissen voor de 
hoogst mogelijke begroting zal vechten.” 

“Ik vind dat de nieuwe beleidsprogramma’s, althans in theorie, 
nieuwe financiering zouden moeten krijgen. Dat traditioneel 
beleid, zoals het cohesiebeleid en het landbouwbeleid, niet 
gewoonweg kan worden gezien als een constante bron van 
nieuwe middelen.” 

Geen enkele regio, niemand blijft aan de kant staan 

“Van het Noordpoolgebied tot het Middellandse Zeegebied, 
van stedelijke gebieden tot voormalige industriegebieden, 
van regio’s die afhankelijk zijn van steenkool tot de 
ultraperifere gebieden van de EU. Van berggebieden tot 
plattelandsgebieden, van grensregio’s tot perifere 
kustgebieden, Europa moet handelen en door burgers 
worden gezien. Een economie die voor de mensen werkt, met 
interventie-instrumenten toegesneden op de behoeften van 
elk gebied, om de overgang naar een digitale, groene en 
genderevenwichtige economie te bevorderen. Geen enkele 
regio, niemand blijft aan de kant staan.”  

Wetgevingskader 2021-2027 voor het cohesiebeleid 

“Mevrouw von der Leyen heeft benadrukt — en ik ben het met 
haar eens — dat er snel overeenstemming moet worden 
bereikt over het wetgevingskader, zodat de programma’s op 
de eerste dag van start kunnen gaan. Ik reken op uw 
onmiddellijke steun; laten we samenwerken.” 

Fonds voor een rechtvaardige transitie 

“Een nieuw fonds voor een rechtvaardige transitie zal ook een 
onmiddellijke taak zijn, geïnspireerd door een voorstel van 
het Parlement om regio’s te ondersteunen waar de overgang 
naar een klimaatneutrale economie een grotere uitdaging 
vormt, namelijk industriële, steenkool- en energie-intensieve 
regio’s. U zult ons zeer binnenkort van ons horen, met een 
voorstel van de Commissie in de eerste 100 dagen.”  

Vereenvoudiging 

 

“De voorstellen van de Commissie zijn ambitieus, 
bijvoorbeeld vereenvoudigde kostenopties, waardoor kleine 
begunstigden niet jarenlang stapels facturen hoeven te 
bewaren; dat leidt tot een besparing tot wel 25 % van de 
administratieve kosten. We zullen nagaan of deze 
maatregelen de beloofde resultaten opleveren [...].” 

“[...] Waarschijnlijk zullen we de begunstigden moeten 
raadplegen, we zullen hun moeten vragen wat we moeten 
verbeteren, wat we moeten vereenvoudigen, hoe we ervoor 
kunnen zorgen dat relatief gemakkelijk aan de regels kan 
worden voldaan, zonder onnodige bureaucratie. We moeten 
ook naar de kant van de klant kijken. We moeten vasthoude n 
aan wat nodig is, maar we moeten alle onnodige  
bureaucratische vereisten verwijderen.” 

Structurele hervormingen 

“Hervormingen en cohesie moeten samenwerken. Ze moeten 
elkaar versterken, en niet ten koste van elkaar gaan. 
Belastingplichtigen mogen geen beleidsprogramma’s 
financieren die in tegenspraak zijn of geen rekening houden 
met elkaar.” 

Steunprogramma voor 
hervormingen/begrotingsinstrume nt voor convergentie 
en concurrentievermogen 

“Ik ben vastbesloten om nauw samen te werken met het 
Parlement [...]. We moeten samenwerken om in de eerste 100 
dagen zichtbare vooruitgang te boeken en het programma op 
tijd aan te nemen.” 

Europees Semester 

“Deze hervormingen moeten in overeenstemming zijn met 
het beginsel van cohesie en mogen niet indruisen tegen 
cohesie.” 

Mechanismen voor investeringen op korte termijn 

“We moeten ervoor zorgen dat de aanpassingen minder 
pijnlijk zijn in tijden van crisis. Er is nog een ander element, 
namelijk de compensatiemechanismen door investeringen. 
Dat is iets wat nog niet echt heeft plaatsgevonden. We 
hebben mechanismen voor investeringen op korte termijn 
nodig; hopelijk zullen we die lacune opvullen [...].” 

Ultraperifere gebieden 

“Ik erken de specifieke behoeften van deze regio’s. [...] Daarom 
ben ik ingenomen met het feit dat de specifieke dimensie van 
de ultraperifere regio’s nu in maar liefst 21 verschillende 
wetgevingsvoorstellen voor de periode na 2020 is 
opgenomen: van visserij tot onderzoek, van vervoer tot 
klimaatverandering. Sommige van deze punten hebben al 
geleid tot een trialoog, terwijl we om andere moeten vechten 
[...].” 

Cofinancieringspercentages 

“We mogen de cofinancieringspercentages niet wijzigen 
zonder ons bewust te zijn van de gevolgen die dit zal hebben.”  

Evaluatie van de stedelijke agenda 

“Ik zal het startschot geven voor de gesprekken tijdens het 
Stedenforum in januari 2020 in Porto. “Als u erbij kunt zijn, zou 
ik u graag mijn geboortestad laten zien.” 

 
  



Toezeggingen gedaan tijdens de hoorzittingen met de voorgedragen commissarissen 
 

 
65 

Betrekkingen met het Europees Parlement 

“Het is mijn bedoeling de regio’s te bezoeken om de lokale 
zorgen — en lokale ambities — te begrijpen [...]. Ik ben van 
plan u altijd te informeren als ik naar uw regio ga. Ik zal u 
regelmatig op de hoogte brengen van al mijn initiatieven. Ik 
zal zorgen voor een bijzondere relatie met het Europees 
Parlement, met name met de vandaag aanwezige  
commissies.” 

Klimaatverandering 

“Dit is een cruciale vraag omdat de strijd tegen 
klimaatverandering niet aan het ene of het andere gebied kan 
worden toegewezen. Die strijd moet horizontaal 
plaatsvinden. Hij moet in al het beleid worden geïntegreerd. 
En ik denk dat deze Commissie, en met name het door de 
verkozen voorzitter voorgestelde compromis om die redenen 
heel duidelijk is. Natuurlijk moeten we heel specifiek zijn wat  
deze beleidsmaatregelen betreft en de verschillende 
instrumenten die tot onze beschikking staan heel zorgvuldig 
organiseren.” 

Ruimtelijke impact van sectoraal beleid 

“[...] de ruimtelijke impact van beleidsmaatregelen die 
centraal worden beheerd, moet worden begrepen. We 
kunnen niet alle strategische investeringen richten op de 
meest ontwikkelde delen van de landen. Ik denk dat het zeer 
zorgwekkend is als dit gebeurt, en we moeten hiermee 
rekening houden, we moeten de ruimtelijke impact van 
sectoraal beleid in het oog houden.” 

Partnerschapsbeginsel 

“Ik denk dat partnerschap absoluut essentieel is. Het is 
absoluut essentieel dat lokale belanghebbenden worden 
betrokken. Ik zal de situatie onderzoeken, ik zal bekijken wat  
er gebeurt. In mijn ervaring is de betrokkenheid van lokale 
belanghebbenden de voorwaarde om de projecten die 
worden uitgevoerd voor alle betrokkenen goed te laten 
verlopen en om ervoor te zorgen dat de lokale 
gemeenschappen volledig deelnemen aan elk project. [...] Dit 
is een geaccepteerd beginsel, het is een algemeen aanvaar d 
beginsel in de Commissie en de diensten.” 

Conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat 

“Het is belangrijk dat er niet automatisch gebruik wordt 
gemaakt van de conditionaliteit van de rechtsstaat. Wij 
mogen het belang van het evenredigheidsbeginsel niet 
vergeten. Een automatische toepassing zou dus helemaal niet 
wenselijk zijn. Het is een heel gevoelig punt.” 

Interreg 

“Ik denk niet dat de Commissie Interreg of de impact ervan 
werkelijk wil verkleinen. We zullen alles in het werk stellen om 
ervoor te zorgen dat Interreg blijft functioneren.” 

Brexit zonder akkoord 

“Er zou behoefte zijn aan noodhulp aan die landen of eigenlijk 
aan de desbetreffende regio’s om de impact van een harde  
grens ten gevolge van een harde brexit te verminderen. We 
zouden de getroffen bevolking moeten helpen. [...] Als dat  
gebeurt, moeten we elk samenwerkingsprogramma in het 
kader van Interreg en elders tot in detail bekijken.” 

Gendergelijkheid en gendermainstreaming 

“Daar ben heel ontvankelijk voor. [...] We zullen ons op alle 
mogelijke manieren proberen te richten op de mogelijkheid 
om programma’s met dit element in gedachten uit te voeren, 
er zijn heel veel nieuwe randvoorwaarden voor het gebruik 
van middelen, en ik denk dat genderevenwicht op de een of 
andere manier kan worden meegenomen in de meer 
algemene beginselen die nu de randvoorwaarden vormen 
voor het beheer van de middelen.”    

Braindrain  

“Die braindrain is iets wat echt onze aandacht verdient. [...]  
Maar het is een ernstig punt van zorg, het ligt me zeer na aan 
het hart, en ik kan u beloven dat ik er zorgvuldig naar zal 
kijken, zodat we de precieze kwestie die u hebt genoemd, aan 
kunnen pakken.”  

Belangenconflicten 

“[...] Als er sprake is van enig persoonlijk aspect, zal ik mij 
volledig van stemming onthouden, wat betekent dat ik mij 
niet in staat acht om te beslissen en het aan de gekozen 
voorzitter is om te beslissen of om iemand anders te 
delegeren.” 
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De voorgedragen commissaris, Olivér Várhelyi, is op 14 november 2019 voor het Europees Parlement verschenen om 
vragen van de leden van de Commissie buitenlandse zaken te beantwoorden (de Commissie internationale handel 
was uitgenodigd). In deze tekst wordt een aantal van de toezeggingen belicht die hij tijdens de hoorzitting heeft 
gedaan. Deze toezeggingen hebben betrekking op zijn portefeuille, zoals omschreven in de opdrachtbrief aan hem 
van Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese Commissie, waaronder:  

 de Westelijke Balkan en Turkije; 
 het Oostelijk Nabuurschap; 
 het Zuidelijk Nabuurschap. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledige verslag van 
de openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen 
commissaris zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop hij schriftelijk geantwoord heeft. 
Na de hoorzitting werd hem een aanvullende vragenlijst gestuurd. De aanvullende schriftelijke antwoorden zijn op 
18 november 2019 ontvangen. 
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“Als commissaris zal ik vanaf de dag dat ik verkozen wordt, 
volstrekt onafhankelijk handelen. Ik zal geen instructies 
aannemen van welke regering of welke instelling dan ook. [...]  
Ik zal mij collegiaal opstellen en ik zal de aanpak van de 
Europese Unie – en alleen van de Europese Unie – 
verdedigen.” 

“Als commissaris zal ik de standpunten van de Europese Unie 
verdedigen met betrekking tot de rechtsstaat, of het nu gaat  
om de Westelijke Balkan, het Oostelijk Partnerschap of het 
Zuidelijk Nabuurschap.” 

Uitbreidingsbeleid 
“De methodologie zal moeten worden versterkt, zodat er 
meer dynamiek mogelijk wordt voor de kandidaat-lidstate n 
die sneller te werk kunnen en willen gaan. Wij moeten het 
uitbreidingsproces echter ook kunnen vertragen voor de 
landen die trager vooruitgang boeken.” 

“In het uitbreidingsproces hanteren we het “eerst de basis”-
beginsel. Als er geen vooruitgang wordt geboekt of als er een 
achteruitgang is met betrekking tot de grondrechten, de 
rechtsstaat of de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, 
dan kunnen de onderhandelingen worden stopgezet, kunnen 
hoofdstukken niet worden afgerond of kan de financiële 
bijstand worden opgeschort. Ik ben niet bang om gebruik te 
maken van de instrumenten tot mijn beschikking mocht dat  
noodzakelijk blijken omdat niet aan de voorwaarden wordt 
voldaan.” 

Westelijke Balkan 
“Ik ben van plan om de structurele en institutionele 
hervormingen te versnellen, met bijzondere aandacht voor  
fundamentele kwesties zoals de rechtsstaat, economische  
ontwikkeling, de werking van de democratische instellingen 
en hervormingen van het openbaar bestuur.” 

“Ik zal in contact treden met alle instellingen, bedrijven en het 
maatschappelijk middenveld om dit te bereiken.” 

“Het Europees perspectief blijft ongewijzigd en ik zal mij daar  
ook voor blijven inzetten.” 

“Ik ben bereid en in staat om met de lidstaten die zich zorgen 
maakten samen te werken en ik zal ook meteen aan de slag 
gaan met die lidstaten om aan die zorgen tegemoet te 
komen.” 

“Wat de rechtsstaat in de Westelijke Balkan betreft, moet aan 
heel duidelijke criteria worden voldaan en ik ben niet van plan 
wijzigingen aan die criteria voor te stellen. Integendeel. [...] Ik 
denk dat we het werk met onze buren in de Westelijke Balkan 
moeten opschroeven om tot betere resultaten te komen.” 

“[...] Mijn prioriteit is te komen tot een gemeenschappelijke  
beoordeling van de lidstaten en de Commissie wat de feiten 
op het terrein betreft. Ik wil de lidstaten betrekken bij onze 
deskundigenbezoeken ter plaatse om samen te kijken naar de 
hele regio, naar de feiten, naar de ontwikkelingen, en deze 
samen te beoordelen, zodat we een nieuwe mislukking 

kunnen voorkomen. Zo krijgen we een duidelijk overzicht van 
wat haalbaar is aan beide kanten – d.w.z. de landen van de 
Westelijke Balkan enerzijds en wij anderzijds – en komen we 
niet voor verrassingen te staan.” 

“Er kan een kritiek moment komen dat we een, twee of drie 
kandidaat-lidstaten hebben die aan alle voorwaarde n 
voldoen. Ik heb daar geen vaste mening over. [...] Het is 
mogelijk om ze niet als groep te behandelen, maar het is ook 
mogelijk dat er wel een groep is. Dus laten we dat niet 
uitsluiten.” 

“Over vijf jaar zou ik willen zien dat de Westelijke Balkan veel 
verder ontwikkeld is, dat er vrede is tussen Kosovo en Servië, 
dat er volledige visumliberalisering en vrij reizen is voor  
Kosovo, dat de toetredingsonderhandelingen met Noord-
Macedonië en Albanië vergevorderd zijn – misschien zelfs 
bijna zijn afgerond – en dat Servië klaarstaat om toe te 
treden.” 

Turkije 
“Wat onze toekomstige betrekkingen met Turkije betreft, zal 
ik als team samenwerken met Josep Borrell. Turkije is een 
belangrijke partner voor de EU op vele vlakken. Onze 
betrekkingen kunnen nog verder worden uitgediept om onze 
wederzijdse belangen beter te dienen. Turkije speelt een 
cruciale rol in het huisvesten van bijna vier miljoen 
vluchtelingen en het voorzien in hun behoeften. We moeten 
Turkije daarbij blijven helpen en ook de toegenomen 
irreguliere migratie blijven helpen beheren.” 

“De toetredingsonderhandelingen zijn eigenlijk tot stilstand 
gekomen. De volgende Commissie moet daarom samen met 
dit Parlement en de Raad nadenken over hoe we een 
strategisch partnerschap op basis van gemeenschappelijke  
belangen en op grond van de bestaande kaders kunnen 
ontwikkelen.”  

“We zien dat het toetredingsproces van Turkije al tot stilstand 
is gekomen. De toetredingsonderhandelingen stopzetten 
zonder toetreding is echter een belangrijke politieke en 
strategische beslissing die door dit Parlement en de Raad 
moet worden genomen. Dat is niet iets dat een commissari s 
zomaar kan beslissen. Dus wanneer wij een brede discussie  
willen voeren over onze toekomstige betrekkingen met 
Turkije, moeten we deze strategische kwestie zeker bekijken.” 

“[...] Wat de IPA-financiering betreft, [...] weet ik dat dit een 
probleem is in dit Parlement. Het Parlement heeft een zeer 
duidelijk standpunt over het volledig stopzetten van de IPA-
steun aan Turkije. Ik zou een voorzichtigere aanpak willen 
volgen. De IPA-steun is al verlaagd van 600 miljoen naar  
250 miljoen euro, en die steun zou verder worden verlaagd tot 
rond de 130 miljoen euro. De IPA-steun vormt echter de kern 
van onze financiering en het maatschappelijk middenveld 
wordt ermee gefinancierd. Als wij die financiering schrappen, 
verdwijnen wij uit de Turkse samenleving, dus we moeten 
daarmee doorgaan. We moeten ons daarvoor blijven 
inzetten.” 
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Nabuurschapsbeleid 
“Er is een grote ontwikkelingskloof tussen de EU en onze 
buren. Mijn doel is die kloof te dichten door het 
onaangeboorde potentieel van de regio te benutten.” 

“Wij hebben een veelomvattende samenwerking tot stand 
gebracht, maar ook voorwaarden gesteld met betrekking tot 
de eerbiediging van de mensenrechten, de persvrijheid en de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Ik ben van plan 
die weg te blijven bewandelen en ik zal garanderen dat deze 
voorwaarden in al onze betrekkingen worden nageleefd.” 

“Mijn portefeuille omvat de externe aspecten van het 
migratiedossier en daar zal ik het standpunt van de EU blijven 
verdedigen, namelijk dat we onze partnerlanden [...] moeten 
helpen hun grenzen te beschermen en de externe druk van 
irreguliere migratie te weerstaan, maar ook migranten te 
helpen die zich op hun grondgebied bevinden.” 

“Als een groep lidstaten met een voorstel [voor een Europese  
sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen] zou 
komen, dan ben ik natuurlijk bereid om dat te bestuderen en 
met hen samen te werken om te zien welke voordelen zo’n 
regeling met zich mee zou kunnen brengen.” 

Oostelijk Nabuurschap 

Toekomst van het Oostelijk Partnerschap 

“Ik wil het Oostelijk Partnerschap versterken in het licht van de 
lopende raadplegingen over de toekomst daarvan. Ik zal 
werken aan voorstellen ten aanzien van de 
langetermijndoelstellingen van het Oostelijk Partnerschap, 
zodat de Commissie deze ruim voor de top van het Oostelijk 
Partnerschap in juni 2020 in Brussel kan indienen.” 

“Ik wil het Oostelijk Partnerschap nieuw leven inblazen of 
versterken door deze landen te helpen om een 
markteconomie tot stand te brengen, waardoor zij meer 
kansen zullen krijgen om druk van buitenaf te weerstaan, 
maar ook om een klimaat voor investeringen te scheppen, dat  
van belang zal zijn voor de welvaart van deze landen.” 

Differentiatie en diepere sectorale samenwerking 

“Sommige landen in het oosten – Georgië, Oekraïne, en meer 
recent ook Moldavië – [...] zijn vastberaden om, soms in een 
erg moeilijke context, hervormingen door te voeren. Andere 
landen zijn dat minder. Daarom blijft intelligente differentiatie 
in de hele portefeuille belangrijk om stabiliteit te exporteren.” 

“Er is nog werk aan de winkel om gebruik te kunnen maken 
van alle voordelen van de DCFTA’s, maar als deze landen 
nauwer met ons willen samenwerken, dan moeten we dat op 
een zinvolle manier kunnen doen, of het nu om economische  
ontwikkeling, basisinfrastructuur zoals vervoer of energie, de 
Green Deal of digitale kwesties gaat.” 

“[...] We moeten bereid zijn om met hen samen te werken en 
hen te integreren in alle beleidsgebieden die hen haalbaar 
lijken. [...] Dat kan ook op het gebied van veiligheid zijn.” 

Oekraïne 

“Oekraïne [...] is van cruciaal geopolitiek belang voor de EU. 
We zullen de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale 
integriteit van het land blijven steunen, evenals zijn 
inspanningen om een einde te maken aan het conflict in de 
Donbas-regio, en we zullen hervormingen op het gebied van 
de rechtsstaat of de economie ondersteunen. We moeten ten 
volle gebruikmaken van alle instrumenten tot onze 
beschikking, waaronder de steungroep van de Commissie  
voor Oekraïne.” 

“[...] Zolang we geen vooruitgang zien in het proces van Minsk, 
zullen we het land moeten bijstaan en verdedigen, onder 
andere door een mogelijke verlenging van de sancties tegen 
Rusland. [...] Ik zal Josep Borrell met alle instrumenten in mijn 
portefeuille helpen om dat mogelijk te maken en alle acties 
ondersteunen om Oekraïne te helpen zijn soevereiniteit terug 
te winnen.”  

“Tot nu toe hebben we Oekraïne deze mogelijkheid [om zich 
volledig in de EU te integreren] nog niet geboden. Wat we 
echter wel kunnen doen, [...] is het land te helpen een solide 
markteconomie tot stand te brengen die buitenlandse directe 
investeringen aantrekt, groei creëert en plaatselijke banen 
schept, en die het land versterkt. Voor mij is dat een prioriteit.”  

“Ik zal met de hoge vertegenwoordiger samenwerken, vooral  
over Oekraïne, waar [desinformatie] ook een probleem lijkt 
dat een grote invloed heeft op het publiek. Ik zal bovendien 
alle mogelijke financiële middelen inzetten zodat Oekraïne 
dat fenomeen kan bestrijden.” 

Andere oostelijke buurlanden 

“Azerbeidzjan kan in de energiesector een belangrijke partner 
zijn, maar we moeten ook de rechtsstaat en democratie op de 
agenda houden.” 

“Wat Armenië betreft, moeten we de nadruk leggen op 
economische ontwikkeling. En Belarus moeten we helpen 
moderniseren, maar we moeten ook de ontwikkeling van de 
fundamentele democratische waarden op de agenda 
houden.” 

“Ik zal met Belarus blijven samenwerken om [nucleaire 
veiligheid] te waarborgen. [...] We moeten ervoor zorgen dat  
onze deskundigen ook ter plaatse kunnen gaan kijken of 
nucleaire veiligheid volgens onze normen is gewaarborgd.” 

“Ik zal samenwerken met Moldavië, voor Moldavië, zodat de 
hervormingen niet worden tegengehouden of teruggedraaid. 
We moeten ervoor zorgen dat er hervormingen blijven 
worden doorgevoerd, ook al is er een interne crisis. Als dat niet 
het geval is, zullen we onze financiële bijstand moeten 
stopzetten, zoals dat ook in het verleden al is gebeurd. 
Financiële bijstand is duidelijk en onlosmakelijk verbonden 
met vooruitgang en hervormingen.” 
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Zuidelijk Nabuurschap 
“We willen ons partnerschap met het Zuidelijk Nabuurschap 
hernieuwen op basis van het “meer voor meer”-beginsel en de 
nadruk leggen op de economische ontwikkeling van onze 
partners.” 

“Samen met onze zuidelijke buren wil ik de nadruk leggen op 
de bevordering van goed bestuur, de bescherming van het 
milieu en klimaat en de ontwikkeling van een doeltreffendere 
aanpak van migratiekwesties. Ik zal het grootste belang 
hechten aan economische groei en het welslagen van 
werkgelegenheidsbeleid, in het bijzonder ten aanzien van 
jongeren.” 

“In sommige partnerlanden worden vooruitgang en 
hervormingen rechtstreeks belemmerd door conflicten. Denk 
maar aan Syrië, Libië, of de gevolgen daarvan in Libanon. [...]  
Marokko en Tunesië zijn vastberaden om, soms in een erg 
moeilijke context, hervormingen door te voeren. Andere 
landen zijn dat minder. Daarom blijft intelligente differentiatie 
belangrijk om stabiliteit te exporteren.” 

“Ik ben van plan snel nieuwe voorstellen te doen over de 
prioriteiten van het partnerschap, teneinde onze 
betrekkingen met deze landen, die ingrijpende hervormingen 
doorvoeren, te intensiveren.” 

“Marokko is bereid met ons samen te werken, niet alleen op 
gebieden die het land aanbelangen, maar ook op gebieden 
die voor ons belangrijk zijn. Daarom kunnen we ons 
partnerschap met het land verderzetten en verder 
ontwikkelen. [...] Dit kan model staan voor het hele Zuidelijk 
Nabuurschap.” 

“Ik zal ervoor zorgen dat we, zodra er een regering is in 
Tunesië [...], het land alle mogelijke bijstand verlenen, niet 
alleen financiële bijstand maar ook expertise [...], om het te 
helpen een bestuur in te stellen dat er is voor de mensen [...].”  

“Er vinden bemoedigende ontwikkelingen plaats [in Algerije], 
in december zijn er verkiezingen. [...] We zullen het land 
uiteraard aanmoedigen om de democratische weg in te slaan, 
maar het is aan de Algerijnen om daarover te beslissen.” 

“De betrekkingen met Libië en Syrië zijn ingewikkelder. Mijn 
eerste doelstelling is om de vrede en stabiliteit te herstellen 
en beschermen, in samenwerking met de Verenigde Naties.” 

“In Libië [...] moeten we onze inspanningen opschroeven om 
de humanitaire omstandigheden voor migranten te 
verbeteren [...].” 

“We moeten in nauwe samenwerking met het UNHCR 
vrijwillige terugkeer naar Syrië steunen, als aan de 
basisbeginselen van een vrijwillige, veilige en waardige  
terugkeer wordt voldaan.” 

“We moeten Libanon en Jordanië steunen, twee landen die 
een heel groot aantal vluchtelingen opvangen.”  

“We zullen economische en politieke hervormingen [in 
Egypte] blijven steunen. Tezelfdertijd zullen we een nauwe  
dialoog over de mensenrechten onderhouden.” 

“Ik blijf het standpunt van de EU verdedigen, namelijk dat 
alleen een tweestatenoplossing kan leiden tot langdurige 
vrede in het Midden-Oosten, en we zullen met Israël en 
Palestina moeten samenwerken om dat te bereiken. [...] Ik heb 
instrumenten te mijner beschikking om dit proces aan te 
moedigen.” 

Financieringsinstrumenten 
“Wat [de financieringsinstrumenten van het volgende MFK] 
betreft, moeten we volgens mij financieringsinstrumenten 
hebben die beschikbaar, pragmatisch, doeltreffend en flexibel 
zijn.” 

“Het beheer [van de financieringsinstrumenten] moet worden 
bekeken, en ik zal ervoor zorgen dat rekening wordt 
gehouden met de standpunten van het Europees Parlement.”  

“[...] het is duidelijk dat het IPA alleen zal worden gebruikt om 
de voorbereidingen voor toetreding te ondersteunen: 
capaciteitsopbouw, de rechtsstaat en alle andere gebieden 
die moeten worden ontwikkeld in deze toetredingslanden.”  

“Er is nog een financieringsinstrument in de maak, namelijk 
het NDICI, waarin we middelen hebben toegewezen voor 
migratie. Er zou dus geen interferentie zijn [...] tussen het IPA 
en migratiemaatregelen.” 

Betrekkingen met het Europees Parlement 
“Ik ben vastberaden om nauw samen te werken met het 
Europees Parlement. [...] Volgens mij vullen onze rollen elkaar 
op een belangrijke manier aan. Ik ben van plan volledig 
gebruik te maken van de parlementaire diplomatie en de 
betrekkingen met regeringen in het belang van de Europese  
Unie. Ik zal het Parlement alle steun verlenen die het nodig 
heeft om doeltreffend te werken.”
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Toezeggingen gedaan tijdens de hoorzitting met  

STELLA KYRIAKIDES 
Voorgedragen commissaris Gezondheid en 
Voedselveiligheid 
 

 
 

De voorgedragen commissaris, Stella Kyriakides, is op 1 oktober 2019 voor het Europees Parlement verschenen om 
vragen van leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) te beantwoorden. 
Tijdens de hoorzitting deed zij een aantal toezeggingen die in deze tekst worden belicht. Deze toezeggingen hebben 
betrekking op haar portefeuille, zoals omschreven in de opdrachtbrief aan haar van Ursula von der Leyen, de verkozen 
voorzitter van de Europese Commissie, waaronder:  

 de bescherming en bevordering van de volksgezondheid, en 
 voedselveiligheid en de gezondheid van dieren en planten. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledige verslag van 
de openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen 
commissaris zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop zij schriftelijk geantwoord heeft.  

hhttps://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-stella-kyriakides_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/committees/video?event=20191001-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63224/20191002RES63224.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/hearings2019/commissiehoorzittingen-2019/20190910STO60734/stella-kyriakides-cyprus
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Bescherming en bevordering van de 
volksgezondheid  

Beschikbaarheid van betaalbare geneesmiddelen 

“Ik wil ervoor zorgen dat we over de juiste middelen 
beschikken om onze burgers gezond te houden, en daarom is 
een constante toevoer van betaalbare geneesmiddelen van 
cruciaal belang. Al decennialang hebben burgers toegang tot 
betaalbare geneesmiddelen van hoge kwaliteit dankzij het 
farmaceutische systeem van de EU.” 

“De farmaceutische sector heeft de wettelijke verplichting om 
te waarborgen dat patiënten toegang hebben tot 
geneesmiddelen. We moeten nauw met elkaar samenwerken 
en proberen om tot een alomvattende farmaceutische  
strategie te komen, zodat we kunnen voorzien in de 
behoeften van patiënten.” 

“We moeten zorgen voor toegang tot innovatie en 
geneesmiddelen voor mensen met tbc, hiv/aids en hepatitis.  
[...] Deze ziektes hebben gevolgen voor een heel groot aantal  
Europese burgers. Dat zal mijn eerste prioriteit zijn in de 
nieuwe Commissie.” 

Medische hulpmiddelen 

“Ik zal de nadruk leggen op de tenuitvoerlegging van een 
gemoderniseerd en robuuster wettelijk kader voor medische 
hulpmiddelen. Dit is nodig om de patiëntveiligheid te 
verbeteren en de rol van de EU als wereldleider op dit gebied 
te consolideren.” 

Ruimte van gezondheidsgegevens en e-gezondheid 

“Digitale technologieën en kunstmatige intelligentie moeten 
ten volle worden benut, aangezien zij tot concrete voordelen 
kunnen leiden voor patiënten en gezondheidswerkers. Ik wil 
dit potentieel optimaal benutten. De totstandbrenging van 
een Europese Ruimte van gezondheidsgegevens is volgens 
mij een belangrijke stap in de juiste richting.”  

“Digitalisering is een cruciaal onderdeel van iedere 
gezondheidsagenda en uitermate belangrijk voor burgers. [...]  
Als Commissie zetten wij ons hiervoor in. Digitalisering kan 
onderzoek en innovatie bevorderen. We beschikken al over de 
Europese referentienetwerken, waar mensen met een 
zeldzame ziekte en kinderartsen toegang toe hebben, wat  
volgens mij de behandeling van en zorg voor patiënten 
radicaal kan veranderen.” 

“Helaas is een van de nadelen van het digitale tijdperk van 
vandaag dat het gemakkelijk is om desinformatie te 
verspreiden via allerlei media. [...] Daarom moeten we 
samenwerken in het onderwijs en in de gezondheidszorg om 
de desinformatie die nu circuleert en rechtstreekse gevolgen 
heeft voor de menselijke gezondheid te bestrijden en 
weerleggen.” 

“[...] We moeten ook voorzichtig zijn op het gebied van de 
bescherming van patiëntgegevens. Dit is iets dat we altijd in 
het achterhoofd moeten houden wanneer we het hebben 
over e-gezondheid.” 

Antimicrobiële resistentie 

“[...] Ik zal pleiten voor een internationale overeenkomst over 
het gebruik van en de toegang tot antimicrobiële stoffen. 
Vooral daarom zal ik ook prioriteit verlenen aan de 
tenuitvoerlegging van het Europees “één gezondheid”-
actieplan tegen antimicrobiële resistentie.” 

“Ik heb het gehad over de industrie en innovatie. Ik vind dat  
de Europese Unie het goede voorbeeld moet geven op dit 
gebied en vooruitgang moet boeken zodat we nieuwe 
antimicrobiële stoffen hebben voor patiënten.” 

Vaccinatie 

“De wetenschap toont ons dat het belangrijk is dat we vaccins 
gebruiken, en toch hebben we de afgelopen jaren uitbraken 
van een aantal ziekten vastgesteld in Europa: de mazelen zijn 
terug door de terughoudendheid tegenover vaccins. En ik zal 
niet beweren dat dit alleen ligt aan desinformatie, want het 
heeft ook te maken met de vaccinatieprogramma’s van de 
lidstaten. Er is een gebrek aan uniformiteit. [...] We moeten 
iedere bron van desinformatie bestrijden, want desinformatie 
heeft negatieve gevolgen voor iets waarvan we weten dat het 
gebaseerd is op solide wetenschap.”  

Kankerbestrijdingsplan 

“Ons kankerbestrijdingsplan heeft raakvlakken met alle acties 
in mijn opdrachtbrief: van boer tot bord, de Green Deal, 
antimicrobiële resistentie, innovatie en de betaalbaarheid van 
geneesmiddelen. Het plan moet de preventie, diagnose , 
behandeling en het overleven van kanker, onderzoek naar  
kanker en palliatieve zorg omvatten. Niet alleen de 
gezondheidssector moet erbij betrokken worden, maar ook 
andere sectoren en industrieën, zoals het onderwijs en 
milieu.” 

“Een verschil maken in het leven van kankerpatiënten is altijd 
mijn uitgangspunt geweest. En uit persoonlijke ervaring kan 
ik u verzekeren dat dit in mijn huidige opdracht mijn 
uitgangspunt zal blijven [...].” 

Orgaandonatie 

“[...] Of we nu een overkoepelende strategie voor Europa over 
orgaandonatie opzetten of niet, ik wil de evaluatie zien die 
eind 2019 verwacht wordt, zodat we kunnen zien waar we nu 
staan en hoe we het best verdergaan. We moeten verdergaan 
op basis van bewijzen, op basis van wetenschap, zodat we de 
juiste beslissingen nemen.”  

Evaluatie van gezondheidstechnologie  

“[...] Dit is volgens mij iets waar ik heel hard aan zal werken. Ik 
zal proberen tot een consensus te komen zodat er 
vooruitgang kan worden geboekt op het gebied van het 
voorstel van de Commissie van 2018 over de evaluatie van 
gezondheidstechnologie. Ik denk namelijk dat dit een 
noodzakelijk deel uitmaakt van elk gezondheidsstelsel dat wij 
als Europeanen willen promoten.”
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“[...] Ik wil nauw samenwerken met patiënten, maar ook met 
andere belanghebbenden, teneinde een manier te vinden om 
tot een consensus te komen in verband met de evaluatie van 
gezondheidstechnologie. Het is duidelijk geworden dat de 
vrijwillige manier niet werkt. We hebben een norm nodig en 
we moeten vooruitgang boeken.” 

Geestelijke gezondheid 

“[...] Ik zal mijn uiterste best doen om [geestelijke gezondheid] 
weer op de agenda te zetten. Volgens mij is geestelijke 
gezondheid immers een gebied dat in veel lidstaten niet de 
nodige aandacht krijgt, en het is belangrijk dat we deze 
tendens keren. Ik heb het niet alleen over depressie bij 
volwassenen, maar ook over de problemen die we zien bij 
adolescenten, zoals gedragsproblemen en een toename van 
zelfdestructief gedrag. We moeten preventief te werk gaan.” 

“[...] Ik wil met andere commissarissen samenwerken om 
geestelijke gezondheid in vele beleidsterreinen te integreren. 
Ik kan en zal daar een spreekbuis voor zijn.” 

Mensenrechten  

“Voor mij is de bescherming en bevordering van de 
mensenrechten de primaire basis, het allerbelangrijkste. Dit 
moet deel uitmaken van een gebied als de psychiatrie, wat  
een erg gevoelig domein is aangezien het heel makkelijk is 
iets als psychiatrische aandoening te labelen en dit kan soms 
erg subjectief zijn, afhankelijk van uit welke cultuur iemand 
afkomstig is.” 

Onderzoek en innovatie 

“We willen ons inzetten voor innovatie. We streven ernaar 
vooruitgang te boeken en te investeren in onderzoek. We 
hebben ons daar al toe verbonden in het Horizon 2020-
programma. Dit is volgens mij zeker een prioriteit. 
Vooruitgang boeken op het gebied van innovatie en 
wetenschap kan de Europese volksgezondheid alleen maar  
ten goede komen, aangezien dit een effect zal hebben op de 
industrie, op geneesmiddelen, op de Green Deal en op het 
voedsel dat we eten.” 

“Ik wil een verantwoordelijke stem zijn in het college en mij 
baseren op de wetenschap, maar ook rekening houden met 
andere bezorgdheden en deze delen, teneinde anderen ervan 
te overtuigen dat we werk moeten maken van tal van 
beleidsmaatregelen waarvan we weten dat ze nodig zijn om 
de menselijke gezondheid te beschermen.” 

Voedselveiligheid en de gezondheid van 
planten 
Pesticiden  

“[...] Ik wil me ertoe verbinden onze afhankelijkheid van 
pesticiden te verminderen en te proberen investeren in het 
vinden van alternatieven met een laag risico en dit aan te 

moedigen. [...] Ik ben van plan dit op de voet te volgen zodat  
we resultaat boeken.” 

“De algemene levensmiddelenwetgeving zal hopelijk de 
transparantie vergroten, aangezien het gebrek daaraan een 
groot probleem is en wantrouwen bij de burgers heeft 
gecreëerd. Maar ik kan niet genoeg benadrukken dat ik me 
ertoe verbind onze afhankelijkheid van pesticiden te 
verminderen en alternatieven met een laag risico te vinden.”  

“Waar ik heel duidelijk over wil zijn, is dat dit geen geïsoleerde 
kwestie is. Dit maakt deel uit van de Green Deal waar we 
allemaal aan gaan werken en van de “van boer tot bord”-
strategie. De “van boer tot bord”-strategie en de Green Deal 
kunnen niet doeltreffend zijn als we een kwestie als pesticiden 
niet aanpakken.” 

 “Waar ik me toe kan verbinden [...], is dat we wat de 
bescherming van bijen en andere bestuivers betreft de lat niet 
lager gaan leggen. [...] De bescherming van bijen moet 
centraal staan in ons beleid en maakt ook deel uit van de 
Green Deal [...]. Voor mij is de vermindering van het gebruik 
van neonicotinoïden en het vinden van alternatieven een 
primaire zorg.” 

Hormoonontregelaars 

“Ik weet dat [hormoonontregelaars] gevolgen hebben voor  
de menselijke gezondheid en ik weet dat we daar iets aan 
moeten doen. Ik zal mij over deze kwestie buigen. We 
wachten nog op de geschiktheidscontrole. Ik kijk ernaar uit 
met u samen te werken en te zien wat we moeten doen om 
vooruitgang te boeken, want dit is zeker een kwestie die we 
niet mogen laten liggen, dat weet ik zeker.” 

“Wanneer we het hebben over hormoonontregelaars, 
neonicotinoïden, nieuwe teelttechnieken en pesticiden, vind 
ik het ontzettend belangrijk dat we naar de wetenschap 
kijken.” 

Betere consumentenvoorlichting 

“[Voedingswaarde-etikettering] is verplicht op voorverpakte  
voeding. De burgers willen dit. Ze willen voedingsprofielen. 
Het is duidelijk dat wanneer we winkelen, we er steeds meer 
op letten dat we de producten ook echt willen kopen. [...] De 
voedingsprofielen zijn belangrijk. Dit is belangrijk voor de 
burgers. Tegen het eind van het jaar komt er een verslag uit 
over voedingswaarde-informatie op de voorkant van 
verpakkingen. Ik wil wachten op de resultaten daarvan en 
maatregelen treffen, en ik zou een gemeenschappelijke 
benadering voor alle lidstaten willen zien [...].” 

“We moeten gezamenlijke manieren vinden [voor  
oorsprongsetikettering], zodat consumenten toegang 
hebben tot betrouwbare informatie wanneer ze eten kopen. 
Dat is iets dat nu wordt geëvalueerd. Ik wil alle informatie 
bekijken en daarna met een voorstel komen.” 
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Diergezondheid en -welzijn  

“Allereerst wil ik duidelijk zeggen dat het welzijn en de 
gezondheid van dieren deel uitmaken van mijn “één 
gezondheid”-benadering [...]. We kunnen het niet over een 
“één gezondheid”-benadering hebben als we niet naar het 
hele plaatje kijken, dus naar mensen, het milieu en de 
gezondheid van dieren en planten.” 

Voedselverspilling 

“[...] Ik wil met een vijfjarig actieplan komen om 
voedselverspilling aan te pakken, aangezien dat volgens mij 
een belangrijk deel uitmaakt van de inspanningen die we 
leveren op het gebied van duurzaam voedsel.” 

Voedselcontactmateriaal 

“[Voedselcontactmateriaal] is een ontzettend belangrijk 
onderwerp, aangezien het gaat over stoffen die in het voedsel 
terechtkomen en mogelijk gevolgen hebben voor of 
verandering brengen in de menselijke gezondheid, maar ook 
de bestanddelen van het voedsel kunnen veranderen. [...] Ik 
wil naar de wetenschap kijken en beginnen met de stoffen 
waarvan we weten dat ze mogelijk schadelijk zijn voor de 
menselijke gezondheid.” 

Betrekkingen met het Europees Parlement  

Samenwerking 

“Ik zal samenwerken met het Europees Parlement, de 
lidstaten, belanghebbenden en de andere commissarisse n 

om de volksgezondheid te verbeteren en een duurzame  
toekomst voor Europa veilig te stellen. Als we zwakke punten 
in onze systemen vaststellen, moeten we samenkomen om op 
een energieke, ambitieuze en toegewijde manier een 
oplossing te vinden. We moeten partnerschappen bouwen op 
basis van vertrouwen, eerlijkheid, transparantie en 
verantwoording.” 

“Ja, ik zal altijd de democratie eerbiedigen, en ten tweede – en 
dit zijn geen loze woorden – zal ik luisteren naar het 
Parlement. Ik ben van plan voor u klaar te staan en nauw met 
u samen te werken, want het Parlement heeft een cruciale rol 
gespeeld bij het zichtbaar maken van veel van deze kwesties, 
zoals ggo’s en nieuwe teelttechnieken: het heeft er resoluties 
over aangenomen die tot verandering hebben geleid.” 

Transparantie en verantwoordingsplicht 

“Transparantie moet centraal staan bij wat wij doen. Als we in 
deze zaal eens allemaal eerlijk zijn, dan zien we dat een van de 
redenen dat we het vertrouwen van de burgers hebben 
verloren op het gebied van voedselveiligheid, innovatie en 
bescherming, is dat zij het gevoel hebben dat er weinig 
transparantie is en dat ze geen toegang hebben tot bepaalde  
resultaten. In die zin heb ik eerder al de wijzigingen van de 
algemene levensmiddelenwetgeving vermeld op basis van 
transparantie, die, naar ik hoop, zullen zorgen voor een betere 
band met burgers en meer vertrouwen. Dat is volgens mij 
uitermate belangrijk.”  

“Als ik tot commissaris voor Gezondheid word benoemd, ga ik 
meteen aan de slag en zal ik op transparante en constructieve 
wijze met u samenwerken, want we moeten tenslotte 
verantwoording afleggen aan het Parlement.” 
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Toezeggingen gedaan tijdens de 
hoorzitting van  

DIDIER REYNDERS 
Voorgedragen commissaris 
Justitie 

De voorgedragen commissaris, Didier Reynders, is op 2 oktober 2019 voor het Europees Parlement verschenen om 
vragen van leden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, de Commissie juridische 
zaken en de Commissie interne markt en consumentenbescherming te beantwoorden. Tijdens de hoorzitting deed hij 
een aantal toezeggingen die in deze tekst worden belicht. Deze toezeggingen hebben betrekking op zijn portefeuille, 
zoals omschreven in de opdrachtbrief aan hem van Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese 
Commissie, waaronder:  

 handhaving van de rechtsstaat; en 
 justitie en consumentenbescherming. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledige verslag van 
de openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen 
commissaris zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop hij schriftelijk geantwoord heeft.
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Handhaving van de rechtsstaat 
Uitvoerige bespreking van de rechtsstaat, de 
grondrechten en democratie 
“Ik zal [...] werken aan het verslag over de rechtsstaat en 
bekijken hoe het mogelijk is een proces op te zetten, met een 
interinstitutionele discussie over de volledige, alomvattende  
kwestie [...] van de rechtsstaat, de grondrechten en 
democratie.” 

Europees monitoringmecha nis me voor de rechtsstaat 
“In juli presenteerde de Commissie haar voorstellen voor een 
uitgebreid Europees monitoringmechanisme voor de 
rechtsstaat. Ik zal een rechtsstatelijke cultuur bevorderen, 
voorkomen dat er bezorgdheid over de rechtsstaat ontstaat, 
en zo nodig reageren.” 

“Ik [...] wil dat dit nieuwe mechanisme volgend jaar 
operationeel is, met een inclusief, niet-discriminerend en 
preventief jaarlijks proces. Dit zal leiden tot een jaarverslag en 
worden ondersteund door het scorebord voor justitie.” 

Monitoring van de rechtsstaat in de dialoog met de 
lidstaten en samenwerking met de lidstaten en andere 
instellingen 
“De monitoring zal voor alle lidstaten gelden maar grondiger 
gebeuren in lidstaten waar bijzondere risico’s zijn vastgesteld. 
Ik zal er speciaal op letten dat deze monitoring objectief en 
eerlijk verloopt, erop toezien hoe we de dialoog aangaan, en 
ervoor zorgen dat we goede praktijken delen om lidstaten te 
helpen.” 

Gebruikmaken van alle instrumenten, met inbegrip van 
sancties 
“We moeten gebruikmaken van alle instrumenten waarover 
wij beschikken [...]. Geloof mij dat ik niet zal aarzelen om op 
te treden wanneer de rechtsstaat in gevaar is. Ik zal geen 
compromissen sluiten als de democratie op het spel staat.” 

Aanbevelingen 
“[...] het is ook erg belangrijk alle lidstaten zonder onderscheid 
aanbevelingen te doen en opmerkingen te maken. [...] het 
verbaast mij dat het al jarenlang mogelijk is opmerkingen te 
maken over de begrotingssituatie – wat nodig is – maar dat  
het niet voor de hand ligt om opmerkingen te maken over de 
waarden die wij delen.” 

Artikel 7-procedures 
“[...] laat mij duidelijk zijn: ik wil doorgaan met de artikel 7-
procedure, niet alleen in de actuele gevallen maar zo nodig 
ook in andere gevallen. Ik weet dat in onderscheiden lidstaten 
sprake kan zijn van verschillende andere soorten problemen, 
en zo nodig moeten wij artikel 7 op dezelfde wijze toepassen.” 

Het EP de gelegenheid bieden zijn initiatief inzake de 
artikel 7-procedure tegen Hongarije toe te lichten in de 
Raad 
“Wat Hongarije betreft [...]: u weet dat er nu een procedure 
loopt en ik heb in de Raad gevraagd – en dat is ook het 
standpunt van de huidige Commissie – om het Parlement de 
gelegenheid te bieden op dezelfde wijze en op een heel solide 

basis zijn standpunt te komen toelichten aangezien deze 
procedure in het Parlement is gestart.”  

Jaarcyclus, media en democratie 
“Mijn eerste taak zal erin bestaan de werkzaamheden van de 
Commissie te leiden om een verslag over de rechtsstaat op te 
stellen, niet alleen over de rechtsstaat trouwens, maar ook 
over andere aspecten. In het eerste jaar van de Commissie wil 
ik een verslag opstellen dat als uitgangspunt kan dienen voor  
een debat in het Parlement en, naar ik hoop, in de Raad.” 

Conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat 
“Ik hoop dat de medewetgevers hierover snel een akkoor d 
zullen bereiken, omdat het dan mogelijk is rechtstreeks 
begrotingsmaatregelen te nemen, namelijk 
begrotingsmiddelen op te schorten of in te houden ten 
aanzien van een lidstaat die zijn uit de rechtsstaat  
voortvloeiende verplichtingen in het algemeen niet nakomt.” 

Verslagen over een nieuwe strategie voor democratie en 
over het Handvest van de grondrechten 
”De Commissie is ook voornemens verslag uit te brengen over 
het Handvest van de grondrechten, dus mogelijk komt  
daarover een verslag. We zullen werk maken van een nieuwe 
strategie voor democratie, misschien met een verslag over 
democratie.” 

Interinstitutionele regeling 
“[...] het [is] mogelijk een interinstitutionele regeling te 
bespreken. Ik weet niet of die een formeel karakter zal hebben 
omdat dat lang zal duren – misschien op middellange termijn 
– maar het is zaak onmiddellijk van start te gaan.” 

Werkgroep van de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement 
“Ik zal voorstellen een werkgroep met de drie instellingen te 
organiseren [...] en te bekijken hoe het mogelijk is het proces 
samen tot stand te brengen. Ik zal uiteraard eerst werken aan 
het verslag over de rechtsstaat en bekijken hoe het mogelijk 
is een proces op te zetten, met een interinstitutionele 
discussie over de volledige, alomvattende kwestie van de 
rechtsstaat, de grondrechten en de democratie. Ik hoop dan 
ook dat een dergelijke werkgroep zo spoedig mogelijk van 
start kan gaan [...]. Ik ben niet tegen bepaalde mogelijkheden 
om onafhankelijke deskundigen en onafhankelijke instanties 
te raadplegen en met hen overleg te plegen, maar het is 
misschien niet nodig een nieuwe instantie in het leven te 
roepen.” 

Artikel 2 in externe betrekkingen 
“Ik ben er zeer aan gehecht dat artikel 2 in de EU wordt 
nageleefd en dat onze waarden worden uitgedragen.” 

Minderheden en kwetsbare groepen 
“[...] ik [hecht] groot belang [...] aan [...] de verdediging van 
minderheden en de rechten van minderheden. U sprak over 
LGBTI-personen als voorbeeld van een minderheidsgroep. 
Uiteraard zal dat een van de aandachtspunten zijn. Dit zijn, 
zoals u weet, allemaal kwetsbare groepen. We moeten zeer 
actief zijn op het terrein en niet alleen in de algemene 
procedures die we in ons instrumentarium hebben.” 
 

Justitie en consumentenbescherming 
Versterking van de rechtsruimte door middel van 
justitiële samenwerking 

“We moeten de justitiële samenwerking in burgerlijke en 
strafzaken versterken. Europese burgers hebben het recht om 
in de EU te wonen en te werken met volledige eerbiediging 
van het recht op vrij verkeer.” 
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Wederzijds vertrouwen 
“Het is ook zaak onze diversiteit te eerbiedigen en tegelijk te 
waarborgen dat onze verschillende rechtstradities geen 
belemmering vormen voor onze vrijheden of veiligheid. Ik zal 
werken aan een klimaat van vertrouwen tussen onze 
verschillende rechtsstelsels.” 

Worden de grondrechten beschermd bij de 
rechtshandhaving? 
“[...] het antwoord [luidt] ja. [...] als ik deze portefeuille krijg, zal 
ik de grondrechten verdedigen. Zeker. [...] dat is duidelijk.” 

Het Europees aanhoudingsbevel 
”Wat het Europees aanhoudingsbevel betreft, zal ik blijven 
toezien op de toepassing ervan en zal ik nauw met u en de 
lidstaten samenwerken om het verder te verbeteren [...]. Wij 
zullen nagaan of er inbreukprocedures nodig zijn in het licht 
van de beoordeling van de naleving. Ik zal ook ernstig 
overwegen of er een voorstel tot herziening van het Europees 
aanhoudingsbevel moet worden ingediend.” 

Omstandigheden in gevangenissen en voorlopige 
hechtenis 
“Ik zal ook bekijken hoe de omstandigheden in de 
gevangenissen in de Unie kunnen worden verbeterd, en ik zal 
onderzoeken of er minimumnormen voor voorlopige 
hechtenis kunnen worden vastgesteld om het vertrouwen te 
versterken.” 

Onderhandelingen van Europol met partners 
“Ik denk dat we ook daarbij aandacht moeten kunnen 
besteden aan de grondrechten en de mensenrechten, in de 
manier waarop we onderhandelen en overeenkomsten 
sluiten. Ik zal daar uiteraard op toezien in de agentschappe n 
die rechtstreekser onder DG Justitie vallen.” 

Europees Openbaar Ministerie  
“[...] het [is] mij in de allereerste plaats erom te doen dat het 
EOM eind volgend jaar correct ten uitvoer wordt gelegd. 
Daartoe zal ik samenwerken met de hoofdaanklager en de 
voorlopige administratie en daarvoor zullen we veel stappen 
moeten zetten. [...] In de eerste plaats hebben we een college 
van aanklagers nodig. We moeten dus druk uitoefenen op de 
lidstaten om een college te organiseren. Ten tweede moeten 
we meer druk uitoefenen met het oog op een correcte 
tenuitvoerlegging van de PIF-richtlijn, omdat het voor het 
nieuwe Europees Openbaar Ministerie anders moeilijk zou zijn 
om iets te doen aan de situatie in verband met de Europese  
begroting. Voorts [...] zal het belangrijk zijn het EOM 
voldoende personele en financiële middelen ter beschikking 
te stellen en ik zal ervoor zorgen dat het in het MFK mogelijk 
is die te beschermen.” 

Eurojust 

“Wat justitie betreft, heeft met name Eurojust tot taak de 
coördinatie van de justitiële instanties te vergemakkelijken, 
met name wat de bestrijding van criminaliteit op het terrein 

van intellectuele eigendom betreft. Dit is dan ook een element 
waarvoor krachtiger optreden wenselijk is, en Eurojust werkt 
aan een verslag over juridische uitdagingen en beste 
praktijken om dit soort criminaliteit aan te pakken. Wij zullen 
dan ook kunnen werken aan de uitwisseling van beste 
praktijken tussen staten.” 

Algemene verordening gegevensbescherming, 
bevordering van de Europese aanpak als mondiaal 
model  

“Een van mijn prioriteiten zal erin bestaan ervoor te zorgen dat 
de grondrechten volledig worden beschermd in het digitale 
tijdperk [...]. We moeten ervoor zorgen dat het nieuwe 
rechtskader volledig ten uitvoer wordt gelegd, en 
tegelijkertijd onze normen en waarden op het wereldtoneel 
blijven uitdragen [...]. Ik hoor vaak kritiek op de algemene 
verordening gegevensbescherming. Die bevat nochtans 
vereenvoudigde mechanismen voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Het is dan ook in die geest dat ik zal trachten 
te werken om zo mogelijk een aantal onnodige beperkingen 
voor kleine en middelgrote ondernemingen of startende 
ondernemingen weg te nemen.” 

Grondrechten, menselijke en ethische implicaties van 
kunstmatige intelligentie 

“[I]n de eerste 100 dagen zullen we proberen te werken aan 
nieuwe horizontale wetgeving, over de menselijke en 
ethische aspecten van kunstmatige intelligentie [...]. [W]e  
moeten steeds meer informatie vragen over de algoritmen en 
de logische werking ervan [...]. Daarom moeten we met de 
Commissie niet alleen nieuwe wetgeving invoeren, maar ook 
de nationale autoriteiten helpen bij het organiseren van tests 
en controles om informatie te ontvangen [...]. [W]e zullen 
sectorgewijs te werk gaan, omdat de problemen nijpender 
zijn in de vervoerssector of in de gezondheidszorg en andere 
soorten activiteiten.”  

Gouden visa 
“[E]r zijn bepaalde rechten, zoals het recht op vrij verkeer en 
het stemrecht voor het Europees Parlement, dus we moeten 
strikt zijn [...]. Want hier zijn, zoals u zei, risico’s aan verbonden, 
waaronder corruptie, witwassen van geld en vele andere 
daaruit voortvloeiende risico’s. Daarom ben ik vastbesloten de 
strijd hiertegen aan te binden omdat we het Europees 
burgerschap moeten beschermen. Dit is een uiterst belangrijk 
element van onze waarden.” 

Klokkenluiders 
“[I]k ben van mening dat alle lidstaten de richtlijn moeten 
toepassen. Maar het is goed mogelijk dat wij aanvullende  
maatregelen nemen voor bijstand en ondersteuning, en dat 
wil ik met de lidstaten bespreken. 

Dat kan [...] via juridische bijstand, financiële steun en 
psychologische bijstand.  
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Op deze verschillende punten ben ik dan ook bereid te 
bekijken of de lidstaten verder willen gaan en of het nodig is 
om ook op Europees niveau verder te gaan.” 
Europees burgerschap  
“Ik wil vooruitgang blijven boeken inzake een aantal  
prioriteiten: [...] het vrije verkeer van burgers beschermen, met 
name in de context van de brexit, die zeer snel weer op de 
agenda zal staan.” 

 Vennootschapsrecht  
“Ik ben zeer vastbesloten met u en met de Raad samen te 
werken in verband met de manier om nieuwe vereisten in het 
vennootschapsrecht op te nemen. U sprak ook over de 
mensenrechten [...]. Momenteel bestaan er op het niveau van 
veel bedrijven enkele vrijwillige toezeggingen, maar dat is 
niet genoeg. Ik ben ervan overtuigd dat we een echte 
verandering in het vennootschapsrecht nodig hebben om 
van ondernemingen meer verplichtingen inzake het 
maatschappelijk belang te verlangen, en ik vind het ook van 
groot belang de toeleveringsketen te bespreken.” 

Representatieve vorderingen 
“Ik zal [...] aandringen op een spoedige goedkeuring van het 
voorstel betreffende representatieve vorderingen. De 
Europese consumenten hebben grote behoefte aan 
mogelijkheden om collectief verhaal te halen.” 
“[...] we moeten eerst de nieuwe richtlijn betreffende 
representatieve vorderingen aannemen om collectief verhaal 
te regelen, want zoals u weet, hebben we een standpunt van 
de Raad nodig, zo mogelijk in november. We zitten dus in de 
eerste stap en ik ben het er volledig mee eens dat we dit 
moeten doen en dat we het proces moeten organiseren.” 

Producten van uiteenlopende kwaliteit 
“We moeten tegen oneerlijke en agressieve verkoop blijven 
optreden en kwetsbare consumenten beschermen. We 
moeten grote waakzaamheid aan de dag leggen in verband 
met het risico van producten van uiteenlopende kwaliteit [...]. 
We verwachten dezelfde eerlijkheid waar een consument ook 
woont.” 

Productveiligheid 
“Ik zal ook kijken naar het bijstellen van de richtlijn inzake 
algemene productveiligheid zodat alle spelers in de online-
toeleveringsketen het aantal onveilige producten 
verminderen. Ik wil ook duidelijke regels met het oog op de 
aansprakelijkheid van alle leveranciers in de online-
consumentenervaring.” 

Aansprakelijkheid inzake kunstmatige intelligentie 
“[...] de menselijke en ethische aspecten van kunstmatige  
intelligentie en we moeten bekijken hoe het mogelijk is om 
verder te gaan met aansprakelijkheid [...]. Veiligheid is een 
zeer belangrijk aspect, naast het menselijke en ethische 

aspect en de aansprakelijkheid, maar ik kan u niet garanderen 
dat we in de eerste honderd dagen over nieuwe regelgeving 
inzake aansprakelijkheid zullen beschikken. Dat kan langer 
duren.” 

Doeltreffende handhaving van het consumentenrecht 
“[I]k ben van plan bijzondere nadruk te leggen op een 
doeltreffende handhaving. [...] We moeten er nu voor zorgen 
dat het doeltreffend wordt gehandhaafd, zowel binnen de 
Unie als met onze internationale partners.” 
Versterking van de capaciteit van de consument 
“In de Green Deal-strategieën zullen we in de eerste honderd 
dagen proberen na te gaan hoe het mogelijk is meer aan de 
aanbodzijde te werken en hoe de consument kan deelnemen 
aan een snellere overgang naar de groene economie. Ik ben 
ervan overtuigd dat we in eerste instantie de consumenten 
meer informatie moeten geven, zodat zij kunnen beslissen om 
een andere keuze te maken en een ander product te gaan 
gebruiken.”  

Duurzaamheid en repareerbaarheid 
“In de eerste plaats streven wij als lidstaten van de Europese  
Unie allemaal ernaar onze beloften inzake de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN na 
te komen.” 
“[...] zoals ik in mijn inleiding heb gezegd, is het zeer belangrijk 
de vraagzijde – dus de capaciteit van de consument – te 
gebruiken om tot een duurzame economie te komen. Als we 
onze toezegging inzake de SDG’s op het niveau van de VN 
volledig in acht willen nemen, dan moeten we dat doen en 
zeer actief zijn op dat gebied.” 

“Ik heb heel duidelijk gezegd dat we de consumenten volgens 
mij doeltreffend moeten informeren over duurzaamheid en 
duurzame ontwikkeling. Bedrijven dienen dus correcte 
informatie te verstrekken, bijvoorbeeld over [...] de 
duurzaamheid en repareerbaarheid van producten en de 
beschikbaarheid van reserveonderdelen. Wat  
repareerbaarheid betreft, wil ik [...] repareerbaarheid door 
derden toevoegen en niet noodzakelijkerwijs door de 
onderneming die het product heeft verkocht [...]. Op al deze 
punten zal het waarschijnlijk nodig zijn om wetgevend op te 
treden [...]. We zullen alle situaties onderzoeken om na te gaan 
of we naar een duurzaamheidsverplichting gaan [...].” 

Geplande veroudering 
“Wat geplande veroudering betreft, denk ik dat als die 
daadwerkelijk gepland is, het een misdrijf moet worden en de 
autoriteiten straffen moeten kunnen opleggen. Het is 
ondenkbaar deze logica op vrijwillige basis in te voeren, 
zonder enig gevolg. 
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 duurzaam, veilig en betaalbaar vervoer. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledige verslag van 
de openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen 
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Duurzaam, veilig en betaalbaar vervoer 
Samenwerking met het Europees Parlement  

Ik weet hoe belangrijk het is voor een commissaris om voort 
te bouwen op de deskundigheid en ervaring van de leden van 
het Europees Parlement en ik beloof jullie dat ik vanaf het 
begin ideeën en projecten met jullie zal delen en jullie zal 
betrekken bij de volledige wetgevingsprocedure.” 

“Ik beloof dat ik met goede oplossingen zal komen, met alle 
belanghebbenden zal samenwerken, dat ik zal samenwerken 
met het Parlement om oplossingen te vinden en de juiste 
manieren te vinden om mensen te verbinden en ze te laten 
reizen, voor een betaalbare prijs, en te zorgen dat ze 
beschikken over eerlijk en inclusief vervoer, met inbegrip van 
de luchtvaart.” 

“[...] Er zal veel moeten gebeuren op het gebied van vervoer 
en toerisme, en de commissaris voor Vervoer moet ervoor 
kiezen samen te werken met het Europees Parlement en deze 
werkzaamheden te [ontwikkelen] en ze vervolgens [te 
bespreken] in het college van commissarissen.” 

Strategie voor duurzaam en slim vervoer  

“Ik zal hard werken om de ecologische voetafdruk van 
mobiliteits- en vervoersactiviteiten te verkleinen, en ervoor te 
zorgen dat onze maatregelen verder bijdragen aan de 
vermindering van de koolstofemissies en de verbetering van 
de luchtkwaliteit.” 

“Ik zal partnerschappen met de industrie steunen in het kader 
van de Europese Green Deal.” 

 “Ik zal me inzetten om een geheel ontwikkeld 
gemeenschappelijk Europees luchtruim eindelijk 
werkelijkheid te maken [...] ik wil niet zeggen dat we minder 
vluchten nodig hebben, maar we moeten efficiënter en 
duurzamer zijn, en we hebben een beter, efficiënt systeem 
nodig voor verkeersbeheer.” 

 “Als we het over havens hebben, wil ik zeggen dat de 
maritieme sector natuurlijk een enorme sector is voor Europa. 
We moeten deze sector beschermen, consolideren en 
duurzamer en groener maken, maar dit moet deel uitmaken 
van een positieve oplossing — groener en concurrerend [...]  
alle actoren uit derde landen moeten onze regels eerbiedigen, 
en het is een van de taken van de Commissie om dit te 
monitoren en ervoor te zorgen dat dit het geval blijft.” 

 “[...] strategieën voor duurzame stedelijke 
mobiliteitsplanning [...] ik zou graag een Europese 
benadering hiervan zien en niet teveel versnippering, want 
versnippering op dit gebied is slecht voor 
grensoverschrijdende reizigers [...] en dan moeten we kijken 
of we verdere maatregen moeten nemen op Europees 
niveau.” 

Internalisering van de externe kosten/Energiebelasting 

“We willen uiterlijk in 2050 koolstofneutraal zijn, en hiervoor 
zijn aanvullend beleid en aanvullende inspanningen nodig.” 

“We moeten dus een deel van deze externe kosten 
internaliseren [...] de gebruiker moet bijdragen wanneer hij of 
zij vervuilt.” 

 “Ik kan zeggen dat ik belastingheffing niet uitsluit, dat spreekt 
absoluut voor zich [...] ik beloof dat ik zal kijken hoe we 
spoorvervoer kunnen ontwikkelen en betaalbaarder kunnen 
maken, met lagere prijzen.” 

“Dus duurzame alternatieve brandstoffen, belastingheffing, 
het wordt allemaal besproken, ik verschuil me nergens achter 
en ik zeg toe dat ik aan al die dingen zal werken om de 
emissies in de luchtvaart terug te dringen en het spoor een 
aantrekkelijker vervoersmiddel te maken voor mensen en 
goederen.” 

De uitbreiding van het emissiehandelssysteem  

“Deel van mijn opdracht zoals deze aan mij is toevertrouwd, is 
het beperken van de rechten van luchtvaartmaatschappije n, 
met als doel ze op termijn helemaal af te schaffen, en het 
uitbreiden van het emissiehandelssysteem naar de maritieme 
sector is iets dat voor een waardevolle verandering zal zorgen. 
In het algemeen moeten het de gebruikers zijn die de kosten 
van hun reizen dragen, niet de samenleving als geheel.” 

“[...] ETS in de luchtvaartsector zal de emissies moeten 
terugdringen. We hebben Corsia: wanneer dit wordt 
vastgesteld, zullen wij ons onmiddellijk inzetten om het uit te 
voeren, zodat we emissies kunnen compenseren.” 

 “[...] EU-ETS [...] ik ben vastbesloten, en we moeten samen 
vastbesloten zijn, een dergelijk instrument in te voeren om de 
emissies in de maritieme sector terug te dringen.” 

“[...] wanneer we het EU-ETS inzetten voor de maritieme sector 
[...] zullen we voorzichtig zijn en het concurrentievermogen 
van de sector proberen te behouden, want dit is beslist zeer 
belangrijk voor ons.” 

Het gebruik van duurzame en alternatieve brandstoffen 
voor weg-, zee- en luchtvervoer  

“Ik zal met de lidstaten en particuliere investeerders 
samenwerken om het aantal openbaar toegankelijke oplaad- 
en tankpunten aanzienlijk te vergroten. Ik wil het gebruik van 
duurzame brandstoffen in het weg-, zee- en luchtvervoer 
bevorderen.” 

“[...] het toepassen van meer duurzame brandstoffen. In de 
maritieme sector [...] is mijn doelstelling – mijn toezegging – 
te ondersteunen wat in dit stadium duurzamer en 
levensvatbaarder is en nieuwe technologische 
ontwikkelingen, nieuwe onderzoeksprogramma’s te 
bevorderen.” 

 “We moeten kijken naar alle maatregelen – we moeten 
koolstofvrij worden, milieuvriendelijker en geen 
concurrentievermogen verliezen.” 

 Digitale innovatie en voortdurende modernisering van 
belangrijke vervoerssystemen 

“We moeten de digitalisering ten volle benutten om het 
vervoer veiliger, schoner, efficiënter en toegankelijker te 
maken.” 
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“Er ontstaat een reële markt voor digitale oplossingen en ik wil 
dat de EU een voortrekkersrol blijft spelen: van blockchain en 
digitale kartering en traceerbaarheid, naar verbonden en 
geautomatiseerde voertuigen, vliegtuigen en vaartuigen.” 

“We moeten het spoorvervoer door middel van nieuwe 
technologieën integreren met logistieke veranderingen, we 
hebben open data nodig, bijvoorbeeld over verwachte 
aankomsttijden en we hebben absoluut een nieuw 
signaleringssysteem nodig.” 

Sociale dimensie 

“Er zullen gevolgen zijn voor de arbeidsmarkt, daarom zal ik 
prioriteit geven aan investeringen in omscholing om ervoor te 
zorgen dat bijvoorbeeld de automobielregio’s sociaal en 
economisch blijven floreren.” 

 “Ik wil het initiatief voor het platform “Vrouwen in het 
vervoer” verder uitbouwen, en ik wil dat het potentieel voor 
genderevenwicht en gendermainstreaming tot wasdom 
komt.” 

 “We moeten uitleg geven aan [de mensen] en hun steun 
krijgen, zodat ze niet bang worden dat de moderne toekomst  
voor vervoer betekent dat mensen in de steek zullen worden 
gelaten. Ik sta volledig achter deze benadering, en ik zal 
voorbouwen op al het werk dat al wordt gedaan.” 

“Er is zeer veel concurrentie in de luchtvaartsector... Iedereen 
moeten meedoen, de lidstaten, de luchtvaartmaatschappije n, 
de verenigingen van vliegend personeel, de werknemers- en 
werkgeversorganisaties en het Parlement... Ik zal alle 
noodzakelijke maatregelen nemen, wetgevingsmaatregelen 
en andere, om deze tekortkomingen aan te pakken.” 

 “Ik wil met mijn medecommissarissen eraan werken goede 
maatregelen te nemen op verschillende gebieden, zodat de 
werknemers en de werkomgeving in de vervoersector worden 
beschermd tegen fraude en misbruik en slechte 
arbeidsomstandigheden worden tegengegaan. Ik zou zeggen 
dat dit een humane invalshoek is.” 

 Militaire mobiliteit 

“De vervoersinfrastructuur is van vitaal belang om een 
Europese defensiestrategie mogelijk te maken. Wanneer we 
investeren in infrastructuur mogen we betere mobiliteit voor 
onze troepen niet vergeten, en faciliteiten voor tweeërlei 
gebruik, voor civiele en militaire doeleinden, zijn een grote 
kans voor de Unie en moeten een strategische keuze vormen.”  

Leidende rol in internationale fora 

“Mondiaal denken, de visie van de nieuwgekozen voorzitter, 
is de visie van een geopolitieke Commissie. Dit is precies wat  
we nodig hebben. Europa moet op het wereldtoneel zijn 
multilateralisme handhaven. Voor het vervoer betekent dit 
dat Europa een knooppunt moet zijn voor alle aangrenzende  
regio’s, maar vooral voor mondiale toeleveringsketens en 
reizigersstromen. Dit zal uitermate belangrijk zijn voor ons 
concurrentievermogen.” 

Wij kunnen onze concurrentievoordelen versterken als we 
juist handelen in de internationale organisaties waarvan wij 
lid zijn, zoals de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en 
de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), om 
voordeel te halen uit onze succesverhalen.” 

Samenwerking met belangrijke partners 

“Daarnaast zijn er overeenkomsten en deze overeenkomsten 
bevatten regels die moeten worden gehandhaafd. Volgens 
mij hebben we een gelijk speelveld nodig voor onze bedrijven 
en de bedrijven die toegang tot onze markt krijgen [...] Dit zal 
onafgebroken deel uitmaken van de werkzaamheden.” 

“ [...] de mededinging op de markt moet worden 
gehandhaafd, zodat we tot een goed prijzenstelsel komen [...]  
Ik zal dit in de gaten houden, beoordelen wat er precies 
gebeurt en wat niet wordt uitgevoerd, en de 
tenuitvoerlegging proberen af te dwingen.” 

  [...] wanneer er geen vooruitgang wordt geboekt, zullen wij 
natuurlijk inbreukprocedures inleiden.” 

 “We zijn ons zeer bewust van de controversiële kwestie 
omtrent de luchthaven in Gibraltar [...], natuurlijk bestaat er 
geen twijfel over dat als de Brexit plaatsvindt, ik een 
commissaris zal zijn voor de lidstaten van de Europese Unie.” 

Trans-Europese vervoersnetwerken 

“Ik heb me tegen de bezuinigingen in het huidige meerjarig 
financieel kader (MFK) gekant en ik beloof dat ik de begroting 
voor de Connecting Europe Facility voor het volgende  
financieel kader zal verdedigen.” 

“Het kernnetwerk moet worden voltooid en we moeten de rol 
van luchthavens en havens op regionaal en lokaal niveau 
steunen.” 

“Wij zullen in 2021 ook de richtsnoeren voor 20 netwerken 
herzien, ik weet dat er een toezegging is [...] we moeten beter 
bijdragen aan de projecten die in dit netwerk ontstaan, met 
name in het spoorvervoer.” 

“[...] het oprichten van een enkele autoriteit die alle 
procedures moet afhandelen [...] kan leiden tot een extra 
bureaucratische laag [...] dat willen wij niet, ook het invoeren 
van meerdere kortere perioden voor de uitvoering, van 
bijvoorbeeld twee jaar.” 

Ontbrekende verbindingsinfrastructuur en 
connectiviteitsverbindingen  

“Dus we moeten aan de ene kant investeren in de 
infrastructuur zelf – in multimodaliteit.” 

 “Connectiviteit blijft het belangrijkst en we gaan investeren 
in connectiviteit. Zoals ik eerder al zei, zullen lokale of 
regionale luchthavens en havens verder moeten worden 
ondersteund binnen het kader van het mededingingsbeleid 
van de Europese Unie.” 

“Ik steun nachttreinen, zolang ze concurrerend zijn en er een 
openbaredienstverplichting voor nachttreinen kan worden 
gebruikt.”
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Betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk vervoer voor 
iedereen 

“Ik wil mobiliteit als dienst bevorderen, alternatieven voor  
conventionele personenauto’s betaalbaar maken, de 
infrastructuur aanpassen en slimme en coöperatieve 
oplossingen omarmen.”  

Veiligheidsnormen 

 “25 000 verkeersdoden per jaar is simpelweg onacceptabel. 
We moeten samen de doelstelling hebben uiterlijk in 2030 het 
aantal doden en ernstig gewonden in vergelijking met 2020 
te halveren. Ik zal alle beschikbare middelen aanwenden om 
ministers, investeerders en ontwikkelaars te overtuigen deze 
veiligheidsdoelstelling permanent voorop te stellen, en ik heb 
bij dit streven jullie steun nodig.”  

“Ik denk dat we vastbesloten zijn “vision zero” na te streven, 
dat wil zeggen uiterlijk in 2050 nul verkeersdoden. We zullen 
een strategie vaststellen en ik ben van plan deze sterk te 
bevorderen.” 

Passagiersrechten 

“Reizigers met verminderde mobiliteit moeten zich met 
hetzelfde gemak kunnen verplaatsen als ieder ander.  
Degenen in afgelegen gebieden moeten beter worden 
verbonden met ons vervoersnetwerk... Europa heeft vandaag 
de dag een zeer uitgebreid kader voor passagiersrechten, 
maar we moeten dit uitbreiden.” 
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Toezeggingen gedaan tijdens 
de hoorzitting van  

HELENA DALLI  
Voorgedragen commissaris 
Gelijkheid 

De voorgedragen commissaris, Helena Dalli, is op 2 oktober 2019 voor het Europees Parlement verschenen om vragen 
van leden van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM), de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken (EMPL) en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) te beantwoorden. 
Tijdens de hoorzitting deed zij een aantal toezeggingen die in deze tekst worden belicht. Deze toezeggingen hebben 
betrekking op haar portefeuille, zoals omschreven in de opdrachtbrief aan haar van Ursula von der Leyen, de verkozen 
voorzitter van de Europese Commissie, waaronder:  

 de bestrijding van discriminatie en de richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven; 
 de rechten van personen met een beperking; 
 de Europese strategie inzake gendergelijkheid en Internationale partnerschappen: empowerment 

van vrouwen en meisjes; 
 samenwerking met het Europees Parlement en andere commissarissen.   

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledige verslag van 
de openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen 
commissaris zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop zij schriftelijk geantwoord heeft.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-helena-dalli_2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/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/nl/hearings2019/commissiehoorzittingen-2019/20190910STO60739/helena-dalli-malta
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62434/20190927RES62434.pdf
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Bestrijding van discriminatie  

Gelijkheid voor iedereen 

“Ik wil mijn werkzaamheden in het bijzonder richten op drie 
terreinen: de bestrijding van discriminatie in alle vormen; de 
inclusie en empowerment van vrouwen; de bevordering van 
gelijkheid en volledige deelname. Dit alles voor vrouwen en 
mannen, raciale en etnische minderheden, religieuze en niet-
religieuze minderheden, personen met een beperking, 
ouderen en jongeren, en LGBTI-personen.” 

Wetgeving inzake gelijkheid 

“Ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om belangrijke 
wetgeving op het gebied van gelijkheid te bevorderen.” 

“Als minister heb ik deelgenomen aan eindeloze debatten in 
de Raad over voorstellen die te lang geblokkeerd werden. De 
horizontale antidiscriminatierichtlijn werd meer dan elf jaar 
geleden voorgesteld. De richtlijn vrouwelijke bestuurders 
dateert van 2012. Het voorstel inzake de toetreding van de EU 
tot het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa dateert 
van 2016. Hoe kan ik dit uitleggen aan onze burgers? In dit 
verband zal ik niet aarzelen nieuwe oplossingen te zoeken en 
nieuwe wetgeving voor te stellen in het geval ik de bestaande 
struikelblokken niet kan wegnemen en de resterende 
sceptische lidstaten in de Raad niet kan overtuigen.” 

Richtlijn inzake gelijke behandeling 
(antidiscriminatierichtlijn)  

“Ik zal eerst het resultaat van de Epsco-vergadering op 
24 oktober afwachten, waar deze antidiscriminatierichtlijn 
naar verwachting besproken zal worden, op basis daarvan zal 
ik verdere stappen zetten. Ik wil deze richtlijn deblokkeren.” 

“Het is zoals u weet natuurlijk een uitdaging, omdat in de Raad 
eenparigheid van stemmen is vereist, maar ik zal met alle 
betrokken ministers spreken, want we moeten snel een weg 
vooruit vinden.” 

“Ik zal uitleggen dat seksuele gerichtheid geen keuze is, dus 
als dit de reden is dat de richtlijn wordt geblokkeerd, wil ik dat 
weten.” 

Horizontaal gelijkheid bevorderen 

“Gelijkheidsmainstreaming is de weg vooruit.” 

Taskforce voor gelijkheid 

Ik zal binnen de eerste drie maanden van het mandaat van 
deze Commissie een taskforce inzake gelijkheid opzetten, 
beheerd door functionarissen op hoog niveau in alle DG’s. De 
taskforce zal de gecompliceerde opdracht krijgen om snel een 
intersectionele aanpak voor gelijkheid tot stand te brengen 
op alle beleidsterreinen van de EU.” 

 Kaderstrategie voor de Roma 

“Dit kader loopt ten einde, en we zullen deze strategie 
evalueren. Daarom wil ik een Roma-nederzetting bezoeken 
zodat ik meer weet over wat ik evalueer. We zullen evalueren 
wat de beste manier is om te werk te gaan wat betreft follow-
up. Het kader voor de periode na 2020 zal ook sterker gericht 
zijn op zigeunerhaat. Ik kan u verzekeren dat er op dat gebied 
veel werk zal worden verricht.” 

Rechten van personen met een beperking  
Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap 

“Beloof dat ik alles in het werk zal stellen om ervoor te zorgen 
dat het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap volledig en zonder uitzonderingen ten uitvoer 
wordt gelegd. Ik zal er ook voor zorgen dat beperkingen 
worden gemainstreamd, onder meer door middel van de 
taskforce, en ik zal ook het beginsel van 
gelijkheidsdoorlichting uitbreiden. Bovendien zal ik, zoals ik 
jullie al heb kunnen vertellen, zeer nauw samenwerken met 
de interfractiewerkgroep “Gehandicapten” en met het 
Europees Gehandicaptenforum.” 

Europese strategie inzake handicaps 2010 - 2020 

“Zoals ik eerder al zei, zullen we nu de strategie evalueren om 
te zien wat er is gedaan, wat er moet worden gedaan en wat  
er beter moet worden gedaan.”  

Het mainstreamen van handicaps  

“Ik zal prioriteit geven aan de inclusie van personen met een 
beperking. Ik zal ervoor zorgen dat in alle sectorale EU-
wetgeving aandacht wordt besteed aan handicaps.” 

“Ja, handicaps zullen worden opgenomen in de 
genderstrategie, want het gaat wederom om mainstreaming.”   

Voorstellen van de Commissie vetoën 

In antwoord op de vraag of zij bereid is haar veto uit te 
spreken tegen ieder voorstel van Commissie dat in strijd is 
met het recht op inclusie, of zij bereid is alle 
wetgevingsvoorstellen die inclusie belemmeren te stoppen, 
en of zij haar veto zal uitspreken tegen voorstellen van de 
Commissie als deze mogelijk niet verenigbaar zijn met het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, 
zei de voorgedragen commissaris:  

“Mijn antwoord is ja.”  

Europese genderstrategie 
“Ik zal een nieuwe Europese genderstrategie voorstellen, die 
nieuwe wetgevingsvoorstellen zal omvatten, evenals 
inclusieve beleidsmaatregelen.” 
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“[...] deze genderstrategie zal loontransparantie omvatten, 
evenals genderparticipatie, de loon- en pensioenkloof en 
geweld tegen vrouwen. In de strategie zullen 
genderstereotypen aan de orde worden gesteld, want zoals 
jullie weten is het zinloos wetgeving te creëren als we geen 
zienswijzen en culturen veranderen. Daarom zal de strategie 
een specifieke afdeling bevatten over het aanpakken van 
genderstereotypen. Er komt ook een hoofdstuk over het 
evenwicht tussen werk en privéleven.” 

“Ik zal ook rekening houden met de opvattingen van de 
belanghebbenden.” 

Loonkloof tussen mannen en vrouwen  

“Tijdens de eerste honderd dagen van deze Commissie zal in 
de politieke beleidslijnen worden bepaald dat we acties zullen 
voorstellen om bindende maatregelen voor  
loontransparantie te nemen. Dit zal van groot belang zijn voor 
onze werkzaamheden en als input dienen voor een 
alomvattend beleid om de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen aan te pakken. Dit betekent aanhoudende  
stereotypen aan de kaak stellen, de empowerment van 
vrouwen in besluitvorming versterken, ervoor zorgen dat de 
in de richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven vastgelegde rechten worden toegepast en 
gebruikt (vooral door vaders), en de genderkloof op het 
gebied van pensioenen vanwege onbetaald werk bestrijden.” 

“Ik zal erop aandringen dat we aan de loonkloof van mannen 
en vrouwen en aan de pensioenkloof blijven werken. 

De strategie inzake gendergelijkheid zal ook een afdeling over 
loontransparantie bevatten, evenals maatregelen om gelijke 
beloning voor gelijkwaardige arbeid te waarborgen. We 
weten dat deze loonkloof tussen mannen en vrouwen de 
pensioenkloof veroorzaakt, die tot wel 36 % kan bedragen.” 

“Ja, natuurlijk, de sociale partners zijn zeer belangrijk [...] ze 
maken deel uit van dit beleid, dit voorstel dat we zullen 
indienen.” 

“En ja, natuurlijk, we zullen meetinstrumenten en indicatoren 
hebben om te zien hoe we verder kunnen gaan en we zullen 
de resultaten beoordelen en herzieningen, wijzigingen en 
verbeteringen doorvoeren.” 

Richtlijn vrouwelijke bestuurders 

“Ja, ik zal me beslist inspannen om de richtlijn vrouwelijke 
bestuurders te deblokkeren [...] Ik zal overleggen met de 
lidstaten en hen ervan overtuigen dat het deblokkeren van dit 
dossier in de Raad toegevoegde waarde heeft.” 

“Naar mijn mening is het een evenwichtig voorstel en ik zal 
bijeenkomen met alle ministers die bedenkingen hebben 
over dit voorstel en mij inspannen voor een algemene 
benadering in de Raad.” 

Uitbuiting van huishoudelijk personeel 

Op de vraag of zij van plan is maatregelen te nemen om de 
arbeidsomstandigheden van huishoudelijk personeel te 
verbeteren, ook die van vrouwelijke migranten, antwoordde  
zij:  

“Ja, uiteraard, dit is een kwestie die moet worden aangepakt  
en die zal worden aangepakt [...] juist in de taskforce kunnen 
we samenwerken.”  

[...] we hebben de richtlijn inzake rassengelijkheid [...] de 
bescherming is er al, maar we moeten nog zien hoe we de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn gaan controleren. Daarom 
moet ik ook op dit onderwerp met andere commissarisse n 
samenwerken.” 

Gendermainstreaming 

“Ik zal meer overleggen en ook de noodzakelijke 
instrumenten ontwikkelen om gendermainstreaming op alle 
beleidsterreinen naar een hoger niveau te tillen. Zoals jullie 
weten zal dit ook de taak zijn van de taskforce, die in 
verschillende DG’s werkzaam zal zijn om erop toe te zien dat  
gendermainstreaming echt van de grond komt.” 

Genderstereotypen 

“Stereotypen zijn een belangrijk probleem en zullen in onze 
genderstrategie aan de orde worden gesteld.” 

“Gedurende mijn mandaat zal ik mij blijven inzetten voor de 
empowerment van vrouwen en er samen met de lidstaten 
voor zorgen dat genderstereotypen worden aangepakt.”  

“Wat het glazen plafond betreft, ja, dat is er duidelijk nog 
steeds. [...] ik ben er vast van overtuigd dat we stereotypen 
moeten uitbannen en dat er meer vrouwen in de sectoren 
wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) 
moeten werken. Ik was het trouwens die de Internationale 
dag van de Verenigde Naties voor vrouwen en meisjes in de 
wetenschap heeft opgezet. [...] STEM ligt me na aan het hart, 
en ik wil meer vrouwen en meisjes in STEM krijgen - meisjes 
als studenten en de vrouwen die er al zijn op 
besluitvormingsposities binnen STEM.” 

Doelstellingen van Barcelona:  kinderopvang 

Ik zal er [...] samen met de lidstaten op toezien dat [...] de 
kinderopvang en kinderopvangvoorzieningen worden 
verbeterd.”  

In antwoord op de vraag wat de strategie van de Commissie is 
om de doelstellingen van Barcelona te behalen, zei Helena 
Dalli:  

“Ja, we moeten hieraan werken. We moeten manieren vinden 
om op zijn minst betaalbare kinderopvang te realiseren.” 

“Ik zal zeker aandringen op [...] financiering, om met 
maatregelen te komen om mensen aan betaalbare  
kinderopvang te helpen.” 

Seksuele en reproductieve gezondheidsrechten  

“Ik ben overtuigd feministe en ik beloof jullie dat ik al het 
mogelijke zal doen om seksuele en reproductieve 
gezondheidsrechten te beschermen. Ik zal samenwerken met 
de taskforce om seksuele en reproductieve 
gezondheidsrechten te mainstreamen, vooral in dialoog met 
de commissaris voor Gezondheid.” 
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“We moeten ook de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen 
van de VN inzake de gezondheid van vrouwen en algemene 
toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en 
gezinsplanning en voorlichting behalen.” 

Richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven 
Uitvoering  

“Als commissaris voor Gelijkheid zal ik er nauwgezet op 
toezien dat de richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven in alle lidstaten volledig en juist wordt  
uitgevoerd.”  

“Ik zal toezicht houden op de lidstaten – om te zien hoe zij 
deze richtlijn uitvoeren, en misschien zelfs workshops en 
presentaties houden – om het bewustzijn over dit onderwerp 
te vergroten en hen ervan bewust te maken dat dit 
toegevoegde waarde heeft op het werk.  Ik ben van plan EU-
financiering aan te wenden voor deze bewustmaking.” 

In antwoord op de vragen wat zij zou voorstellen om het 
gebrek aan genderevenwicht wat betreft het opnemen van 
verlof voor zorgtaken aan te pakken, wat zij voorstelt om te 
voorkomen dat gezinnen risico lopen op armoede wanneer  
zij ouderschapsverlof opnemen, en hoe zij de lidstaten ertoe 
zal bewegen een fatsoenlijke vergoeding in te stellen voor dit 
verlof, zei de voorgedragen commissaris:   

“We willen natuurlijk meer doen, en zoals ik al zei zal [de  
richtlijn] over drie jaar worden geëvalueerd.”  

“Zodra we de richtlijn hebben geëvalueerd en zien hoe de 
richtlijn heeft gewerkt en of er ruimte is voor verbeteringen – 
wat waarschijnlijk het geval zal zijn – zullen we jullie 
voorstellen in overweging nemen.” 

Gendergerelateerd geweld en betere 
ondersteuning van slachtoffers 
“Ik wil me eerst richten op de ratificatie van het Verdrag van 
Istanbul. Laten we ons eerst daarop richten, maar ik moet ook 
zeggen dat ook eenparigheid van stemmen nodig is om 
geweld tegen vrouwen een Europese misdaad te maken, dus 
eigenlijk bevinden we ons in dezelfde situatie. We kunnen 
ook de richtlijn slachtofferrechten versterken, en daarvoor zal 
ik moeten samenwerken met voorgedragen commissaris  

Reynders. We kunnen de niet-wetgevende maatregelen om 
geweld tegen vrouwen te bestrijden versterken, maar ik geef 
de voorkeur aan de ratificatie van het verdrag door de EU.” 

“Ja, dat zal uiteraard worden opgenomen in de strategie 
inzake gendergelijkheid. Ook onlinegeweld tegen vrouwen 
nemen we in de strategie op.”  

Internationale partnerschappen: 
empowerment van vrouwen en meisjes 
“Ik zal ervoor zorgen dat het Europees Parlement regelmatig 
op de hoogte wordt gehouden, met name voor belangrijke 
gebeurtenissen en in belangrijke stadia van internationale 
onderhandelingen over beleidsterreinen waarvoor ik 
verantwoordelijk ben.” 

Samenwerking met het Europees 
Parlement 
“Ik ben voornemens in dialoog te blijven met jullie, de leden 
van het Europees Parlement, maar ook met de lidstaten en 
het maatschappelijk middenveld. Ik ben van plan met 
iedereen samen te werken, zonder vingerwijzen, om op dit 
gebied vooruitgang te boeken, zowel binnen de Europese  
Unie als daarbuiten.”  

“Ik wil met ieder van jullie samenwerken op specifieke 
beleidsterreinen.”  

Samenwerking met andere 
commissarissen 
Voorgedragen commissaris Schinas en ik zijn het met elkaar 
eens dat gelijkheid deel uitmaakt van de Europese  
levenswijze.” 

“De kwesties [in de richtlijn evenwicht tussen werk en 
privéleven] die jullie hebben genoemd, zijn kwesties die ik zal 
bespreken met voorgedragen commissaris Schmit, zo 
kunnen we de door jullie genoemde  
arbeidsomstandigheden bespreken en zullen we zien [...] hoe 
we verdere stappen kunnen voorstellen.” 

“Ik heb al met voorgedragen commissaris Schmit gesproken 
[over vrouwen met onzeker werk].”  

“We kunnen ook de richtlijn slachtofferrechten versterken, en 
daarvoor zal ik moeten samenwerken met voorgedragen 
commissaris Reynders. 
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Toezeggingen gedaan tijdens 
de hoorzitting van  
THIERRY BRETON 
Voorgedragen commissaris 
Interne markt 
 

 
 

De voorgedragen commissaris, Thierry Breton, is op 14 november 2019 voor het Europees Parlement verschenen om 
vragen van leden van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) en de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (IMCO) te beantwoorden. Tijdens de hoorzitting deed hij een aantal toezeggingen die in 
deze tekst worden belicht. Deze toezeggingen hebben betrekking op zijn portefeuille, zoals omschreven in de 
opdrachtbrief aan hem van Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese Commissie, waaronder:  

 de digitale economie en samenleving; 
 een Europese industrie en eengemaakte markt die klaar zijn voor de toekomst; en 
 defensie-industrie en ruimtevaart. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledige verslag van 
de openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen 
commissaris zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop hij schriftelijk geantwoord heeft. 
  

https://ec.europa.eu/commission/files/president-elect-von-der-leyens-mission-letter-thierry-breton_en
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20191114-1300-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191115RES66602/20191115RES66602.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/hearings2019/commissiehoorzittingen-2019/20191108STO66102/thierry-breton-frankrijk
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191113RES66410/20191113RES66410.pdf
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De digitale economie en samenleving  

Het versterken van de technologische soevereiniteit van 
Europa 

“Het is dringend noodzakelijk de groei van morgen voor te 
bereiden door vandaag te investeren in de belangrijke 
technologieën van de toekomst. Ik denk hierbij natuurlijk aan 
5G, ook 6G, kunstmatige intelligentie, de cloud en zelfs de 
post-cloud, “edge computing”, het internet der dingen, 
cyberbeveiliging, en natuurlijk blockchain [...]. En, het zal geen 
verrassing zijn voor wie me kent, kwantumtechnologie.” 

“Wat strategische soevereiniteit betreft, willen we samen met 
Mariya Gabriel de ontwikkeling van een Europese  
Innovatieraad versnellen, een soort Europese DARPA, 
waaraan we op ons continent behoefte hebben.” 

“We zullen op grote schaal moeten herinvesteren in 
belangrijke technologieën. Deze zullen uiteraard betrekking 
hebben op alles wat te maken heeft met industriële 
eigendom, maar ook cyberbeveiliging, want cyberbeveiliging 
zal voor dit onderwerp een essentiële kwestie worden.” 

“Ten eerste is het absoluut essentieel de leveringsbronnen te 
diversifiëren. Ik wil eraan herinneren dat in 2017 27 kritieke 
stoffen zijn bekendgemaakt. In 2020 wordt een nieuwe 
bekendmaking verwacht, en ik zal er zeker naar kijken, want  
het is een onderwerp dat ik goed ken. Ik zal er zeer snel naar 
kijken.” 

Kunstmatige intelligentie en de nieuwe wet inzake  
digitale diensten  

“We zullen dus binnen honderd dagen samen met Margrethe 
Vestager een Europees kader voor kunstmatige intelligentie 
voorstellen. Ik wil het kader vergezeld doen gaan van een 
Europese strategie voor het instellen van een 
gemeenschappelijke gegevensmarkt.” 

“Ik zeg niet dat we binnen deze honderd dagen regels zullen 
vaststellen. We zullen zien wat het college zegt, ik zal zien wat 
er gebeurt.  Ik zal er veel steun aan verlenen, maar ik wil op dit 
moment nog niet over reguleren spreken. Ten eerste wil ik dat 
we proberen samen te kijken, samen tot een visie te komen, 
die we natuurlijk met u zullen delen. We zullen tijdens deze 
honderd dagen veel raadplegingen doen en het Parlement zal 
volledig worden betrokken bij deze overwegingen, omdat  
jullie onze 511 miljoen burgers vertegenwoordigen. Jullie 
zullen je kunnen uitspreken en wij zullen luisteren, dat is 
zeker. Daarachter zullen natuurlijk richtsnoeren worden 
uitgewerkt, om te kijken wat wel en niet kunnen doen [...].”  

“Gegevens zijn mijn leven, dus u kunt ervan uitgaan dat ik een 
Europa wil dat zelf de baas is over zijn gegevens, die kunnen 
dan gedeeld worden, op basis van heldere criteria, vooral op 
het gebied van de industrie zal het essentieel zijn voor het 
internet der dingen en de industrie 4.0.” 

“Kunstmatige intelligentie voor de industrie is beslist een 
belangrijk onderwerp, het gaat verder dan industrie 4.0.” 

“Ik kan u vertellen dat we de strijd met de VS en China op het 
gebied van kunstmatige intelligentie helemaal niet hebben 
verloren. Ik zal daarvoor strijden, ik hoop samen met iedereen 
in de vier windstreken van het continent die mij in deze strijd 
wil vergezellen. Daarvan ben ik overtuigd.” 

“Dank u, ik zou het graag preciseren. Natuurlijk verbind ik me 
ertoe niet aan [het beding inzake beperkte aansprakelijkheid 
in de richtlijn inzake elektronische handel] te tornen.” 

“[Vooruitzien] betekent ook een ontwikkeling van de regels 
van de interne markt, die moet worden voltooid in het licht 
van de reële behoeften van onze ondernemingen. Dit zal 
worden gedaan door middel van de wet inzake digitale 
diensten, met als doel vooral grote digitale platforms te 
reguleren.” 

“[...] wat betreft de wet inzake digitale diensten en een 
mogelijke wijziging van de richtlijn inzake elektronische 
handel [...] zal er vanzelfsprekend geen algemeen toezicht 
worden ingevoerd, geen herziening van het 
oorsprongsbeginsel of een wijziging van de 
verantwoordelijkheid. Uiteraard zullen de verplichtingen en 
verantwoordelijkheden van de platforms aan de orde worden 
gesteld.”    

“Ik zal een actieplan voor de media en audiovisuele sector 
voorstellen.” 

Eengemaakte markt voor cyberbeveiliging en een 
gezamenlijke cybereenheid  

“De dimensie cyberbeveiliging is natuurlijk van groot belang 
om te voorkomen dat onze informatieruimte op een dag 
uiteenvalt. Cyberbeveiliging is een onderwerp dat me, zoals 
jullie weten, al lange tijd na aan het hart ligt, en waarbij ik 
persoonlijk betrokken wil zijn, wat betreft alle onderdelen van 
mijn portefeuille. Het heeft betrekking op alle activiteiten van 
de interne markt, van begin tot eind. Het bepaalt daarom 
duidelijk de structuur.” 

“We zullen ons over cyberveiligheid moeten buigen, ook 
wanneer er voorwerpen worden geproduceerd [...] . 
Cyberbeveiliging vanaf het ontwerp is iets waar ik echt samen 
met jullie aan wil werken, ik vind dat het iets is waar we verder 
mee moeten gaan dan nu het geval is.” 

Een Europese industrie en eengemaakte 
markt die klaar zijn voor de toekomst  

Langetermijnstrategie voor de industriële toekomst van 
Europa  

“Hiertoe zal ik werken aan drie belangrijke prioriteiten. Ten 
eerste, de modernisering van de interne markt. Er moet nog 
veel gebeuren, daarvan zijn we ons bewust. We hebben een 
kritieke massa nodig. De grenzen moeten uiteraard worden 
verlaagd [...].” 
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“Het is binnen deze portefeuille absoluut essentieel dat de 
digitale ontwikkelingen hun weerslag hebben in alle sectoren 
van onze economie - een groot aantal diensten, industrie (en 
de industrie, dat is vanzelfsprekend 99,8 % van de kmo’s, maar  
het zijn ook de culturele sectoren en natuurlijk toerisme). Mijn 
rol zal dus zijn overal op te treden om het geheel van onze 
sectoren te helpen transformeren.” 

Circulaire economie  

“Samen met al mijn collega’s in het college zal ik bijdragen aan 
een ambitieuze Green Deal om Europa uiterlijk in 2050 het 
eerste koolstofneutrale continent te maken. Samen met Frans 
Timmermans zal ik de industriële pijler van de Green Deal 
samenstellen, een nieuwe strategie voor de circulaire 
economie, een heroriëntatie van het beleid voor  
overheidsopdrachten, en ook een transitie naar emissieloze 
voertuigen, want we moeten lessen trekken uit dieselgate.” 

“Verder staat groen beleid in mijn werkzaamheden centraal. Ik 
heb gezegd dat we op grote schaal zullen investeren in 
transitietechnologieën [...] dit is een onderwerp waarop 
Europa kan, moet en zal winnen.” 

Kmo-strategie en kmo-gezant 

“Mijn rol zal er ook in bestaan de kmo’s en startende bedrijven 
te beschermen, en nieuwe vormen van werkgelegenheid te 
ondersteunen door te zorgen voor eerlijke mededinging met 
de giganten van andere continenten, we moeten er met name 
voor zorgen dat de sociale rechten door iedereen worden 
gerespecteerd.” 

“We moeten kmo’s helpen zich aan te passen, we moeten hun 
het leven vergemakkelijken, zodat ze in en door de interne 
markt kunnen groeien, bijvoorbeeld door de toegang tot 
specifieke financiering en overheidsopdrachten te 
vergemakkelijken, of door hen te helpen hun kennis te 
beschermen.” 

“[De kmo-strategie zal bestaan uit de volgende vijf punten:] 
Het eerste punt is het wegnemen van de belemmeringen van 
administratieve en regelgevende aard. Het tweede punt is het 
verbeteren van de toepassing van de richtlijn 
betalingsachterstand. Dit is nog steeds de oorzaak van bijna 
30 % van de faillissementen van kmo’s. Het derde punt is het 
actief ondersteunen van de financiering van kmo’s. Wat dit 
betreft bestaan er instrumenten, er komen er nog meer. Het 
vierde punt is het aanpassen van de eengemaakte markt aan 
de specifieke kenmerken van kmo’s, wat dit betreft hebben 
we het al over belemmeringen gehad. Het vijfde punt is het 
ontwikkelen van vaardigheden, vooral digitale vaardigheden. 
Dit heb ik genoemd, en het is zeer belangrijk. 
Iets wat ik nog niet eerder heb genoemd, maar wat ook zeer 
belangrijk is, is het volgende: duurzaamheid. Wanneer we het 
over gebouwen hebben, gaat het om isolatie, energieneutrale 
gebouwen, CO2-neutraliteit. Dat zijn veel bekwaamheden. Ik 
heb het onderwerp al besproken met Nicolas Schmit; we 
zullen op dit laatste punt uiteraard samenwerken. Ik herhaal 
het nu, maar het is een belangrijk onderwerp, de kmo-gezant  

heb ik nog niet benoemd – ik heb nog niemand gezien en het 
is nog erg vroeg – maar de kmo-gezant zal de zeer belangrijke 
rol hebben ter plekke het contact te onderhouden voor de 
Commissie.” 

De dagelijkse werking van de interne markt 

“Ik zal me inspannen voor [...] de modernisering van de interne 
markt. Er moet nog veel gebeuren. We moeten een kritieke 
massa creëren. Uiteraard moeten we de belemmeringen 
verminderen [...].” 

“[...] digitale ontwikkelingen hebben gevolgen [...] voor alle 
sectoren van onze economie. Daarom zal het mijn taak zijn de 
hele industrie te helpen bij haar transformatie.”  

“Voor de interne markt wil ik in deze portefeuille een 
drietaktmotor: beschermen, transformeren en vervolgens 
vooruitzien naar de toekomst.” 

“Ten eerste bescherming, want de interne markt en de regels 
daarvoor maken mogelijk dat iedere dag miljoenen 
producten worden gekocht en verkocht, terwijl de 
consumentenbescherming wordt gewaarborgd. Deze 
bescherming van de interne markt is er ook voor Europese  
werknemers, die vrij hun diensten moeten kunnen leveren in 
alle lidstaten van de Unie door de erkenning van hun 
beroepskwalificaties.”  

“We moeten er ook voor zorgen dat de regels van de interne 
markt goed worden toegepast, want die zijn nog altijd een 
zeer belangrijke factor van convergentie en groei voor alle 
landen van de Unie. Ik zeg het heel duidelijk: voor álle landen, 
we moeten onverzettelijk zijn inzake de bescherming van 
werknemers en hun arbeidsvoorwaarden.” 

“Ik zal er ook voor zorgen dat de interne markt ons beschermt 
tegen concurrentie van buitenaf wanneer deze niet eerlijk is.” 

“We moeten op deze transitie anticiperen en haar begeleiden, 
zij vormt ook een kans om iedereen te helpen die zich moet 
bij- of omscholen om een nieuwe baan te vinden. De derde 
uitdaging, de sociale uitdaging, zal even belangrijk zijn voor  
mijn portefeuille als de andere twee, de ecologische uitdaging 
en de digitale uitdaging.” 

“Ik wil zeer duidelijk maken dat ik tegen nieuwe 
belemmeringen ben. Het is een gevoelig onderwerp. Soms 
werden er belemmeringen opgeworpen en hielden sommige  
landen zich niet aan de regels. Daarom zal ik het Parlement 
steunen bij de inspanningen om ervoor te zorgen dat de 
regels worden nageleefd.” 

“Ik wil zeer duidelijk zeggen dat ik de dienstenrichtlijn niet 
open wil trekken. [...] Ik ben echter wel van plan de toepassing 
van de richtlijn te verbeteren, de richtlijn is er en deze moet 
volgens de regels functioneren.” 

“Ik zal regionaal protectionisme bestrijden.”  

“Ik neem graag de verplichting op me [om belemmeringen 
voor grensoverschrijdende dienstverlening weg te nemen].” 
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Gelijke mededingingsvoorwaarden  

“Ik wil zeggen dat we een nieuwe groeistrategie voor Europa 
moeten steunen. Op de interne markt moet regels gelden die 
gunstig zijn voor alle bedrijven, en ik benadruk, alle bedrijven:  
kleine, middelgrote en grote.” 

Defensie-industrie en ruimtevaart  

Toezicht op het Europees Defensiefonds 

“Defensie zal uiteraard een zeer belangrijk punt zijn, dankzij  
het Europees Defensiefonds, dat ten goede zal komen aan 
kmo’s, daar zal ik op letten.” 

Een sterke en innovatieve ruimtevaartindustrie 

“Laat me duidelijk zijn: de ruimtevaartindustrie is absoluut  
essentieel. Europa is op het gebied van ruimtevaart het op een 
na grootste continent, en zal dit blijven. Dit is essentieel voor 
onze autonomie en onafhankelijkheid.” 

“Vooruitkijken, betekent ten slotte ook ambitie tonen in de 
defensie-industrie en op het gebied van ruimtevaart. Europa 
moet natuurlijk autonome toegang tot de ruimte hebben, 
maar ook blijven investeren in systemen van wereldklasse 
zoals Copernicus of Galileo. Uiteraard zal ik me daarvoor  
inspannen.” 

Toerisme 

“Ons doel moet zijn een [...] strategie voor de waardeketens te 
creëren, in al onze sectoren, [waaronder] toerisme, we moeten 
de transformatie van het hele ecosysteem begeleiden tegen 
de achtergrond van massatoerisme en de opkomst van 
nieuwe platforms, zodat Europa de belangrijkste toeristische 
bestemming ter wereld blijft.”  

Belangenconflicten en ethiek 

“Ik heb al mijn aandelen op de markt verkocht, voordat ik hier 
kwam. Ik heb daarnaast al mijn mandaten neergelegd, ik zeg 
u, alle. [...] Ook wat dit betreft wil ik duidelijk zijn: [het 
voortrekken van bedrijven waarbij ik betrokken ben geweest] 
is volstrekt onmogelijk. Er zijn wat dat betreft regels binnen de 
Europese Commissie. Dit zijn artikel 2, lid 6, en artikel 4 van de 
gedragscode voor de leden van de Europese Commissie. En 
zoals alle commissarissen moet ik mij daar zeer strikt aan 
houden, en dat in alle openheid. Dus, zoals in de gedragscode  
is bepaald, zal ik mij automatisch afzijdig houden van ieder 
financieel onderwerp dat rechtstreeks betrekking heeft op 
een onderneming waarmee ik banden heb gehad of een 
dochteronderneming daarvan, in overeenstemming met de 
voorzitter.” 
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Toezeggingen gedaan tijdens 
de hoorzitting van  

YLVA JOHANSSON 
Voorgedragen commissaris 
Binnenlandse zaken  

De voorgedragen commissaris, Ylva Johansson, is op 1 oktober 2019 voor het Europees Parlement verschenen om 
vragen te beantwoorden van leden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Tijdens de 
hoorzitting deed zij een aantal toezeggingen die in deze tekst worden belicht. Deze toezeggingen hebben betrekking 
op haar portefeuille, zoals omschreven in de opdrachtbrief aan haar van Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter 
van de Europese Commissie, waaronder:  
 Algemene benadering 
 Gemeenschappelijke Europese waarden 
 Een nieuwe start op het gebied van migratie, en 
 Interne veiligheid 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledige verslag van 
de openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen 
commissaris zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop zij schriftelijk geantwoord heeft.  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-ylva-johansson_en.pdf
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Algemene benadering 
“Ik verbind mij tot een solide en empirisch onderbouwde [...]  
beleidsvorming op de gebieden die onder mijn portefeuille 
vallen. Mijn doel is de beginselen van betere regelgeving toe 
te passen bij de voorbereiding van toekomstige voorstellen in 
mijn portefeuille.” 

“[...] Voor mij is het belangrijk een genderperspectief te 
hanteren bij alle maatregelen die wij nemen.” 

Gemeenschappelijke Europese waarden 
“De Europese Unie is gebaseerd op waarden, en deze moeten 
onze leidende beginselen zijn. Ik zal niet alleen binnen de 
Europese Unie ten volle voor deze waarden opkomen en ze 
verdedigen, maar ook in de rest van de wereld. Voor mij is het 
van cruciaal belang onze democratieën tegen populisme en 
extremisme te beschermen en altijd op te komen voor de 
mensenrechten.” 

“Het belang van het kind en het genderperspectief zijn 
basisvereisten voor wat wij doen en moeten in al onze 
beleidsvorming aanwezig zijn, en dat zal ik u garanderen.” 

Een nieuwe start op het gebied van migratie 

Nieuw migratie- en asielpact 

“Mijn topprioriteit [...] is de ontwikkeling van het nieuw 
migratie- en asielpact. Het zal moeilijk zijn, maar [...] mislukken 
is geen optie [...] We moeten een gemeenschappelijk 
Europees migratie- en asielpact hebben.” 

“Ik moet kunnen vertrouwen op de bereidheid van de 
lidstaten om hervestigde migranten te verwelkomen. De 
afgelopen jaren is het aantal hervestigingen in de EU 
toegenomen. Ik ben daar trots op. Ik denk dat wij op die 
manier verder moeten gaan [...]” 

 “[...] laat mij over één ding duidelijk zijn: het 
solidariteitsmechanisme in de Europese Unie is niet 
vrijblijvend en mag dat ook niet zijn.” 

Opnieuw werk maken van de hervorming van de 
asielregels 

“[...] elke lidstaat is verplicht zijn asielaanvragen in ontvangst  
te nemen, deze aanvragen te behandelen en vast te stellen of 
personen moeten terugkeren dan wel of terugkeer wegens 
het beginsel van non-refoulement niet kan worden 
toegepast. [...] De Commissie kan de lidstaten hierbij helpen 
en ondersteunen, maar [...] Dit is de bevoegdheid van elke 
lidstaat afzonderlijk. De Commissie kan dit niet doen.” 

De mazen in de asiel- en terugkeerregels dichten 

“Enerzijds moeten wij onze waarden en wettelijke 
verantwoordelijkheden respecteren ten aanzien van 

personen die internationale bescherming nodig hebben, 
anderzijds moeten we er ook voor zorgen dat degenen die 
niet in aanmerking komen om te blijven, worden 
teruggestuurd. Vorig jaar is slechts een derde van de personen 
die het bevel hadden gekregen om te vertrekken, 
daadwerkelijk teruggestuurd.” 

 “Ja, ik zal de inspanningen op het gebied van terugkeer 
opvoeren. Ik denk dat [...] we duidelijker moeten zijn, dat we 
betere procedures moeten hebben en dat we de mazen 
moeten dichten tussen degenen die voor verblijf in 
aanmerking komen en degenen die moeten terugkeren.” 

 “Ik ben ervan overtuigd dat we meer 
overnameovereenkomsten met derde landen tot stand 
moeten brengen. Dit is een zeer belangrijk aspect, en de 
Commissie kan hierbij helpen. Ik weet dat de lidstaten in 
sommige gevallen hun eigen overeenkomsten hebben, maar  
ik denk ook dat de Commissie en de lidstaten moeten 
samenwerken om tot de doeltreffendste wijze van overname  
te komen, want dat is wat we nodig hebben.” 

Opsporing en redding 

“Een cruciaal onderdeel van het nieuwe migratie- en asielpact 
moet een duurzamere, betrouwbare en blijvende aanpak van 
opsporing en redding zijn. Ik heb een duidelijke opdracht om 
ad-hocoplossingen te vervangen.” 

“Ik weet dat het Parlement heeft gevraagd om enkele 
richtsnoeren ter verduidelijking, namelijk dat echte 
humanitaire hulp nooit strafbaar mag worden gesteld. Ik kijk 
ernaar uit om deze kwestie nader te onderzoeken en op dit 
punt hopelijk vorderingen te maken.” 

Legale routes naar de Europese Unie  

 “Ik zal met de lidstaten samenwerken om de hervestiging op 
te voeren en om te zoeken naar de ontwikkeling van 
humanitaire corridors voor dringende behoeften.” 

“Met name via samenwerking, bijvoorbeeld ook met de VN-
instanties, kunnen we migranten helpen. Ik denk dat we 
overeenkomsten met derde landen moeten blijven sluiten, en 
ik denk ook dat een belangrijk onderdeel van dergelijke 
overeenkomsten erin moet bestaan om legale routes naar de 
Europese Unie te ontwikkelen. Precies daarom hebben we 
ook dit soort samenwerking met derde landen nodig op het 
gebied van migratie.” 

“Ik ben het ermee eens dat het voor economische migranten 
belangrijk is betere manieren te vinden voor onze legale 
routes naar Europa, zowel voor hervestiging als voor legale 
migranten die in Europa komen werken.” 

“Ik ben op de hoogte van het voorstel voor humanitaire visa. 
Dit is een debat dat we kunnen verderzetten.” 
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Nauwere samenwerking met landen van herkomst en 
doorreis  

“De samenwerking van de EU met Turkije en Libië is niet [...]  
schadelijk voor de mensenrechten van migranten. De rechten 
van migranten worden geschaad en de mensenrechten 
worden geschonden, maar dat is niet het gevolg van de 
samenwerking. Met name via samenwerking, bijvoorbeeld 
ook met de VN-instanties, kunnen we migranten helpen. Ik 
denk dat we overeenkomsten met derde landen moeten 
blijven hebben [...]. Precies daarom hebben we ook dit soort 
samenwerking met derde landen nodig op het gebied van 
migratie.” 

Bestrijding van mensenhandelaars en 
mensensmokkelaars 

“Levens redden op zee is onze morele plicht. Dit gaat samen 
met een intensievere bestrijding van mensenhandel en 
mensensmokkel. We moeten meer doen om het wrede 
bedrijfsmodel van smokkelaars en de criminele netwerken 
erachter te breken.” 

“Ik denk dat het vernietigen van het bedrijfsmodel van 
smokkelaars werkelijk van cruciaal belang is. We kunnen zien 
dat degenen die mensen smokkelen ook andere zaken 
smokkelen. Dit zijn georganiseerde criminelen die hiermee 
echt pakken geld verdienen, dus moeten we dit bedrijfsmodel 
bestrijden.” 

“Ik denk dat het van het grootste belang is dat we de strijd 
tegen mensenhandel opvoeren, en ik moet zeggen dat ik 
bereid ben om nieuwe wetgevingsvoorstellen op dit gebied 
te overwegen [...]” 

Een sterker Europees Grens- en kustwachtagentschap  

“[...] om onze buitengrenzen veilig te stellen, is het 
overduidelijk dat de Commissie een rol te vervullen heeft om 
de lidstaten bij te staan bij de bescherming van de 
buitengrens. Daarom zetten we zo sterk in op Frontex 
bijvoorbeeld. De bedoeling is uiteraard onze buitengrenzen 
beter te kunnen beschermen, en de rol van de Commissie en 
de agentschappen bestaat erin dit samen met de lidstaten te 
doen [...].” 

Schengengebied  

“[...] de snelle terugkeer naar een volledig operationeel 
Schengengebied zonder controles aan de binnengrenzen is 
voor mij een belangrijke doelstelling.” 

“Dit zal hopelijk ook de weg banen voor een verdere 
uitbreiding van Schengen.” 

“[...] in laatste instantie kan altijd een inbreukprocedure 
worden ingeleid. Dat is de rol van de Commissie, dus dat  
behoort altijd tot de mogelijkheden. Maar ik ben van mening 
[...] dat dit niet het eerste is wat ik zou moeten doen. Ik denk 
dat ik eerst een dialoog moet aangaan met de betrokken 
landen om te proberen manieren te vinden om in andere 

opzichten vooruitgang te boeken alvorens een 
inbreukprocedure te starten.” 

Interne veiligheid 
“[...] we kunnen onze burgers die het slachtoffer zijn van 
georganiseerde misdaad of terrorisme niet onder ogen zien 
en zeggen: we konden jullie niet verdedigen omdat zij nieuwe 
technologie gebruikten. Ik begrijp dat dit niet is wat u zegt, 
maar het is belangrijk dat we hier werk kunnen van maken.” 

“Maar al te vaak zijn de meest kwetsbare personen in onze 
samenleving het slachtoffer van deze misdrijven. Ik ben er 
vast van overtuigd dat de samenleving hen moet beschermen 
en ik zal hun grootste pleitbezorger zijn.” 

Terrorisme voorkomen en vervolgen en erop reageren  

“Ik zal ernaar streven de lacunes in onze aanpak van de interne 
veiligheid van de EU weg te werken en ervoor zorgen dat de 
Unie deze taak aankan. Het is mijn bedoeling een 
doeltreffende veiligheidsunie tot stand te brengen [...] Dit 
betekent dat ervoor moet worden gezorgd dat de geldende 
wetgeving effectief ten uitvoer wordt gelegd. Dit betekent 
ook dat de resterende lacunes in ons veiligheidskader moeten 
worden aangepakt. Georganiseerde misdaad, drugs, 
mensenhandel, seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen 
zijn voor mij stuk voor stuk belangrijke prioriteiten.” 

“We merken dat criminele bendes steeds professioneler 
worden en hun bedrijfsmodel ontwikkelen, en we moeten ons 
op Europees niveau extra inspannen om hen op de juiste 
manier te kunnen bestrijden.” 

“Wanneer terroristische strijders mogelijks naar hun land van 
herkomst terugkeren, moet elke lidstaat hierover zelf 
beslissen, maar de Commissie kan helpen om de 
samenwerking te vergemakkelijken, zodat mensen 
daadwerkelijk voor de rechter kunnen worden gebracht en 
gestraft voor hun terroristische daden.” 

“We moeten de samenwerking tussen de politiediensten 
onderling en ook de samenwerking met Europol in de 
Europese Unie verbeteren. Zoals ik eerder op een andere 
vraag heb geantwoord, ben ik van mening dat vertrouwen het 
belangrijkste is.” 

Bestrijding van radicalisering 

“Ook de bestrijding van alle vormen van radicalisering staat  
bovenaan op mijn agenda.” 

“[...] de bestrijding van radicalisering is volgens mij uitermate 
belangrijk, en dat is een taak die met een holistische 
benadering in elke lidstaat moet worden aangepakt, maar de 
EU kan hierbij helpen en kan ook expertise op dit gebied 
bieden, en ik denk dat dit zeer belangrijk is.” 

“Ik zal onvermoeibaar werken om terroristen geen ruimte 
meer te laten om hun aanslagen te plannen, te financieren en 
uit te voeren. 
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Toezeggingen gedaan tijdens 
de hoorzitting van  
JANEZ LENARČIČ  
Voorgedragen commissaris  
Crisisbeheer  

De voorgedragen commissaris, Janez Lenarčič, is op 2 oktober 2019 voor het Europees Parlement verschenen om 
vragen te beantwoorden van leden van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid. Tijdens de hoorzitting deed hij een aantal toezeggingen die in deze tekst 
worden belicht. Deze toezeggingen hebben betrekking op zijn portefeuille, zoals omschreven in de opdrachtbrief aan 
hem van Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese Commissie, waaronder:  

 
 Europese civiele bescherming en humanitaire hulp. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledige verslag van 
de openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen 
commissaris zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop hij schriftelijk geantwoord heeft.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-janez-lenarcic_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191002-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63304/20191003RES63304.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60744/janez-lenarcic-slovenia
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62440/20190927RES62440.pdf
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Europese civiele bescherming 
Efficiency en doeltreffendheid 

“De EU moet haar capaciteit bijstellen om meer mensen in 
nood snel en efficiënt te kunnen helpen.” 

“Als commissaris voor Crisisbeheer en Europese coördinator 
voor respons in noodsituaties zal ik in de eerste plaats streven 
naar ondersteuning van mensen in nood, zo snel en efficiënt 
mogelijk, met volledige inachtneming van de humanitaire 
beginselen. In dit verband zal ik de efficiency en 
doeltreffendheid van onze crisisrespons maximaliseren om 
zoveel mogelijk mensen in nood te bereiken.” 

“Ik ben van plan het EU-Coördinatiecentrum voor respons in 
noodsituaties te versterken, zodat het snel en doeltreffend 
kan reageren op een breed scala van crises.” 

“Ik ben van plan ervoor te zorgen dat de Europese Unie even 
goed kan reageren op een dergelijke grote crisis met een lage 
kans dat die zich voordoet als op een radiologische of 
nucleaire crisis.” 

“Ik ben van plan er eerst voor te zorgen dat we het vereiste 
aantal blusvliegtuigen hebben.” 

RescUE 

“Ik ben van plan om, in nauwe samenwerking met de 
lidstaten, voluit te ijveren voor een versterkte uitvoering van 
rescEU – het versterkte Uniemechanisme voor civiele 
bescherming. We hebben meer capaciteit nodig om het 
hoofd te bieden aan bosbranden, acute medische  
noodsituaties en chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire rampen.” 

Paraatheid bij rampen 

“Recente gebeurtenissen, waaronder de dodelijke 
bosbranden in Portugal, hebben aangetoond dat we beter 
moeten worden in het voorkomen van rampen en dat we 
beter voorbereid moeten zijn om te reageren wanneer 
preventie faalt.” 

“Er zijn al dingen die we niet langer kunnen voorkomen, maar  
we kunnen ons ten minste aanpassen. Ik zal daar aan werken. 
Ik zal spreken met uitvoerend vicevoorzitter Timmermans en 
ervoor pleiten om de strategie voor rampenrisico’s in alle 
klimaatmaatregelen van de Unie op te nemen.” 

Samenwerking met de lidstaten 

“We moeten er rekening mee houden dat civiele bescherming 
in de eerste plaats de bevoegdheid van de lidstaten is en dat  
de EU hierbij slechts een ondersteunende rol speelt. Maar ik 
ben van plan deze rol ernstig te nemen en er intensief aan te 
werken. Ik ben van plan met de lidstaten samen te werken om 
hen ervan te overtuigen dat dit iets is wat wij, de hele 
Europese Unie en haar lidstaten, nodig hebben, want  
wanneer er zich iets voordoet en wij niet voorbereid zijn, dan 
zal het te laat zijn.”  

Humanitaire hulp  
“Ik zal al mijn energie en bijna drie decennia ervaring in 
internationale en Europese fora inzetten om lijden te helpen 
verlichten en om steun te bieden aan mensen die getroffen 
zijn door crises, en daarbij ook de Europese solidariteit 
bevestigen – een waarde waarin ik zeer sterk geloof.” 

Humanitaire beginselen 

“De EU staat hoog aangeschreven wegens haar strikte 
naleving van de fundamentele humanitaire beginselen van 
menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid. Ik ben van plan deze beginselen ook in de 
toekomst krachtig te verdedigen.” 

“Een van deze beginselen is het onpartijdigheidsbeginsel, dat  
ik krachtig wil verdedigen. Dit beginsel houdt in dat we 
humanitaire hulp bieden waar deze het meest nodig is, 
ongeacht persoonsgebonden kenmerken, met inbegrip van 
religieuze overtuigingen.” 

“Besluiten over de toekenning van humanitaire hulp moeten 
onafhankelijk worden genomen van de andere doelstellingen 
van de Europese Unie – politieke, militaire, economische, 
strategische en andere. Deze onafhankelijkheid zal ik ook 
verdedigen aan de tafel van de cluster extern optreden.” 

 “De naleving van deze (humanitaire) beginselen, met 
inbegrip van het beginsel van onafhankelijkheid en 
neutraliteit, is een operationele noodzaak. We kunnen ons 
niet permitteren dat een partij, om het even wie die bij een 
gewapend conflict is betrokken, ons ziet als iemand die tot de 
andere kant behoort, want als we zo worden gezien, dan 
zouden we de toegang tot humanitaire hulp voor de 
getroffen bevolking in gevaar brengen. We zouden ook de 
getroffen bevolking zelf in gevaar brengen en bovendien ook 
de veiligheid van humanitaire hulpverleners. [...] dit is de 
conditio sine qua non voor de humanitaire hulp van de 
Europese Unie.” 

Humanitaire hulp en extern optreden van de EU 

“Humanitaire hulp maakt ontegensprekelijk deel uit van het 
extern optreden van de Europese Unie. Het is echter een zeer 
bijzonder onderdeel. Het is een onderdeel dat wordt geregeld 
door een duidelijke reeks beginselen die verschillen van alle 
richtsnoeren voor onze andere activiteiten in het kader van 
het extern optreden. Ik ben dan ook van plan nauw samen te 
werken met de collega’s in deze cluster externe 
samenwerking, en tegelijkertijd de humanitaire ruimte en de 
humanitaire beginselen te verdedigen.” 

Internationaal humanitair recht 

“Ik zal veel aandacht besteden aan de bevordering van 
wereldwijde steun voor het internationaal humanitair recht. In 
mijn contacten met statelijke en niet-statelijke actoren zal ik 
met klem aandringen op het behoud van de humanitaire 
ruimte. Het is onaanvaardbaar dat humanitaire hulpverleners 
in toenemende mate worden geviseerd en dat hun toegang 
tot mensen in nood regelmatig wordt geblokkeerd.” 
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“Ik ben van plan samen te werken met organisaties die 
bevoorrechte toegang hebben tot gewapende actoren, 
ongeacht of het gaat om staatslegers of gewapende milities, 
om hun aandacht te vestigen op het belang van de 
eerbiediging van het internationaal humanitair recht.” 

“Ik ben van plan [...] erop aan te dringen dat dergelijke 
trainingen (missies in de veiligheidssector) onderwerpen 
omvatten zoals het internationaal humanitair recht en 
gendervraagstukken.” 

Humanitaire hulp en civiele bescherming  

“Onze activiteiten op het gebied van humanitaire hulp zijn 
volledig complementair met de activiteiten op het gebied van 
civiele bescherming. Deze spreken elkaar absoluut niet tegen. 
Er is ruimte voor beide instrumenten, zowel voor  
mechanismen voor respons in noodsituaties als voor  
maatregelen zoals preventie en paraatheid.” 

Aanpassingsvermogen en paraatheid bij rampen 

“Ik ben van plan in de eerste plaats de inspanningen van de 
EU ter voorkoming van rampen te intensiveren, en 
tegelijkertijd ons vermogen te vergroten om ons aan te 
passen aan een veranderende omgeving. In het licht van de 
voorspelde klimaatverandering, aanslepende conflicten en 
toenemende instabiliteit in heel de wereld, moeten wij – de 
Europese Unie en haar lidstaten – op een geïntegreerde 
manier tewerk gaan.” 

Interinstitutionele samenwerking  

“Ik kan u verzekeren dat het mijn grote voornemen is om met 
u (het Europees Parlement) als partner samen te werken, u op 
de hoogte te houden en naar uw standpunten en punten van 
zorg te luisteren.”  

“Ik ben van plan nauw samen te werken met de hoge  
vertegenwoordiger/vicevoorzitter en andere leden van het 
college die verantwoordelijk zijn voor gebieden als 
klimaatverandering, milieu en ontwikkeling. Het is de 
bedoeling ervoor te zorgen dat vermindering van het risico op 
rampen integraal deel gaat uitmaken van onze inspanninge n 
om het aanpassingsvermogen van onze samenlevingen en 
ecosystemen te vergroten, te beginnen met de Europese  
Green Deal.” 

Koppeling tussen humanitaire hulp,  
ontwikkelingssamenwerking en vrede  

“Ik zie ook een rol voor ontwikkeling, de zogeheten koppeling 
tussen humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. Ik 
zal pleiten voor de betrokkenheid van mijn collega voor  
internationale partnerschappen, voorgedragen commissari s 
Urpilainen en haar diensten van de Commissie, om zo snel 
mogelijk van meet af aan betrokken te worden, want als u de 
behoeften op lange termijn en de onderliggende oorzaken 
van de hulpsituatie aanpakt, kan dit ook de overgang van 
humanitaire hulp naar ontwikkelingssamenwerking 
vergemakkelijken.”  

“We moeten de mensen zo snel mogelijk van de 
‘spoedafdeling’ naar de ‘herstelafdeling’ overbrengen, zodat  
ze kunnen profiteren van duurzamere oplossingen op de 
lange termijn.” 

Samenwerking met lokale actoren  

“We moeten rekening houden met lokale bijzonderheden, de 
best mogelijke bijstand verlenen aan mensen in nood, en 
daarbij bijzondere aandacht besteden aan de meest 
kwetsbare groepen, zoals vrouwen en kinderen.” 

“Ik wil meer doen om lokale actoren in staat te stellen hulp op 
het terrein te verlenen. Zij kennen de context het best, zij 
kunnen efficiënter werken, en zij weten wat werkt.” 

“Ik zal de inclusie en betrokkenheid van lokale partners 
consequent bevorderen, zowel bij humanitaire activiteiten als 
bij het opbouwen van hun capaciteiten op dit gebied en bij 
hun integratie in bijvoorbeeld nationale 
coördinatiemechanismen, zodat zij zeer actief deelnemen aan 
de hele cyclus van humanitaire bijstand.” 

Beheer van EU-financiering  

“Ik wil voortbouwen op de enorme steun die de humanitaire 
hulp van de Europese Unie reeds geniet onder de Europese  
burgers, en ik wil hen ervan verzekeren dat elke euro die op 
dit gebied wordt uitgegeven, goed wordt besteed. Ons 
belangrijkste publiek moeten de EU-burgers en de 
begunstigden zijn. Daarom zal ik hoge prioriteit verlenen aan 
de communicatie met hen.” 

“Ik zal garanderen dat de financiering gaat naar personen die 
in nood verkeren, en dat dit op transparante wijze en op 
grond van goed financieel beheer gebeurt.” 

Samenwerking met internationale partners 

“Wij vertrouwen op onze partners, partners die afkomstig zijn 
uit het bestel van de Verenigde Naties, zoals Unicef, het 
UNHCR en het Wereldvoedselprogramma.” 

“De Verenigde Naties, en met name het Bureau voor de 
Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden, moeten de 
algemene coördinerende rol hebben (in het internationale 
humanitaire universum). Als ik word bevestigd, zal een van 
mijn eerste stappen erin bestaan contact op te nemen met de 
Verenigde Naties en het Bureau voor de Coördinatie van 
Humanitaire Aangelegenheden.” 

Samenwerking met ngo’s 

“Ngo’s zijn belangrijke actoren, met name op het gebied van 
humanitaire hulp. We hebben zeer positieve ervaringen met 
de samenwerking met ngo’s; zij zijn immers onze gevestigde, 
betrouwbare en doeltreffende partners.” 

“Humanitaire hulp mag nooit strafbaar worden gesteld. [...]  
Mensen mogen niet worden vervolgd voor hun inzet op 
humanitair gebied.”  
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Humanitaire hulp en migratie 

“Humanitaire hulp is geen instrument voor migratiebeheer. 
De Europese Unie beschikt hiervoor over andere 
instrumenten, en humanitaire hulp behoort daar niet toe.” 

“Wanneer we beoordelen of er behoefte is aan humanitaire 
hulp, richten we ons doorgaans op mensen die gedwongen 
ontheemd zijn, vooral vluchtelingen. Dat betekent niet dat we 
humanitaire hulp zouden ontzeggen aan migranten, ook 
economische migranten. [...] wij verlenen humanitaire hulp op 
basis van de behoefte en niet op grond van de status.” 

“Ik zal dit beginselstandpunt ook op het gebied van terugkeer 
innemen. Dat betekent dat we terugkeer zullen ondersteunen 
en bevorderen die veilig, waardig en duurzaam is, en – 
misschien nog belangrijker – die vrijwillig is.” 

Rol van de particuliere sector 

“We moeten kijken naar de mogelijkheid om de particuliere 
sector bij ons optreden te betrekken. Als we dat doen, moet 
één ding duidelijk zijn: dit mag niet ten koste gaan van de 
naleving van de beginselen die op humanitaire hulp van 
toepassing zijn. Dat is duidelijk.” 

“Niemand mag, om het zo te zeggen, munt kunnen slaan uit 
humanitaire hulp. Dat kan niet. Dat is geen optie. Humanitaire 
hulp is een nobele missie. Het is geen handelsactiviteit en mag 
dit ook nooit worden.” 

Klimaatverandering 

“We moeten veel meer doen en veel sneller optreden om de 
uitdagingen aan te pakken die het gevolg zijn van de 
klimaatverandering die we nu al voelen.” 

“Ik verbind mij ertoe om met name met de Verenigde Naties 
samen te werken omdat de Verenigde Naties de hoedster zijn 
van het VN-Verdrag betreffende de status van vluchtelingen. 
Ik zal met onze partners samenwerken aan de definitie van het 
fenomeen dat u beschrijft (mensen die ontheemd zijn als 
gevolg van de klimaatverandering) omdat één ding duidelijk 
is: deze mensen hebben bescherming nodig.” 

Vrouwen en meisjes 

Ik kan mij geen humanitaire hulp voorstellen zonder daarbij  
bijzondere aandacht te besteden aan de specifieke behoeften 
van kwetsbare groepen, met name vrouwen en meisjes. [...]  
Bijgevolg moet onze humanitaire hulp rekening houden met 

deze specifieke situatie van vrouwen en meisjes en 
maatregelen omvatten in alle stadia van onze humanitaire 
werkzaamheden – preventie en bescherming. [...] We moeten 
rekening houden met deze bijzondere behoeften, en naar  
mijn mening omvatten deze bijzondere behoeften ook 
seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten wanneer we 
te maken hebben met slachtoffers van seksueel en 
gendergerelateerd geweld.” 

Onderwijs  

“Onderwijs zal een van mijn prioriteiten zijn als ik het heb over 
humanitaire hulp. Humanitaire hulp is van oudsher gericht op 
voedsel, onderdak, water, sanitaire voorzieningen en 
basisgezondheidszorg. Maar we weten dat, wanneer 
september eraan komt, kinderen opnieuw naar school  
moeten en dat zij niet kunnen wachten tot de humanitaire 
situatie is opgelost, ontwikkelingssamenwerking op gang 
komt, enzovoort.” 

“Als het op onderwijs aankomt, kan er geen sprake zijn van 
onderscheid en zeker niet van onderscheid op basis van het 
geslacht. Absoluut niet. Dit is een van de belangrijkste 
Europese waarden en ik zal erop aandringen dat we voorzien 
in onderwijs in noodsituaties en dat we hiervoor voldoende  
financiële middelen uittrekken, want we kunnen het ons niet 
veroorloven dat we generaties kinderen verliezen die niet 
naar school gaan omdat zij in een noodsituatie verkeren. We 
moeten werk maken van de uitbreiding van dit concept van 
onderwijs in noodsituaties.” 

Financiering van humanitaire hulp 

“Ik zal aandringen op de stipte uitvoering van alle 
verbintenissen die de EU is aangegaan, en met name van de 
‘Grand Bargain’.” 

“We moeten inspelen op de behoeften van de ngo’s, maar  
tegelijkertijd moeten we de juiste controlemaatregelen en 
garanties eisen met betrekking tot het financieel beheer van 
de middelen die daadwerkelijk geld van de belastingbetaler 
van de EU zijn.” 

Gewapende conflicten 

“Als commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing 
zal het mijn plicht zijn erop te wijzen dat wij daadwerkelijk 
consequent moeten handelen en dat we ervoor moeten 
zorgen dat onze export van wapens niet leidt tot de 
verergering van een humanitaire crisis.”
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De voorgedragen commissaris, Jutta Urpilainen, is op 1 oktober 2019 voor het Europees Parlement verschenen om 
vragen van leden van de Commissie ontwikkelingssamenwerking te beantwoorden. Tijdens de hoorzitting deed zij 
een aantal toezeggingen die in deze tekst worden belicht. Deze toezeggingen hebben betrekking op haar portefeuille, 
zoals omschreven in de opdrachtbrief aan haar van Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese 
Commissie, waaronder:  
 duurzame partnerschappen opbouwen. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledig verslag van 
de openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen 
commissaris zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop zij schriftelijk geantwoord heeft.
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Duurzame partnerschappen opbouwen 

Alomvattende strategie voor Afrika 

“Als ik word benoemd als commissaris, ben ik van plan voort 
te bouwen op de Afrikaans-Europese alliantie voor duurzame  
investeringen en banen om te komen tot een alomvattende  
Europese strategie voor Afrika. Hierbij zal ik samenwerken met 
de hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter en de andere 
commissarissen. Het partnerschap met ons naburige  
continent is economisch hechter geworden in het belang van 
zowel de Afrikaanse als de Europese burgers. De particuliere 
sector is in dit verband betrokken bij het scheppen van banen 
en het bevorderen van nieuwe vaardigheden. Ik wil doorgaan 
op deze weg, onze wederzijdse belangen bevorderen en ons 
beter in staat stellen om gezamenlijk kansen te benutten. Wij 
moeten het verouderde discours over Afrika als een instabiel 
en arm continent verwerpen. In plaats daarvan moeten wij 
ons openstellen voor Afrika en het zien als jong continent van 
hoop en welvaart.” 

“Ik denk dat deze alomvattende strategie voor Afrika 
betrekking moet hebben op landbouw, handel en 
milieuaspecten. Volgens mij biedt de strategie ons ook een 
nieuwe kans om de landbouw in Afrika te ondersteunen. Dus 
ik denk dat wij hiertoe gebruik zullen kunnen maken van dit 
nieuwe instrument.” 

“Wat de rol van Afrika betreft: de toekomst van Afrika is de 
toekomst van Europa. Deze twee werelddelen zijn met elkaar 
verbonden. Dus natuurlijk zou ik het discours willen 
veranderen [...]. In Afrika wonen 1,2 miljard mensen; meer dan 
de helft van hen is jonger dan 25. Dit continent biedt dan ook 
vele kansen en natuurlijk moeten wij dat positieve discours 
ondersteunen.” 

“[...] Ik ben van mening dat een Afrikastrategie – een 
alomvattende strategie voor Afrika – daartoe kan bijdragen. 
Deze strategie is een instrument voor een partnerschap met 
Afrika, maar draagt ook bij aan de verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen. Het moet een 
alomvattende strategie zijn, waarin verschillende 
beleidssectoren zijn geïntegreerd. Er moet rekening worden 
gehouden met handel, landbouw, milieu enzovoort. Ik kan 
beginnen met de voorbereiding, samen met de hoge  
vertegenwoordiger/vicevoorzitter Borrell, maar ik wil 
benadrukken dat het hele college zich hiervoor moet inzetten. 
Dit proces op gang brengen, is niet mijn of onze taak alleen. 
Het moet het proces van het hele college zijn.” 

 “Voor mij persoonlijk [...] is transparantie een heel belangrijke 
waarde; als wij zullen nadenken over de toekomst van het 
trustfonds voor Afrika of van verschillende soorten 
trustfondsen in het algemeen, moet het Parlement volgens 
mij natuurlijk een belangrijke rol spelen.” 

Post-Cotonou-overeenkomst 

Ik zal ook prioriteit geven aan het afronden van de 
onderhandelingen over de post-Cotonou-overeenkomst. Op 
het internationale toneel moeten wij een moderne, 
strategische en invloedrijke alliantie tussen de EU en de staten 
in Afrika, het Caribische gebied en het gebied van de Stille 
Oceaan tot stand brengen – een alliantie ten dienste van onze 
gemeenschappelijke belangen en van al onze volkeren. En ik 
kan u vandaag verzekeren dat ik mijn zorg voor de wenselijke 
parlementaire dimensie van dit toekomstige partnerschap 
niet zal laten verslappen. De Europese Unie put haar kracht uit 
al haar instellingen. Ik wil dan ook benadrukken dat ik mij 
samen met de andere instellingen wil inzetten voor hetzelfde 
doel. Wij zullen de rol van de EU als wereldleider op het gebied 
van internationale samenwerking en ontwikkeling versterken. 
Als parlementslid geloof ik echt in de representatieve 
democratie en ik zal mijn uiterste best doen om de bijzondere 
relatie tussen de Commissie en het Europees Parlement 
steeds te versterken en te verdiepen.” 

“Mijn inziens moet de parlementaire dimensie ook aandacht  
krijgen in de toekomstige samenwerking met de ACS. Zij moet 
deel uitmaken van die samenwerking [...]. Wij moeten er 
volgens mij vooral voor zorgen dat de parlementaire dimensie 
op de een of andere manier de nodige aandacht krijgt. Dit 
zullen wij zeker verder bespreken als ik begin november mijn 
werkzaamheden als commissaris aanvat. Dit wordt een van 
mijn prioriteiten. Ik ben van plan om in november in Rwanda 
deel te nemen aan de Parlementaire Vergadering.” 

Alomvattend partnerschap met landen van herkomst en 
doorreis  

“[...] Ongeveer 85 % van de migranten woont in een 
ontwikkelingsland. Door middel van 
ontwikkelingssamenwerking kunnen wij die landen ook 
steunen – de landen van herkomst, maar ook de landen van 
doorreis.” 

“Wij moeten de rechtsstaat en de mensenrechten 
eerbiedigen. Dat is heel duidelijk voor mij en natuurlijk ben ik 
hier als voorgedragen commissaris zeer aan gehecht.” 

“Ik geloof niet dat conditionaliteit alleen de migratiecrisis of 
de migratieproblematiek in het algemeen kan oplossen [...] . 
Vanuit dat perspectief denk ik, zoals ik al eerder zei, dat de 
Commissie één migratiebeleid moet hebben; natuurlijk 
vertegenwoordigt het hele college dat beleid. 
Ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingshulp maken 
deel uit van dat beleid, maar kunnen er niet het enige 
instrument van zijn. Dat is voor mij heel duidelijk.” 
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Duurzameontwikkelingsdoelste llingen  

“De Europees commissaris voor Internationale 
Partnerschappen streeft naar de verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen in de wereld. Mijn 
ambitie is om de armoede te bestrijden door middel van 
internationale samenwerking en ontwikkeling. Onze 
mondiale verantwoordelijkheid is verankerd in de Verdragen 
en in onze verbintenis tot waarden op het gebied van de 
mensenrechten en de menselijke waardigheid. Het is mijn 
ambitie om hier strategisch en doelmatig aan te werken en 
het beleid telkens af te stemmen op de veranderende 
mondiale realiteit.” 

“Toen de internationale gemeenschap in 2015 van de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling is overgestapt  
naar de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, wilde zij ook 
niet langer denken vanuit de dichotomieën “noord/zuid”, 
“donor/begunstigde”, “ontwikkelde 
landen/ontwikkelingslanden”. In plaats daarvan heeft de 
internationale gemeenschap een universele, ambitieuze en 
uitgebreide blauwdruk ontwikkeld voor alle partijen, 
waarover alle partijen het eens zijn geworden. Als Europees 
commissaris zou ik ervoor zorgen dat de EU een betrouwbare 
bondgenoot is voor partnerlanden bij hun inspanningen in de 
richting van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen.” 

“Beleidscoherentie is belangrijk, en [...] wij moeten de 
beleidscoherentie verbeteren bij al onze werkzaamheden.”  
“[...] Zonder beleidscoherentie zijn wij niet in staat om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken. [...]  
ik zie de Agenda 2030 dus als een soort van kompas. Het is een 
kader met verschillende perspectieven vanwaaruit wij al onze 
beleidswerkzaamheden moeten bekijken en analyseren. 
Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen vanuit de Europese  
instellingen doen: de lidstaten moeten deel uitmaken van dit 
proces. [...] Het is belangrijk dat wij zorgen voor een 
gezamenlijke planning, gezamenlijke programmering en 
vervolgens ook gezamenlijke follow-up, zodat wij de 
resultaten en prestaties kunnen zien. [...] Zonder 
beleidscoherentie, onder meer op het gebied van landbouw, 
handel en externe betrekkingen, kunnen wij de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen niet verwezenlijken. 
Dit is essentieel.” [...] 

“Ik zal me richten op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en de bestrijding van 
ongelijkheid en van armoede.” “[...] Ik zal mij persoonlijk 
inzetten om ongelijkheid te bestrijden, want ik denk dat dit 
niet alleen voor de landen met een gemiddeld inkomen, maar  
voor bijna elke lidstaat van de Europese Unie een enorme 
uitdaging is. Dit zijn dus de leidende beginselen voor mij, om 
ons in staat te stellen ongelijkheid te bestrijden met 
verschillende soorten instrumenten.” 

 “[...] Als wij de duurzameontwikkelingsdoelstellingen tegen 
2030 willen verwezenlijken, moeten wij er de particuliere 
sector noodzakelijkerwijs bij betrekken. Anders halen wij de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling niet. Voorzitter 
Juncker heeft hier al actie toe ondernomen met de alliantie. 
Die heeft volgens mij tot vrij goede resultaten geleid. Maar in 
de komende jaren moeten wij zorgen voor meer 
investeringen in Afrika en dat is natuurlijk niet mogelijk 
zonder de particuliere sector. [...] Wij begrijpen dus allemaal 

dat wij er alleen niet zullen komen, zelfs niet als wij erin slagen 
om de overheidsmiddelen voor ontwikkelingssamenwerking 
te verhogen. Wij moeten de particuliere sector hier dus bij 
betrekken, maar natuurlijk is er ook behoefte aan regels en 
voorschriften.” 

Gendergelijkheid en de versterking van de positie van 
vrouwen en meisjes 

“[...] Ik verzeker u vandaag dat ik mij ten volle zal inzetten om 
prioriteit te geven aan gendergelijkheid en de integratie 
daarvan in al onze beleidsmaatregelen en -programma’s.” 

“Seksuele en reproductieve gezondheid zal een centraal 
aandachtspunt zijn bij onze werkzaamheden voor  
gendergelijkheid, dat is voor mij heel duidelijk. [...] Ik denk dat  
het Spotlight-initiatief een belangrijk initiatief is en ik ben zal 
me actief inzetten om dat werk in de toekomst voort te zetten. 
Ik zie ook in dat wij op het gebied van gendergelijkheid en 
genderpariteit sterke partnerschappen in de hele wereld 
nodig hebben. De toegang tot gezondheidszorg wil ik [...]  
natuurlijk verbeteren [...], want ik zie toegang tot 
gezondheidszorg als een grondrecht voor al onze burgers, dat  
ook een grondrecht zou moeten zijn in onze partnerlanden.” 

“Ik kan u hier in het Parlement beloven dat wij zullen komen 
met een genderactieplan III. Ik zal in dit verband een voorstel 
doen en me actief inzetten voor de ontwikkeling hiervan: ik 
geloof dat wij gendergelijkheid met dit instrument zullen 
kunnen bevorderen.” 

“Gendergelijkheid is voor mij een belangrijke prioriteit, dus ik 
zal natuurlijk proberen ook hiervoor meer middelen te vinden. 
Ik ben het volledig met u eens dat wij gendergelijkheid in al 
ons beleid moeten integreren. Wij mogen niet vergeten dat  
gendergelijkheid deel uitmaakt van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen. Wij hebben beloofd 
ons voor de verwezenlijking van die doelen in te zetten; ook 
daarom is er volgens mij behoefte aan deze holistische 
benadering als wij de levensomstandigheden van vrouwen en 
vrouwenparticipatie van politieke of andere aard willen 
verbeteren, en ik ben bereid om daaraan te werken.” 

Het maatschappelijk middenveld in de hele wereld 
ondersteunen 

“Maatschappelijke organisaties zijn misschien wel onze 
belangrijkste bondgenoten en moeten centraal staan bij de 
werkzaamheden van de Europese Unie op het gebied van 
internationale samenwerking en ontwikkeling. Het is in ieders 
belang om deze zo veel mogelijk te betrekken bij de 
beleidsvorming en de opzet en uitvoering van ons 
programma. Politiek hebben wij nodig voor onze planeet, 
voor de mensheid. De Europese burgers verwachten van ons 
dat wij actie ondernemen. De jongeren – zij willen meer. Onze 
kinderen verdienen dat wij ons uiterste best doen. Samen met 
u wil ik vertrouwen opbouwen – vertrouwen, zodat onze 
partners een sterke EU zien die bijdraagt aan de 
verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en armoede bestrijdt. 
Vertrouwen, zodat onze burgers de logica en de resultaten 
van ons werk op het gebied van samenwerking en 
ontwikkeling begrijpen. Vertrouwen tussen de mensen en de 
instellingen, want meer gelijkheid in de wereld tot stand 
brengen kunnen wij niet alleen.” 
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“[...] Wij moeten samenwerken met internationale 
organisaties, het maatschappelijk middenveld, nationale 
regeringen enzovoort. Want alleen door samenwerking 
kunnen wij resultaten bereiken.” 

“[...] Het maatschappelijk middenveld en de ngo’s verrichten 
uitstekend werk in talrijke heel moeilijke en kwetsbare landen 
en gebieden. Ik ben dus natuurlijk bereid om met hen en 
andere belanghebbenden samen te werken en ook om te 
leren van de ervaringen van onze kleine en grote lidstaten.”  

Inzet om spoedig overeenstemming te bereiken over het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking voor de periode na 2020  

“Ik ben van plan met u en anderen samen te werken om 
overeenstemming te bereiken over het instrument voor  
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale 
samenwerking.” 

“Ik ben vastbesloten onze transparantie te vergroten.” 

“[...] Ik wil mijn best doen om tot een gezamenlijk akkoor d 
tussen alle instellingen te komen, maar wij moeten eerst de 
onderhandelingen over het MFK afronden, want natuurlijk zal 
NDICI deel uitmaken van het MFK.” 

“Ik wil zeker alles doen wat ik kan om de financiële middelen 
voor de minst ontwikkelde landen in de wereld te verhogen. 
Wij hebben beloofd ons in te zetten om 0,15 of 0,2 % te halen, 
maar helaas hebben wij dat streefdoel niet behaald, en daar  
moeten wij in de toekomst samen aan werken.” 

“Ik zal me er ook voor inzetten dat onze bijstand leidt tot meer 
binnenlandse inkomsten en meer kapitaal uit de particuliere 
sector.” 

“Samen met de lidstaten zal ik blijven werken aan 
gezamenlijke analyses, gezamenlijke programmering en 
gezamenlijke uitvoering, en aan de verwezenlijking van de 
doelstelling dat de officiële ontwikkelingshulp minstens 0,7 % 
van het bni bedraagt.” 

“Volgens mij moeten wij de ministers van Financiën en de 
staatshoofden betrekken bij de discussie over de 0,7 % en ik 
ben bereid om dat te proberen.” 

“Ik ben bereid om me te engageren om in het kader van NDICI  
20 % van onze financiering voor menselijke ontwikkeling te 
gebruiken. Dit is belangrijk voor mij. Wat mij bezighoudt, is de 
kwaliteit van het onderwijs, want niet alleen de toegang tot 
onderwijs is van belang, maar ook de onderwijskwaliteit [...] . 
Voor mij is het zonneklaar dat onderwijs de sleutel tot 
armoedebestrijding is en daarom zal het ook een prioriteit zijn 
voor mij.” 

 “Ik weet dat de Europese Unie al meer dan 20 % van haar  
ontwikkelingsfinanciering voor klimaat- en milieuactie 
aanwendt, maar ik ben het volledig met u eens dat wij meer 
moeten doen.” “Ik weet dat de Europese Unie veel doet voor  
de oceanen en de ontwikkelingsenveloppe bedraagt  
ongeveer 720 miljoen EUR – dus heel wat, en ik zal hier in de 
toekomst zeker de nodige aandacht aan besteden.” 
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Toezeggingen gedaan tijdens de 
hoorzitting van  

KADRI SIMSON 
Voorgedragen commissaris  
Energie 

De voorgedragen commissaris, Kadri Simson, is op 3 oktober 2019 voor het Europees Parlement verschenen om vragen 
van leden van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) te beantwoorden. Tijdens de hoorzitting deed zij 
een aantal toezeggingen die in deze tekst worden belicht. Deze toezeggingen hebben betrekking op haar portefeuille, 
zoals omschreven in de opdrachtbrief aan haar van Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese 
Commissie, waaronder:  
 veilige en duurzame energie, en 
 empowerment van mensen en regio’s. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledig verslag van 
de openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen 
commissaris zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop zij schriftelijk geantwoord heeft.
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Veilige en duurzame energie 
Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie 

 “Energie-efficiëntie blijft een prioriteit. Het beginsel “energie-
efficiëntie eerst” moet over de hele linie serieus worden 
genomen. De energieprestatie van gebouwen verbeteren en 
de renovatiepercentages verhogen kan voor een doorbraak 
zorgen. De hinderpalen zijn algemeen bekend, maar wij 
kunnen op zoek gaan naar nieuwe oplossingen, vooral inzake 
de financiering. In veel lidstaten zijn goede voorbeelden te 
vinden op het gebied van lokale en sociale huisvesting.” 

“Ik ben ervan overtuigd dat een echte interne markt  
aanzienlijke voordelen oplevert en van essentieel belang is 
om de uitrol van hernieuwbare energie te bevorderen.” 

“[...] Wij moeten ook meer doen met het oog op hernieuwbare 
energie: wij moeten investeren in onderzoek en innovatie 
voor de opslag van hernieuwbare energie.” 

Het gebruik van schone energie bevorderen  

“De duizenden mensen die in Europa en de rest van de wereld 
de straat op gaan, herinneren ons er voortdurend aan dat  
niets dringender is dan klimaat- en energiemaatregelen. 
Hierover zijn de Europese burgers het meest bezorgd. Daarom 
heeft de verkozen voorzitter de Europese Green Deal 
aangewezen als een van de belangrijkste prioriteiten van haar 
Commissie. Het energiebeleid zal van essentieel belang zijn 
ter verwezenlijking van deze prioriteit. Uit eigen ervaring – ik 
was minister van Economie en Infrastructuur en ik was ook 
bevoegd op het gebied van energie – weet ik hoe uitdagend 
het is om op dit terrein te werken. Ik weet hoe belangrijk de 
taak is die voor ons ligt en hoe groot de verantwoordelijkheid 
is zij meebrengt.” 

“Ik werk enthousiast mee aan de taak om van Europa een 
klimaatneutraal continent te maken tegen 2050.” 

“Ik kan u bevestigen dat deze Commissie zich actief zal 
inzetten voor onze klimaatdoelstellingen, en niet alleen op 
mijn niveau – waarbij ik bevoegd ben voor energie –, want  
ook de verkozen voorzitter verbindt zich hiertoe. Dit is de 
overkoepelende prioriteit. De hoofdverantwoordelijkheid 
hiervoor zal bij vicevoorzitter Frans Timmermans liggen, die 
bevoegd is voor de Green Deal.” 

“Er komt een klimaatwet en er komt een duidelijk actieplan, 
maar als commissaris voor energie moet ik er ook over waken 
dat met de verwezenlijking van al deze doelstellingen onze 
energiezekerheid gewaarborgd blijft, de prijzen voor de 
klanten betaalbaar zijn en onze sector concurrerend blijft ten 
opzichte van andere regio’s in de wereld.” 

Regionale samenwerking 

“Indien ik word benoemd als commissaris, ben ik van plan het 
energiebeleid te richten op de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit door de verdere ontwikkeling van een 
geïntegreerde, onderling verbonden en goed functionerende 
interne markt.”  

“Op de elektriciteitsmarkt hebben wij een energiesysteem 
nodig dat grotendeels is gebaseerd op hernieuwbare 
energiebronnen en berust op betere energieopslag en 
sterkere interconnectiviteit. Voor handel over de grenzen 
heen zijn er nog steeds te veel belemmeringen en knelpunten 
die moeten worden aangepakt. Wij moeten ervoor zorgen dat 
de streefdoelen inzake interconnectiviteit worden 
verwezenlijkt en dat 70 % van de interconnectiecapaciteit 
beschikbaar is voor de markt. Ik zal trachten de regionale 
samenwerking te versterken, met name in de vier bestaande  
groepen op hoog niveau, en voor meer synergie te zorgen.” 

Vloeibaar aardgas 

“Over gas gesproken, moeten wij ook in gedachten houden 
dat het heel belangrijk is om de verschillende bronnen te 
diversifiëren.”  

“In mijn opdrachtbrief staat inderdaad een punt over het 
promoten van vloeibaar aardgas (lng); volgens mij kunnen wij 
onze energiezekerheid beter waarborgen als in verschillende 
delen van de Europese Unie gas uit gediversifieerde bronnen 
wordt geleverd.” 

Energiebelastingrichtlijn 

“Ook de energiebelasting wordt in mijn opdrachtbrief 
vermeld. In dat verband zal ik nauw samenwerken met 
voorgedragen commissaris Gentiloni. Het klopt dat de 
energiebelastingrichtlijn, die al 15 jaar oud is, niet op de best 
mogelijke manier helpt om onze energie- en 
klimaatdoelstellingen te bereiken. Ik denk dat het probleem 
vooral is dat de richtlijn nog steeds bepaalde fiscale 
vrijstellingen op fossiele brandstoffen toelaat, wat de 
concurrentie tussen fossiele brandstoffen en hernieuwbare 
energiebronnen bemoeilijkt. Wij moeten dit probleem 
aanpakken.” 

Verbetering van de nucleaire veiligheid en 
veiligheidscontroles 

“Kernenergie zal deel uitmaken van de energiemix en elke 
lidstaat bepaalt zijn eigen energiemix. 

Zoals bekend wordt kernenergie momenteel uitgefaseerd in 
sommige landen, terwijl andere lidstaten net van plan zijn 
nieuwe centrales te bouwen vanwege de uitfasering van 
steenkoolcentrales – bijvoorbeeld Finland, dat zojuist de 
nieuwe kerncentrale van Olkiluoto heeft geopend.” 

“Elke afzonderlijke lidstaat mag dus beslissen over het gebruik 
van en de bronnen in de energiemix. Op het niveau van de 
Unie moeten wij ervoor zorgen dat de kerncentrales veilig zijn, 
dat het afvalbeheer niet schadelijk is voor het milieu – en niet 
alleen binnen de Europese Unie, maar ook in onze nabije 
omgeving.” 
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“Wat kunnen wij doen aan nieuwe kerncentrales die in derde 
landen worden gebouwd? Wij kunnen hulp bieden zodat de 
bouw en het onderhoud onder de strengste 
veiligheidsnormen plaatsvinden. Wij kunnen ook financiële 
steun verlenen voor de installaties in derde landen zodat deze 
procedures worden toegepast, en wij kunnen er natuurlijk op 
aandringen dat al hun testresultaten heel serieus worden 
genomen.” 

Empowerment van mensen en regio’s 

Consumenten centraal in ons energiesysteem 

“Wij kunnen meer doen voor de open en concurrentiegerichte 
markt: als er veel leveranciers zijn, dan moeten de prijzen 
beter betaalbaar zijn voor de consumenten en bedrijven. En 
als onze markten onderling verbonden zijn – en dat is nog niet 
het geval, want er zijn ontbrekende schakels en knelpunten – 
maar als zij onderling verbonden zijn, dan draagt dit bij aan de 
levering van hernieuwbare energie op grotere markten. Dit 
was het belangrijkste doel van het groene-energiepakket: de 
consumenten centraal plaatsen op de energiemarkt en de 
prijzen betaalbaar houden.” 

“Omdat ik bevoegd ben voor energie, zal ik ervoor moeten 
zorgen dat onze consumenten en ondernemingen over 
betaalbare en concurrerende energie blijven beschikken 
terwijl wij deze ambitieuze klimaatdoelstellingen 
verwezenlijken. Daartoe moeten wij investeren in onze 
energienetten, maar tegelijkertijd gebruikmaken van het 
bestaande kader.”  

“[...] Ik zal letten op de energieprijzen en -kosten voor de 
consumenten en bedrijven en in het bijzonder op de impact  
die de klimaattransitie heeft op energie-intensieve sectoren.” 

“Het is ook belangrijk om te laten zien dat de consumenten 
kunnen profiteren van deze transitie en dat wij ook ons 
voordeel moeten doen met de allernieuwste ontwikkelingen. 
Dit zou ook deel kunnen uitmaken van het Europees 
innovatie-initiatief – denk bijvoorbeeld aan 
dakpancollectoren die zowel voor isolatie zorgen als 
hernieuwbare energie leveren.” 

“De energieconsumenten zullen centraal staan in ons 
energiebeleid. Het is mijn taak om te zorgen voor betaalbare  
energie door diversificatie van onze bronnen, door grote 
transparantie van het beleid met betrekking tot alle 
energienetten, DSB’s en leveranciers, door investeringen die 
bijdragen aan de modernisering van onze netten en door de 
aanleg van de ontbrekende schakels (interconnectie).” 

Fonds voor een rechtvaardige transitie 

“Ik zal zeker de nodige aandacht besteden aan het fonds voor  
een rechtvaardige transitie, want hiermee kunnen wij ervoor 
zorgen dat geen enkele regio, geen enkel land achterblijft bij 
de transitie naar koolstofneutraliteit.” 

“De verkozen voorzitter heeft zich verbonden tot de 
oprichting van een fonds voor een rechtvaardige transitie ter 
ondersteuning van de steenkool- en koolstofintensieve 
regio’s en eilanden die door de transitie worden getroffen. [...]  
Volgens mij biedt dit fonds de regio’s de kans om concrete 
projecten te ontwikkelen en te financieren teneinde de 
economie om te vormen en banen te scheppen.” 

“Wij kunnen op het bestaande initiatief “Steenkoolregio’s in 
transitie” voortbouwen om het fonds tot een succes te maken. 
Rechtvaardigheid betekent voor mij ook een hernieuwde 
strijd tegen energiearmoede.”  

 “[...] Het fonds voor een rechtvaardige transitie zal mijns 
inziens voortbouwen op het project voor steenkoolregio’s in 
transitie, en het zal ook kleine eilanden steunen die niet zijn 
verbonden met het vasteland. Dit moet elke regio helpen om 
zich beter voor te bereiden op de transitie van fossiele 
brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Over het 
exacte bedrag van dit fonds wordt nog onderhandeld; omdat  
het deel uitmaakt van het volgende MFK, zal het initiatief in de 
eerste weken van de ambtstermijn van de volgende  
Commissie ter bespreking voorliggen. Naar verwachting 
zullen wij eind november dus al over concrete antwoorden 
beschikken. Ik zal mijn best doen om ervoor te zorgen dat het 
groot genoeg is om die regio’s te ondersteunen bij de 
voorbereiding van de transitie.” 

Waarnemingspost voor energiearmoede 

“Het is onaanvaardbaar dat 8 % van de Europeanen – dus 
50 miljoen mensen – niet in staat zijn om hun huis naar  
behoren te verwarmen en dat nog veel meer Europeanen hun 
energierekeningen slechts met moeite kunnen betalen. 

Ik wil de Waarnemingspost voor energiearmoede benutten 
en spoedig zorgen voor de uitvoering van de wettelijke 
bepalingen inzake energiearmoede. Ik ben van plan om de 
lidstaten en het Burgemeestersconvenant hier nauwer bij te 
betrekken. Met het vorig jaar gepresenteerde verslag van 
Theresa Griffin is de basis hiervoor gelegd.” 

“Ja, ik ben het ermee eens dat energie voor sociale inclusie 
zorgt en deze dienst daarom broodnodig is. Als wij het over 
energiearmoede hebben, gaat het niet om energie als 
product op zich, maar ook om belastingen, heffingen en 
nettarieven: wij moeten aandacht hebben voor al deze 
factoren. U vraagt wat wij concreet kunnen doen voor de 
mensen die hun facturen voor verwarming slechts met moeite 
kunnen betalen. Wij kunnen zorgen voor efficiëntere 
verwarmingsmethoden. Dat lukt niet overal meteen, maar er 
zijn verschillende technologieën die de verwarmingskoste n 
zullen doen dalen en natuurlijk speelt de renovatie van het 
gebouwenbestand hier ook een belangrijke rol.” 
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Toezeggingen gedaan tijdens 
de hoorzitting van  

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS 
Voorgedragen commissaris 
Milieu, Oceanen en Visserij 

De voorgedragen commissaris, Virginijus Sinkevičius, is op 3 oktober 2019 voor het Europees Parlement verschenen 
om vragen van leden van de commissies ENVI en PECH te beantwoorden. Tijdens de hoorzitting deed hij een aantal 
toezeggingen die in deze tekst worden belicht. Deze toezeggingen hebben betrekking op zijn portefeuille, zoals 
omschreven in de opdrachtbrief aan hem van Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese 
Commissie, waaronder:  
 instandhouding van de natuurlijke omgeving in Europa, en 
 welvarende en duurzame visserij en een bloeiende blauwe economie. 

De citaten in deze tekst verwijzen naar de mondelinge toezeggingen tijdens de hoorzitting. Het volledig verslag van 
de openbare hoorzitting is beschikbaar op de website hoorzittingen voorgedragen commissarissen. De voorgedragen 
commissaris zijn voor de hoorzitting ook enkele schriftelijke vragen gestuurd waarop hij schriftelijk geantwoord heeft.
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Instandhouding van de natuurlijke omgeving 
in Europa 

Uitwerking van de nieuwe biodiversiteitsstrategie voor 
2030 

“In mijn opdrachtbrief staat duidelijk vermeld: uitwerking van 
de EU-biodiversiteitsstrategie. Het is belangrijk dat wij er 
samen met Frans Timmermans voor zorgen dat deze ook 
daadwerkelijk in de wetgeving op andere beleidsgebieden 
wordt geïntegreerd: landbouw, energie, vervoer enzovoort, 
eigenlijk alles wat vandaag problemen veroorzaakt en tot de 
zesde golf van massa-uitsterving leidt.” 

“[...] Wij zullen zeker doelstellingen vaststellen die ambitieus 
zijn – het kan ook niet anders – met het oog op 2030. [...] De 
verwezenlijking daarvan moet worden gemeten en 
gemonitord. Het is van belang te beschikken over een 
evaluatiemechanisme.” 

“[...] De streefcijfers voor beschermde gebieden kunnen 
worden verhoogd. Voor de oceanen en zeebekkens kunnen zij 
bijvoorbeeld tot 30 % worden verhoogd. Maar ik zal me 
flexibel opstellen met betrekking tot de 
biodiversiteitsdoelstellingen voor 2030 en ben bereid 
hierover een open discussie te voeren met de commissie.” 

“[...] Het is van het grootste belang over de belangrijke 
oorzaken te spreken, want het gaat om veranderingen in 
bodem- en zeegebruik. [...] Wij moeten dus de oorzaken 
bestrijden en [...] daar is financiering voor nodig – met name  
voor de herintroductie van soorten, de Natura 2000-gebieden 
en goede bescherming.” 

“Ik zal er zeker op hameren dat de begroting moet worden 
verhoogd; [...] voor de strategische doelstellingen zijn 
voldoende middelen nodig.” 

“Wij zullen moeten verifiëren en bekijken of de lidstaten alle 
[voor de uitvoering van de habitatrichtlijn] toegekende 
middelen gebruiken.” 

“[...] Wij moeten onze voetafdruk opnieuw beoordelen [in 
verband met ontbossing] en ik zal hier zeker nauw voor  
samenwerken met de andere commissarissen. Het is van 
belang dat de middelen – de financiering – die wij aan andere 
landen toewijzen, niet tot ontbossing leiden. [...] Het is 
belangrijk om de etikettering te verbeteren en [...] te 
beschikken over ontbossingsvrije toeleveringsketens. Maar  
om dat te bereiken, moeten wij de mechanismen voor  
monitoring verbeteren, en daar zal ik zeker aan werken.” 

Ambities van de EU voor de CoP 2020 bij het Verdrag 
inzake biologische diversiteit 

“[...] Het is belangrijk om meetbare doelen te hebben waar de 
verwezenlijking van kan worden gemonitord.  [...] Als ik in 
deze functie word bevestigd, zou ik graag naar China reizen: 
niet alleen, maar met een delegatie van de commissie ENVI, 
zodat wij vanuit een sterke positie de mogelijke 
doelstellingen kunnen bespreken en hier een dialoog over 
kunnen voeren.” 

“Wat de concretisering van deze doelstellingen betreft, zou – 
en dit is slechts mijn persoonlijke mening – 30 % een mooi  
streefcijfer zijn voor het percentage beschermde gebieden in 

de wereld, waarvan dan 70 % duurzaam in stand moet 
worden gehouden. Bovendien denk ik dat er een afzonderlijk 
artikel moet komen over het beleid inzake het 
noordpoolgebied.” 

De ambitie waarmaken om alle verontreiniging tot nul 
terug te dringen 

“Ik kijk ernaar uit om van Reach een van de belangrijkste pijlers 
te maken van de strategie voor een niet-toxisch milieu. Op 
basis van de gegevens waarover wij dankzij Reach beschikken, 
kunnen wij een zeer krachtige strategie voor een niet-toxisch 
milieu uitwerken, vooral met betrekking tot chemische 
stoffen, en zelfs verder gaan, bijvoorbeeld wat  
hormoonontregelaars betreft. Momenteel vindt in dat  
verband een herziening plaats, maar zodra die is afgerond, 
zullen wij hier zeker aan werken.” 

“[...] Geneesmiddelen zijn al opgenomen in de 
waterwetgeving, maar ook de waterrichtlijn wordt 
momenteel gecontroleerd en wij zullen zien of 
dienaangaande verder moet worden gewerkt. Na de controle 
kunnen wij dan vaststellen of er al dan niet bijkomende  
geneesmiddelen moeten worden opgenomen. Zoals ik al zei, 
sta ik ervoor open om nadat de controle is uitgevoerd deze 
kwestie voor te leggen aan de Commissie milieubeheer en 
verder met u te bespreken.” 

“Wat specifiek hormoonontregelaars betreft, zou het 
natuurlijk een belangrijke stap voorwaarts zijn om de nieuwe 
strategie volledig ten uitvoer te leggen. [...] En ik denk dat er 
normen inzake hormoonontregelaars moeten komen en dat  
een benadering nodig is zoals die bij de CMR. [...] Het is 
belangrijk dat hormoonontregelaars worden verboden in 
speelgoed, in cosmetische producten die in direct contact  
met de huid komen en in materiaal dat in contact komt met 
levensmiddelen.” 

“Ik denk dat wij onze sector moeten helpen om concurrerend 
te zijn. Kijk in welke richting de sector evolueert – waterstof, 
elektriciteit. [...] Wij zien bij hen [onze autofabrikanten] al een 
verschuiving. Wij moeten hen helpen door middel van 
onderzoek. Ook moeten wij hen helpen middels het openbaar  
vervoer, dat groen moet zijn en natuurlijk gebruik moet 
maken van schone, alternatieve brandstoffen.” 

“Ik denk dat wij over vijf jaar over een Euro 7-norm kunnen 
beschikken – het mandaat hiervoor is al toegekend –, in 
samenwerking met de voorgedragen commissaris voor  
Interne Markt.” 

“Over milieuwetgeving is de verkozen voorzitter heel duidelijk 
geweest; in mijn opdrachtbrief staat: nultolerantie voor niet-
naleving. [...] Ik zal zeker de nodige aandacht besteden aan alle 
mogelijke instrumenten die ons ter beschikking staan.”  

“[...] Ik zal het college een actieplan voor schone lucht ter 
goedkeuring voorleggen, met daarin in de eerste plaats een 
beleid van nultolerantie voor niet-naleving van de huidige 
normen voor luchtkwaliteit. Wij moeten het wetgevingskader  
van de EU in kaart brengen en het afstemmen op de meest 
recente aanbevelingen van de WHO.” 

Onze transitie naar een groene, klimaatneutrale planeet is 
begonnen – en zij zal niet eenvoudig zijn. Als commissaris zal 
ik alles in het werk stellen om deze op gang te houden.” 
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Het nieuwe actieplan voor de circulaire economie 

“Het is van belang om ook de bouwsector te vermelden, die 
verantwoordelijk is voor een derde van al het afval; dit wordt 
ook een van de prioriteiten van het actieplan.” 

“[...] De circulaire economie zal alleen succesvol zijn als wij 
daadwerkelijk kunnen komen tot een cyclus van niet-toxische 
materialen. Zoals bekend kunnen wij kunststoffen die 
gemaakt zijn van “ecovriendelijke” chemische stoffen op heel 
veel andere manieren hergebruiken en benutten in 
verschillende sectoren. Alleen op die manier kunnen wij tot 
een succesvolle circulaire economie komen, en gedurende 
mijn hele ambtstermijn zal ik daarnaar streven.” 

“Ik zal er zeker over waken dat wij bij het verminderen van de 
administratieve lasten de normen in onze milieuwetgeving 
niet verlagen, want zij zijn belangrijk en moeten net strikter 
worden.” 

Microplastics aanpakken en plasticvrije oceanen tot 
stand brengen 

“Ik zal natuurlijk streven naar de volledige uitvoering van de 
strategie inzake kunststoffen, maar de volgende stap moet 
draaien om microplastics, en vooral de belangrijkste bronnen 
ervan: textiel, banden en pellets; met betrekking tot 
biologisch afbreekbare kunststoffen [...] moeten wij een 
duidelijk regelgevingskader vaststellen en een aantal  
toepassingen bepalen die uit biologisch afbreekbare  
kunststoffen bestaan – vooral chemische stoffen – en dan 
natuurlijk de plastic verpakkingen reguleren.” 

“[...] In de VN en de G7, maar ook in de bilaterale betrekkingen 
met onze partners moeten wij een goed voorbeeld stellen dat 
navolging verdient, en ik zal daar zeker voor zorgen.” 

“[...] In het kader van de Green Deal van de EU zal ik binnen 
mijn mandaat een initiatief voor schone, gezonde en 
natuurlijk duurzaam beheerde zeeën en oceanen uitwerken. 
Dit is belangrijk om de doelstelling te halen van 30 % 
beschermde mariene gebieden in het kader van Natura 2000, 
en niet alleen dit cijfer is belangrijk, maar natuurlijk ook een 
zeer goede instandhouding en uitvoering.” 

Welvarende en duurzame visserij en een 
bloeiende blauwe economie  

Nadruk op de volledige uitvoering van het hervormde 
gemeenschappelijk visserijbeleid 

“[...] Wij moeten zo veel mogelijk bestanden beoordelen, want  
de bestanden worden niet goed in kaart gebracht; als wij zo 
veel mogelijk gegevens verzamelen, kunnen wij een degelijke 
duurzaamheidsbenadering uitwerken voor de 
vissersgemeenschappen.” 

“Ik wil met u samenwerken om ervoor te zorgen dat ons 
visserijcontrolesysteem op het doel is afgestemd en voor een 
gelijk speelveld zorgt. Ik zal de tekortkomingen aanpakke n 
waar ik ze ook vind.” 

“Wij leven in een gevoelige periode: de brexit kan 
plaatsvinden, met name na afloop van de financiering uit het 
EFMZV; de nieuwe financieringsperiode gaat pas in 2021 van 
start, dus verdere vertraging van de financiering uit het 
EFMZV zou onaanvaardbaar zijn.” 

“Wij zullen natuurlijk bereid zijn om dit met Groot-Brittannië 
te bespreken en er zal worden onderhandeld over een 
brexitakkoord. In het eventuele geval van een brexit met een 
akkoord zou het natuurlijk gemakkelijker zijn en zou er een 
overgangsperiode zijn. Als er geen akkoord is, zijn er een paar 
scenario’s die later zullen worden besproken. Maar ik verzeker 
u dat wij voorbereid zijn.” 

“Het EFMZV en de eventuele bouw van nieuwe boten moeten 
wij nog verder bespreken, want [...] ik ben er niet van 
overtuigd dat de bouw van nieuwe boten zou stroken met de 
doelstellingen waarover wij in het kader van de uitvoering van 
het GVB overeenstemming hebben bereikt.” 

“Wat selectiever tuig betreft, moeten wij volgens mij door  
middel van wetenschappelijk onderzoek verbeteringen tot 
stand brengen; hier kunnen wij zeker overheidsgeld in 
investeren: in onderzoek en nieuwe besluitvorming, zodat  
onze vissers duurzamer en selectiever zouden kunnen vissen 
en zodat de best mogelijke oplossingen worden geboden.” 

“Inderdaad, dit probleem [financiering van de sloop van oude  
vaartuigen] wordt een van de eerste kwesties die ik moet 
aanpakken als ik word benoemd.” 

Evaluatie van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
tegen 2022 om te bepalen hoe moet worden omgegaan 
met kwesties die in het huidige beleid niet voldoende 
worden aangepakt  

“Tegen 2022 zal ik het gemeenschappelijk visserijbeleid 
evalueren om te bepalen hoe moet worden omgegaan met 
kwesties die in het huidige beleid niet voldoende worden 
aangepakt, want wij hebben een goed werkend beleid nodig 
voor onze vissers, onze kustgemeenschappen en ons milieu.” 

“Ik zal dit binnen mijn mandaat tegen 2022 kunnen herzien. 
Wij zullen de tekortkomingen zeker aanpakken [...].” 

“Door een evenwicht te vinden tussen sociale, economische  
en duurzaamheidsaspecten kunnen wij zorgen voor  
toekomstperspectieven binnen de sector, en via de 
financiering uit het EFMZV en andere fondsen kunnen wij de 
omstandigheden verbeteren en onze vissers ondersteunen.” 

“Vrouwen hebben recht op gelijk respect en loon, en ik zal 
trachten hier in de eerste plaats toe bij te dragen door te 
zorgen voor gelijke vertegenwoordiging in de adviesraden. Bij 
conferenties en dergelijke moeten wij natuurlijk het goede 
voorbeeld geven en wij moeten nog verder gaan en de 
kwestie bespreken met de sector en met alle 
belanghebbenden, van klein tot groot.” 

“In de eerste plaats is hier de biodiversiteitsstrategie voor 
2030 van belang, die ook betrekking zal hebben op de 
oceanen.” 
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“De uitvoering van de Green Deal in de praktijk zal mijn 
grootste ambitie zijn, als ik in deze functie word bevestigd. 
Een Green Deal die de oceanen en het milieu ten goede komt, 
evenals onze burgers, die steeds voorop en centraal moeten 
staan.” 

“De klimaatverandering is inderdaad de oorzaak daarvan: de 
temperatuur van het water in de Oostzee is gestegen en dit 
heeft enorme gevolgen gehad voor de kabeljauw in het 
oostelijke deel van de Oostzee.” 

Bijdragen aan de duurzame voedselstrategie “van boer 
tot bord”  

“Mijns inziens moet ik er in het kader van de strategie “van 
boer tot bord” voor zorgen dat wij in de visserijsector de vis 
van het net tot in het blikje kunnen traceren, zodat wij weten 
wat er in de EU wordt opgediend.” 

“[...] Ik wil investeren in het potentieel van duurzame visserij 
met het oog op de uitvoering van de duurzame  
voedselstrategie “van boer tot bord”.” 

“Wat traceerbaarheid betreft, neem ik aan dat wij allemaal 
gehecht zijn aan voedsel van goede kwaliteit en handhavi ng 
van de EU-normen belangrijk vinden. De etikettering is 
natuurlijk een van de belangrijkste aspecten, want daarmee  
weet de consument wat hij koopt en heeft het ecolabel echt 
iets te betekenen.” 

“De oorsprong is zoals gezegd heel belangrijk, maar eerst en 
vooral moeten wij ervoor zorgen dat wat op het etiket staat, 
correcte informatie is. Ik denk dat wij deze belangrijke stap 
kunnen zetten door middel van digitalisering van onze 
markt.” 

Het voortouw nemen voor internationale 
oceaangovernance  

“Onze inspanningen voor duurzame visserij en gezonde en 
productieve oceanen mogen niet stoppen bij onze grenzen. 
De EU is een wereldleider op het gebied van 
oceaangovernance. Ik zou dat leiderschap benutten met het 
oog op wereldwijde handhaving van onze 
duurzaamheidsbeginselen, zodat wij de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen voor het leven onder 
water kunnen verwezenlijken.” 

“Wij weten wat de belangrijkste problemen zijn die moeten 
worden aangepakt: in de eerste plaats overbevissing [...]. Wij 
moeten ook het internationale rechtskader verbeteren, zodat 
niet alleen de lidstaten van de EU, maar ook de andere partijen 
meedoen, aan de regels onderworpen zijn en deze naleven.” 

“Wat de volle zee en de ongerepte gebieden zoals het 
zuidpoolgebied betreft, hebben wij nieuwe regels nodig 
inzake instandhouding en duurzaam gebruik van de 
biodiversiteit op volle zee.” 

“Ik zal aandringen op meer beschermde mariene gebieden en 
op een doelmatiger beheer van onze wateren.” 

Nultolerantie hanteren ten aanzien van illegale, 
ongemelde en ongereglementeerde visserij 

“En ik zal onze strijd tegen illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij voortzetten.” 

“Het is belangrijk om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij aan te pakken. Dus dit is volgens 
mij de beste manier om de middelen te besteden: onze 
partners ook met de bestrijding van de oorzaken helpen, hen 
ondersteunen door het best mogelijke advies te geven, door  
onze goede praktijken door te geven en hen erbij te 
betrekken, dat is de enige manier. Natuurlijk bekleedt de EU 
een unieke positie om op deze manier het voortouw te 
nemen.” 

“Allereerst is het natuurlijk belangrijk om nauw samen te 
werken met de voorgedragen commissaris voor Handel, Phil 
Hogan, en om deze vragen aan de orde te stellen bij de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO).” 

“En natuurlijk is het ook van belang om onze markt te 
beschermen tegen niet-duurzame toeleveringsketens, zoals 
wij al hebben gezegd.” 

Wereldwijd overeenstemming bereiken over een verbod 
op visserijsubsidies die overbevissing, illegale visserij en 
overcapaciteit in de hand werken  

“Ik zal met de voorgedragen commissaris voor Handel, Phil 
Hogan, samenwerken om wereldwijd overeenstemming te 
bereiken over een verbod op schadelijke visserijsubsidies.” 

Nieuwe aanpak met het oog op een duurzame blauwe 
economie  

“Ik zal ook het voortouw nemen bij de ontwikkeling van een 
nieuwe aanpak met het oog op een duurzame blauwe  
economie. Hierin moeten alle aspecten worden 
samengebracht van mariene kennis en onderzoek tot 
maritieme ruimtelijke ordening, mariene hernieuwbare 
energie, blauwe investeringen en regionale maritieme 
samenwerking.” 
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Addendum 

Veranderingen in de Europese Commissie – 2020 
 
 

Na het aftreden van commissaris voor Handel Phil Hogan is Mairead McGuinness voorgedragen als nieuwe 
commissaris voor Financiële Diensten, Financiële Stabiliteit en Kapitaalmarktenunie, terwijl uitvoerend 
vicevoorzitter van de Commissie Valdis Dombrovskis de portefeuille Handel is toegewezen.  

Op 2 oktober hebben EP-leden hoorzittingen gehouden om de kandidaten te evalueren. Op de 
hiernavolgende pagina’s wordt een overzicht gegeven van de toezeggingen die tijdens die hoorzittingen 
zijn gedaan.  

Voor een uitputtende lijst van alle toezeggingen en standpunten van de kandidaten kunt u het volledige 
verslag van elke openbare hoorzitting en de schriftelijke vragen en antwoorden raadplegen op de speciale 
website over de hoorzittingen van 2020 van het Europees Parlement. 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/veranderingen-in-de-commissie-2020/introduction
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De voorgedragen commissaris, Mairead McGuinness, is op 2 oktober 2020 voor het Europees Parlement verschenen 
om vragen van leden van de Commissie economische en monetaire zaken (ECON) te beantwoorden. Tijdens de 
hoorzitting deed zij een aantal toezeggingen, die in deze tekst worden belicht. Deze toezeggingen hebben betrekking 
op haar portefeuille zoals omschreven in de opdrachtbrief aan haar van Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter 
van de Europese Commissie, die onder meer de volgende beleidsterreinen omvat:  

 Bankenunie; 
 Kapitaalmarktenunie en toegang van kmo’s tot financiering; 
 Duurzame financiering; 
 FinTech-strategie en cryptovaluta;  
 Alomvattende aanpak van de bestrijding van witwassen; en 
 Vergroten van de weerbaarheid tegen extraterritoriale sancties. 

De citaten in deze tekst verwijzen slechts naar tijdens de hoorzitting gedane mondelinge toezeggingen. Het volledige 
verslag van de openbare hoorzitting is beschikbaar op de webpagina’s van het Europees Parlement over 
Veranderingen in de Europese Commissie 2020. De voorgedragen commissaris heeft voor de hoorzitting ook enkele 
schriftelijke vragen ontvangen, waarop zij schriftelijk heeft geantwoord. 

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/en/ep-hearing-of-mairead-mcguinness-commissioner-designated-for-financial-stability-financial-services_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/files/commissionners/mairead-mcguinness/en-mcguinness-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/commission-changes-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/en-mcguinness-written-questions-and-answers.pdf
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Voltooiing van de Europese bankenunie  
“Een van mijn topprioriteiten zal zijn om nieuwe energie te 
steken in de voltooiing van de bankenunie. [...] Ik zal er niet 
voor terugschrikken om verder te bouwen aan consensus 
over de bankenunie [...].” 

“[...] [A]ls u mij uw vertrouwen geeft [...], kan ik samen met u, 
[...] de bankenunie een stap verder brengen en ook progressie 
boeken op het gebied van de kapitaalmarktenunie.” 

“[...] [M]ijn prioriteit is dat de bankenunie en de 
kapitaalmarktenunie hand in hand gaan [...], en ik zal [...] mijn 
best doen om op een gestructureerde wijze vooruitgang op 
deze terreinen te boeken, in samenwerking met deze 
commissie.” 

Europees depositoverzekeringsstelsel (EDIS) 

“Het bereiken van overeenstemming over [...] een Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS) is essentieel. Samen met 
deze commissie en de lidstaten zal ik zoeken naar een manier 
om vooruitgang te boeken.” 

“[...] [W]e moeten ons concentreren op elementen die op 
brede steun kunnen rekenen. In dat verband zal de 
Commissie, [...] als prioriteit tijdens mijn ambtstermijn, [...] zich 
in de eerste plaats richten op de herziening van het kader voor 
bankencrisisbeheer en depositoverzekering [...].” 

Hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme 
(ESM) 

“[...] [O]p korte termijn zal mijn focus liggen op de voltooiing 
van het ESM-hervormingspakket [...]. We zijn al heel ver met 
dit pakket, dicht bij de afsluiting, en dat geldt ook voor het 
gemeenschappelijk vangnet [...] voor het gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds (GAF).” 

“Het bereiken van overeenstemming over het 
gemeenschappelijk vangnet voor het gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds (GAF) [...] is van cruciaal belang. Samen met 
deze commissie en de lidstaten zal ik zoeken naar een manier 
om vooruitgang te boeken.” 

Niet-renderende leningen 

“[...] [N]iet-renderende leningen [...] zullen mijn grootste 
aandacht hebben.’’ 

“[...] [W]e moeten een mechanisme vinden [...] om banken te 
ontlasten van niet-renderende leningen, met voldoende  
consumentenbescherming [...].” 

“[...] [A]ls we wegkijken van de problemen met niet-
renderende leningen, zullen we te maken krijgen met 
problemen in banken [...], maar [...] mensen en hun woningen 
moeten worden beschermd. [...] [I]k ben daar groot 
voorvechter van.” 

“[...] [W]e kunnen niet toestaan dat woningen van mensen 
worden gebundeld om ze op een ongewenste manier te 
verkopen. De connectie tussen de leningnemer en de 
leninggever mag niet worden verbroken als en wanneer 
leningen worden doorverkocht.” 

“[...] Ik zou absoluut tegen [...] de bundeling van hypothecaire 
leningen met betalingsproblemen zijn als die problemen het 
gevolg zijn [...] van de pandemie [...].” 

“[...] [W]e werken aan een actieplan inzake niet-renderende 
leningen, dat later dit jaar zal worden gepresenteerd. Dat  
actieplan moet een collectief antwoord vormen op de situatie 
in al onze verschillende lidstaten.” 

“Wat werkt, als het goed wordt georganiseerd, en wat  
werknemers en gezinnen zou moeten helpen [...], zijn goed 
werkende secundaire markten [voor niet-renderende 
leningen] die ook zijn gereguleerd, zodat we weten wat er 
gebeurt. Dus u kunt van mij verwachten [...] dat ik heel goed 
ga kijken naar de werking van die secundaire markten.” 

Blootstelling van banken aan staatsobligaties 

“Ook in alle andere stromen, waaronder [...] de behandeling 
van blootstellingen aan staatsobligaties, moeten stappen 
worden gezet.” 

“[...] [W]e moeten bekijken welke effecten dit heeft op de 
financiële markten, en we moeten samenwerken met de 
toezichthouders [...] om te zien of het zin heeft om bestaande  
regelingen te wijzigen [...].” 

Kapitaalmarktenunie (KMU) 

“Ik sta volledig achter het onlangs gepresenteerde actieplan 
voor de kapitaalmarktenunie, dat een duidelijke routekaart 
bevat. Ik hoop dat we snelle vooruitgang kunnen boeken met 
het IPO-fonds voor kmo’s, al moeten daar nog wat moeilijke 
kwesties worden opgelost.” 

Wegnemen van belemmeringen voor kapitaalstromen 

“[...] [W]e moeten heel goed kijken waar de blokkades liggen 
wanneer mensen grensoverschrijdend willen lenen. [...] Ik kan 
u toezeggen dat ik hier nauwlettend naar zal kijken [...].” 

“[...] [E]en van de [...] redenen waarom we geen sterke 
kapitaalmarkt hebben [...] is [...] de vrees dat [mensen] niet de 
juiste informatie krijgen en slechte beleggingen zullen doen. 
[...] [W]e moeten onderzoek doen naar de effecten van 
stimulansen [...]. Als burgers niet het vertrouwen hebben dat  
ze volledig geïnformeerde beleggingsbeslissingen kunnen 
nemen, komen we geen stap verder. Ik denk dat dit hoge  
prioriteit heeft voor de Commissie, en het heeft zeker hoge  
prioriteit voor mij.” 

“Als we belemmeringen willen wegnemen, zullen we ook 
moeten kijken naar insolventieprocedures, 
bronbelastingprocedures en het toezicht.” 

Insolventieprocedures 

“Ik denk dat we grote progressie kunnen boeken op weg naar  
grotere convergentie en het efficiënter maken van 
insolventieprocedures. [...] Maar dat zal heel zorgvuldig 
moeten gebeuren, en we moeten kijken of we op dit gebied 
nieuwe wetgeving of juist niet-wetgevingsinitiatieven nodig 
hebben [...]. Ik heb geen vastomlijnde opvattingen over wat  
de beste optie is – de details zijn belangrijk. Maar wat we 
willen voorkomen, zijn gerechtelijke procedures die de 
voortgang alleen maar tegenhouden.” 
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Bronbelastingprocedures  

“Mijns inziens is het belangrijk om de nadelen voor  
grensoverschrijdende investeerders terug te dringen, en het 
actieplan voor de kapitaalmarktenunie bevat goede voorstellen 
om die procedure voor de teruggaaf van bronbelasting 
administratief minder belastend te maken. Het zal niet 
gemakkelijk worden, maar het is absoluut essentieel.” 

Toegang voor kmo’s tot financiering 

“[...] [W]e moeten er alles aan doen – alles wat in ons vermogen 
ligt – om kmo’s te ondersteunen, zowel op het gebied van 
financiering, advisering en begeleiding als met andere 
maatregelen die ertoe bijdragen dat ze toegang tot kapitaal en 

markten krijgen.” 

“Een van de initiatieven [...] is het ontwikkelen van een fonds 
voor beursgang van kmo’s, en ik denk dat we dat moeten 
ontwikkelen.” 

“[...] [W]e willen van een grote afhankelijkheid van 
bankfinanciering naar een meer evenwichtige situatie, en dus 
[...] zal ik er alles aan doen om dat tot een realiteit te maken.” 

Duurzame financiering  
“Ik zal prioriteit geven aan een nieuw actieplan voor duurzame  
financiering, aan het werk aan de EU-norm voor groene 
obligaties, eco-etiketten, groene duurzame beleggingen en een 
betere openbaarmaking van klimaat- en milieugegevens door  
ondernemingen, en aan het ondersteunen van investeerders en 
bedrijven bij het identificeren van duurzame projecten.” 

“[...] Er is nog veel te doen op het gebied van de norm voor  
groene obligaties en [op het gebied] van biodiversiteit, [...] en u 
kunt erop rekenen [...] dat ik daar hard aan zal werken.” 

“Wat de norm voor groene obligaties betreft [...] zijn er drie 
prioriteiten [...]: dat er een sterke link met de taxonomie moet 
zijn, [...] dat we marktleider op dit gebied willen zijn, [...] en dat  
we ervoor willen zorgen dat een claim dat een obligatie een 
groene obligatie is kan worden geverifieerd.”  

“[...] [D]e situatie dat een bedrijf of een land claimt dat iets een 
groene obligatie is [...] zonder dat dat kan worden 
gecontroleerd [...] is niet langer houdbaar. [...] we moeten [...]  
vaart maken, maar wel behoedzaam [...]. Daar ben ik volledig 
aan toegewijd.” 

“[...] [H]et begrip duurzaamheid heeft niet alleen betrekking op 
milieu of ecologie, [...] maar ook op een inclusieve samenleving; 
het gaat ook over een duurzame samenleving. [...] Ik steun het 
idee achter een sociaal inclusiever Europa, waarvoor een sociaal  
inclusiever financieel stelsel nodig is. 

FinTech-strategie en cryptovaluta  
“Om de innovatie te bevorderen moeten we de fragmentatie 
van de interne markt voor digitale financiële diensten 
aanpakken en streven naar een Europese ruimte voor financiële 
informatie.” 

“[Op het gebied van] cryptovaluta moeten we echt samen – de 
Commissie, het Parlement en de Raad – de juiste keuze maken 

voor een toekomst [...] die [...] kansen, maar ook [...] risico’s met 
zich mee zal brengen.”  

“Cryptovaluta [...] kunnen financiële fraude verhullen. [...] [D]eze 
entiteiten moeten onder financieel toezicht worden gebracht.” 

“We zullen de resultaten van [...] het onderzoek naar Wirecard 
zorgvuldig analyseren en dienovereenkomstig handelen.” 

Alomvattende aanpak van de bestrijding van 
witwassen  
“Witwassen maakt deel uit van een criminele keten van 
activiteiten die een ravage aanricht in onze samenleving [...] Ik 
[...] zal ernaar streven om volgend jaar met een 
wetgevingspakket te komen, rekening houdend met de 
resolutie van het Parlement van juli. We hebben een 
gemeenschappelijke EU-regelgeving nodig, met toezicht door  
niet alleen nationale toezichthouders, maar ook door een 
sterke, onafhankelijke toezichthouder van de Unie. Bovendien 
moet de samenwerking tussen financiële-
inlichtingeneenheden worden geïntensiveerd.” 

“Wat ik u wil toezeggen, is een sterke architectuur met 
overkoepelend toezicht op Europees niveau. We zullen het 
nationale niveau hebben, maar ook het Europese niveau.” 

“De centrale regelgevende, toezichthoudende rol zou in mijn 
ogen ook controle moeten krijgen over zeer risicovolle bancaire 
activiteiten waarop centraal toezicht nodig is. [...] [C]entrale 
controle, met onderlinge uitwisselingen tussen de financiële 
eenheden van de lidstaten, is van cruciaal belang.” 

“Wat de toe te passen instrumenten betreft heb ik een open 
houding. Soms, als we absolute duidelijkheid willen hebben, 
gaan we voor een verordening, maar we hebben nog geen 
definitief besluit genomen [...].” 

“Het feit dat [...] witwassen een hardnekkig verschijnsel is [...]  
betekent dat we sancties moeten instellen. Daar zal ik 
nauwgezet naar kijken, [...] maar de straf moet in verhouding 
staan tot het misdrijf.” 

“Dus wat gaan we doen aan de povere uitvoering [van de 
antiwitwaswetgeving]? [...] Ik denk dat het heel belangrijk is dat  
de Commissie hier harder mee aan de slag gaat. [...] Dus we gaan 
kijken naar inbreukprocedures, waar die nodig zouden kunnen 
zijn, en ik kan u verzekeren dat dit een punt van grote, grote 
zorg is [...].”  

Extraterritoriale sancties  
[...] Ik zal altijd zoeken naar manieren om onszelf te verdedigen 
tegen ongerechtvaardigde extraterritoriale effecten van door  
anderen opgelegde sancties op onze belangen, en om ons 
vermogen om zelf sancties op te leggen te vergroten.” 

Risico’s voor de financiële stabiliteit 

Herstel van de COVID-19-pandemie 
“[...] [W]at we nodig hebben is een sterke bankenunie en een 
sterke kapitaalmarktenunie, [...] en ik denk dat COVID-19 ons 
ertoe zal aanzetten om nu moedige stappen te zetten [...]. Ik 
denk dat het voor de financiële stabiliteit belangrijk is dat we 
vorderingen maken.” 
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“[De toepassing van] Basel III is met een jaar vertraagd – terecht, 
want landen moeten voorrang geven aan de bestrijding van 
COVID-19 [...]. Ik kan u verzekeren dat er ook een 
effectbeoordeling zal komen, waarin rekening zal worden 
gehouden met de gevolgen van COVID-19 voor de financiële 
situatie van banken. [...] Ik denk dat de tenuitvoerlegging van 
Basel III op voornoemde wijze recht doet aan onze toewijding 
aan het proces. Ook zullen we ten volle rekening houden met 
het feit dat de structuur van het Europese bankenstelsel zeer 
gedifferentieerd is. Daarom zullen we dit op zeer gepaste wijze 
doen.”  

“[...] [A]ls het gaat om schaduwbankieren, moeten we ons goed 
bewust zijn van de risico’s daarvan, omdat [...] die zouden 
kunnen verschuiven van banken naar de niet-bankensector en 
[...] we daarom onze regelgeving zullen moeten evalueren, onze 
controlemechanismen, om ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn 
voor het doel ervan [...].” 

Brexit 

“[...] Ik wil zeker weten dat we een sterk Europees financieel 
stelsel hebben, en dat de diensten die het fundament onder 
onze financiële stabiliteit vormen onder onze regels vallen en 
onder ons toezicht staan.” 

“[...] [W]e gaan zeker geen risico’s nemen met onze financiële 
stabiliteit. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat we een 
coöperatieve relatie met het Verenigd Koninkrijk willen, [...]  
maar uiteindelijk moet ik, en moet de Commissie als collectief, 
de belangen van de Europese Unie beschermen.” 

“In mijn ogen moeten we het voorzorgsbeginsel toepassen en 
onze eigen infrastructuur opbouwen, [...] omdat we niet weten 
wat het Verenigd Koninkrijk precies van plan is, met name op 
het gebied van financiële diensten. Wat we wel weten is dat het 
Verenigd Koninkrijk zijn eigen weg wil gaan.” 

“[...] [T]enzij en totdat we van het Verenigd Koninkrijk duidelijke 
antwoorden krijgen over zijn intenties, op de vraag of het 
Verenigd Koninkrijk wil gaan dereguleren, en in welke mate [...]  
het wil gaan divergeren, moeten we open laten hoe we gaan 
reageren.” 

Andere relevante kwesties  
Genderevenwicht  

“Ook denk ik dat we op doeltreffende wijze moeten 
samenwerken met onderwijsinstellingen, financiële 
instellingen en netwerken om ervoor te zorgen dat vrouwen en 

mannen – maar voor het evenwicht in de financiële sector 
moeten er meer vrouwen komen – meer in de goede richting 
gaan denken en over de vaardigheden in huis hebben.” 

Gecommitteerdheid aan Europa en persoonlijke  
onafhankelijkheid 

“Ik zal hier heel, heel duidelijk over zijn. Als ik door deze 
commissie wordt goedgekeurd, zal ik een echte Europese  
commissaris worden, die opkomt voor de Europese belangen. 
Dat wil ik met klem benadrukken. Commissarissen leggen een 
eed af dat ze hun nationale hoed afzetten bij de deur. Ik draag 
geen hoed, maar ik zal mijn nationale hoed zeker afzetten bij de 
deur als ik word benoemd.” 

Belastingen 

“Als Europees commissaris kan ik absoluut bevestigen dat ik een 
Europese visie op belastingen zal hanteren.” 

“[Wat betreft] de verslaglegging per land [...], daar ben ik een 
groot voorstander van [...]. Dat is de weg die we moeten inslaan. 
[...] Dat is wat we willen. [...] [W]e moeten ons uiterste best doen. 
[...] Ik sta hierbij volledig aan de kant van het Parlement. Het is 
een goed initiatief. Het moet. Ik hoop dat we dit dossier kunnen 
deblokkeren.” 

“[...] Ik steun het werk aan de belasting op financiële transacties. 
[...] [D]aar werken we aan, en daar zullen we aan blijven werken 
om te zien of we dat kunnen doen op een manier die inkomsten 
genereert en de financiële belangen van de Europese Unie niet 
schaadt, in het licht van de mondiale financiële situatie.” 

“Op het niveau van de OESO [...] lopen de werkzaamheden op 
het gebied van belastingen in algemene zin gewoon door. Ik [...]  
zou dit op mondiale schaal willen aanpakken, zodat bedrijven 
[...] zodanig worden belast dat ze hun billijke deel aan belasting 
betalen – op een transparante wijze. Als dat niets oplevert, als 
het proces binnen de OESO vastloopt om politieke redenen, dan 
zal de Europese Commissie met belastingvoorstellen komen, en 
dat steun ik.” 

“[...] [M]ijn toezegging aan u is dat ik de inspanningen van het 
college van commissarissen om eerlijke, eenvoudige en 
duurzame belastingen te bevorderen met kracht zal steunen, op 
basis van het pakket van de Commissie van juli.”  
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Uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie/voorgedragen commissaris Valdis Dombrovskis is op 2 oktober 2020 voor 
het Europees Parlement verschenen om vragen te beantwoorden van de Commissie internationale handel (INTA), in 
samenwerking met de Commissie buitenlandse zaken (AFET), de Commissie economische en monetaire zaken (ECON), 
de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE) en de Begrotingscommissie (BUDG). Tijdens de hoorzitting deed hij 
een aantal toezeggingen, die in deze tekst worden belicht. Deze toezeggingen hebben betrekking op zijn portefeuille 
zoals omschreven in de opdrachtbrief aan haar van Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter van de Europese 
Commissie, die onder meer de volgende beleidsterreinen omvat:  

 een gelijk speelveld voor alle partijen; 
 versterken van de positie van Europa als wereldleider; 
 handel voor duurzame ontwikkeling en klimaatactie;  

De citaten in deze tekst verwijzen slechts naar tijdens de hoorzitting gedane mondelinge toezeggingen. Het 
volledige verslag van de openbare hoorzitting is beschikbaar op de webpagina’s van het Europees Parlement over 
Veranderingen in de Europese Commissie 2020. De voorgedragen commissaris heeft voor de hoorzitting ook enkele 
schriftelijke vragen ontvangen, waarop hij schriftelijk heeft geantwoord. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/commission-changes-2020/20200924STO87815/valdis-dombrovskis-latvia
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/en-dombrovskis-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/commission-changes-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/en-dombrovskis-written-questions-and-answers.pdf
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Een nieuwe routekaart voor het EU-handelsbeleid 
“[...] Ik zal een nieuwe routekaart voor het handelsbeleid 
presenteren. Deze routekaart moet passen in ons bredere plan 
voor duurzaam en digitaal herstel. De routekaart moet modern 
en up-to-date zijn en onze waarden en onze bredere 
geopolitieke doelen ondersteunen.” [...] “Europa moet 
assertiever worden door onze bedrijven te beschermen, onze 
strategische belangen te bewaken, de wederkerigheid te 
versterken en een gelijk speelveld te waarborgen.” 

“De openbare raadpleging over de herziening van het 
handelsbeleid eindigt op 15 november. Zodra we de 
bevindingen hebben geëvalueerd, zal ik terugkomen naar deze 
commissie om ze met u te bespreken, en uw opvattingen zullen 
worden geïntegreerd in de mededeling van de Commissie, die 
we voornemens zijn begin 2021 te publiceren. In de mededeling 
zal een richting voor het handelsbeleid worden aangegeven die 
daadwerkelijk tegemoetkomt aan de uitdagingen en kanse n 
van het komende decennium – het groene en digitale 
decennium van Europa.” 

“[...] [O]ok zullen we de mededeling over de economische  
soevereiniteit of autonomie van de EU presenteren, waarin ook 
de versterking van de internationale rol van de euro aan de orde 
zal komen,” [...] “Dan hebben we het over open strategische 
autonomie, over een weerbare EU-economie. Een van de lessen 
die uit van de COVID-19-crisis hebben getrokken, die onze 
zwakheid op dit gebied heeft aangetoond, is dat we weerbare 
toeleveringsketens moeten hebben en moeten voorkomen dat  
we voor kritieke goederen, zoals medische producten, 
afhankelijk zijn van één leverancier of één leveranciersland.” [...]  
We onderzoeken verschillende opties. Onshoring, nearshoring, 
het aanleggen van voorraden, diversificatie, kortere 
toeleveringsketens, er is een hele gereedschapskist die we 
kunnen verkennen.” 

“[...] [L]ater deze maand zal ik het Access2Markets-portaal  
lanceren, één portaal in alle EU-talen dat kmo’s zal helpen om 
door de wereld van de internationale handel te navigeren.” 

Oneerlijke handelspraktijken 

“We moeten onze handelsbescherming versterken, en ook de 
handhaving; dit is de manier waarop het Europees 
handelsbeleid zal bijdragen aan het opbouwen van een Europa 
dat beschermt.” [...] “Ook moeten we onze 
handelsbeschermingsinstrumenten aanscherpen. Ik zal een 
steun geven aan de inspanningen om een nieuw 
rechtsinstrument in het leven te roepen om verstoringen in 
onze interne markt door buitenlandse subsidies aan te pakken. 
Samen met de lidstaten zal ik ervoor zorgen dat de 
screeningmechanismen voor buitenlandse directe 
investeringen in de praktijk goed werken. Ik zal uw hulp nodig 
hebben om het werk aan de uitvoer van goederen voor  
tweeërlei gebruik en het instrument voor internationale 
aanbestedingen tot een goed einde te brengen. En om onze 
verdediging tegen oneerlijke praktijken van anderen te 
versterken, [...] zal de Commissie volgend jaar komen met een 
speciaal antidwanginstrument, in de vorm van een 
wetgevingsvoorstel, waarmee de EU doeltreffend zal kunnen 
reageren op dat soort acties [...].” 

“[W]aarborgen voor staal: [...] Ik denk dat we binnen het WTO -
kader moeten blijven, en daarom bekijken we momenteel hoe 

we hetzelfde resultaat voor de Europese staalindustrie kunnen 
bereiken via antidumping- en antisubsidiemaatregelen, in 
plaats van uit de WTO-regels te treden en vergelding te 
riskeren.” 

Handhaving 

“Het hoofd handhaving voor de handel (Chief Trade  
Enforcement Officer – CTEO) zal verantwoordelijk zijn voor de 
tenuitvoerlegging van onze overeenkomsten. [...] Met uw hulp 
zullen we hopelijk snel overeenstemming kunnen bereiken over 
een geactualiseerde handhavingsverordening.” [...] “[W]e  
zouden het werkingssfeer van de handhavingsverordeni ng 
moeten uitbreiden naar bepaalde diensten en intellectuele 
eigendom, maar ook onze investeringen en het instrument voor 
internationale aanbestedingen zijn hier in het geding. Het 
antidwanginstrument voor derde landen [...] die uit de WTO -
regels stappen en inbreuk op de internationale regels maken 
moet ervoor zorgen dat we op de meest doeltreffende manier 
zullen kunnen reageren” [...] “[H]oewel de rol van een CTEO vóór  
ratificatie iets is om te verkennen, [...] moeten de 
tenuitvoerlegging en handhaving van de hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling worden verbeterd.” [...] “En 
we zullen een meer systematische aanpak hanteren waarbij ook 
het maatschappelijk middenveld wordt betrokken bij de 
handhaving van de afspraken over milieu en arbeid [...].” 

EU-weerbaarheid tegen extraterritoriale sancties 

“[....] [E]xtraterritoriale effecten van sancties van derde landen. 
Dit is absoluut een punt van zorg, [...] en we hebben een 
“blocking statute” als ons voornaamste instrument om onze 
ondernemers te beschermen” [...] We zullen de weerbaarheid 
van de EU tegen extraterritoriale sancties blijven versterken. Dat 
zal deel uitmaken van onze mededeling over de versterking van 
de economische soevereiniteit of autonomie van de EU, die 
volgens onze planning in december zal worden gepubliceerd 
[...].” 

Transparantie 

“Ik beloof dat ik een hoog niveau van transparantie zal 
handhaven in mijn betrekkingen met het Europees Parlement. 
Ik zal ervoor zorgen dat u alle informatie die u nodig hebt tijdig 
zult ontvangen. Ik wil de fractiecöordinatoren geruststellen dat 
ik goede nota heb genomen van de verwachtingen die u tijdens 
de hoorzitting met mijn voorganger vorig jaar hebt 
uitgesproken.” 

Versterken van de positie van Europa als 
wereldleider 

“Alleen een Europa dat open staat naar de wereld kan het 
handelsbeleid van de eenentwintigste eeuw vormgeven. Dus ik 
stel voor om ons handelsbeleid te gebruiken om de op regels 
gebaseerde multilaterale orde te hervormen, het handelsbeleid 
zodanig in te richten dat we onze duurzaamheidsdoele n 
kunnen verwezenlijken, vrije en eerlijke handel te bevorderen, 
samen te werken met onze partners en tegelijkertijd onze 
handelsbescherming en de handhaving daarvan te versterken, 
en, tot slot, ons leiderschap op het gebied van handel te 
versterken door onze belangrijkste handelsbetrekkingen te 
managen.” 
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Multilateralisme en de WTO 

“[...] [E]en van mijn eerste prioriteiten zal zijn om het op regels 
gebaseerde stelsel van mondiaal economisch bestuur te 
hervormen, [en dit] geschikt te maken voor de wereld van 
vandaag. Dat betekent een WTO die geschillen snel en 
doelmatig beslecht, met krachtige regels op een gelijk 
speelveld. Een WTO dat de duurzame-ontwikkelingsdoelen en 
klimaatverandering centrale plaatsen toekent.” [...] “[O]ver het 
mechanisme voor de beslechting van handelsgeschillen: [...] We 
staan klaar om met de VS te bespreken hoe het beroepsorgaan 
eruit moet gaan zien en hoe we de tekortkomingen van de 
werking van het beslechtingssysteem – en we zijn het erover 
eens dat die bestaan – kunnen verhelpen [...].” 

“Ik kan vandaag met genoegen aankondigen dat ik een WTO -
handels- en klimaatinitiatief zal lanceren, waarin de nadruk zal 
liggen op groene goederen en diensten.” [...] “[W]e willen het 
milieugoedereninitiatief [...] uitbreiden, niet alleen voor 
goederen, maar ook naar diensten, [...] en we willen bij de 
volgende ministeriële raad al iets hebben liggen. Daartoe zullen 
we samenwerken met gelijkgestemde landen, met de 
zogeheten FAST-groep, met de Ottawa-groep, om deze 
werkstroom nieuw leven in te blazen en concrete voorstellen op 
tafel te leggen.” 

Internethandel 

“[...] Ik zal prioriteit geven aan de onderhandelingen over 
internethandel. Uiteraard is het heel belangrijk dat we 
vasthouden aan onze AVG-regels voor de bescherming van 
persoonsgegevens.” [...] “[B]innen de WTO verdedigen we dat  
het vrije verkeer van gegevens moet worden gewaarborgd; [...]  
beperkingen moeten in overeenstemming zijn met 
internationale verplichtingen, en de Commissie zal doorgaan 
met het monitoren en adresseren van beperkingen in derde 
landen [...].” 

“En ja, in onze bilaterale overeenkomsten hebben we 
hoofdstukken en punten over digitale handel. Ik noem 
bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland en Australië, waarbij die een 
prominente rol spelen. [...]” 

VS 

“ Ik zal geen moeite uit de weg gaan om ons strategisch 
partnerschap met de Verenigde Staten te revitaliseren. Ik zal een 
nieuwe impuls geven aan de trans-Atlantische besprekingen 
over handel, technologie, belastingen en de hervorming van 
het multilaterale handelssysteem, met inbegrip van subsidie s 
aan de industrie. De recente deal over tariefverlagingen vormt  
een eerste stap binnen deze vernieuwde samenwerking. Als de 
VS echter afstand nemen van het multilateralisme en de weg 
naar unilaterale acties inslaan, zal de EU niet aarzelen om haar  
belangen te verdedigen en op evenredige wijze te reageren.” 

“[...] [D]e zaak Airbus-Boeing. Onze aanpak is heel duidelijk. Wij 
hebben de voorkeur voor een oplossing via onderhandelingen 
op dit gebied.” [...] “[Als dat niet lukt, zullen we ons uiteraard 
gedwongen zien om onze eigen tarieven op te leggen, conform 
de WTO-uitspraak in de Boeing-zaak. [...]” 

“[...] Binnen de OESO werken we aan het belasten van de digitale 
economie. Maar in afwezigheid van een internationale 
overeenkomst staan we klaar met ons EU-voorstel [...], en we 
daar zijn we ook over in gesprek met de VS [...] om ervoor te 
zorgen dat de VS binnen de OESO op een betekenisvolle wijze 
meepraten over een internationale overeenkomst inzake het 
belasten van de digitale economie.” 

Bilaterale investeringsovereenkomst met China  

“[...] Inhoud gaat vóór snelheid. Dat betekent dat we een 
significante herijking van onze economische betrekkingen 
willen zien en dat China dus duidelijk zal moeten bewegen op 
het gebied van markttoegang willen we deze overeenkomst  
kunnen sluiten.” [...] “[O]ns partnerschap moet worden 
geherstructureerd om wederkerig, evenwichtig en eerlijk te 
worden. Europese bedrijven in China moeten een billijke 
behandeling en echte markttoegang krijgen.” [...] “[W]e zullen 
erop blijven aandringen, en ervoor zorgen, dat we in onze 
overeenkomst met China ook progressie boeken in het 
hoofdstuk over investeringen en duurzame ontwikkeling.” [...]  
“In de onderhandelingen is de eerste prioriteit nu om de 
investeringsovereenkomst met China af te ronden. [...] daarna 
kunnen we zien hoe we verder gaan met 
investeringsovereenkomsten in de regio.” 

Mercosur 

“[...] [M]et het oog op de ratificatie is het belangrijk dat we met 
de landen van Mercosur betekenisvolle afspraken over 
ontbossing en over de Overeenkomst van Parijs kunnen maken”  
[...] “[W]e hebben iets tastbaars nodig, iets wat wordt  
uitgevoerd, om te kunnen ratificeren. Dus zoals het er nu voor  
staat zullen we niet ratificeren” [...] “[O]ver het heropenen van 
de onderhandelingen met Mercosur: dat zou niet de meest 
logische weg zijn.” 

Andere landen en kwesties 

“[...] [I]n de overeenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland 
zijn we ver gevorderd” [...] “[W]e streven naar, laat ik zeggen, 
sterke onderlinge betrokkenheid in betrekkingen met Latijns-
Amerika, en dat zullen we blijven doen” [...] “Ik wil onze 
economische partnerschapsovereenkomsten met Afrika 
versterken door weerbare toeleveringsketens op te bouwen en 
duurzame publieke en particuliere investeringen in sectoren 
van wederzijds belang te bevorderen. Ons langetermijndoel is 
om een overeenkomst op het niveau van de continenten te 
sluiten.” [...] “We moeten de samenwerking met ons 
nabuurschap intensiveren. [...] Ook moeten we EU-kandidaat -
lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten blijven steunen, 
onder meer door uitbreiding van onze autonome  
handelsmaatregelen. Ik reken op de medewetgevers voor een 
tijdige vaststelling van de nieuwe wetgeving, en de recente 
stemming in de Commissie internationale handel (INTA) stemt 
mij positief.” [...] “[O]nze onderhandelingen met het Verenigd 
Koninkrijk. Voor beide zijden is het van groot belang om zo 
nauw mogelijke handelsbetrekkingen te hebben, maar ik wil 
onderstrepen dat de voortgang afhangt van de vraag of beide 
partijen hun verbintenissen van de 
terugtrekkingsovereenkomst nakomen.” 
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“[...] [W[e willen een hervorming van het Verdrag inzake het 
Energiehandvest zodat verdragsluitende partijen de 
mogelijkheid hebben om de bescherming van investeringen in 
fossiele brandstoffen af te bouwen; dat is het belangrijkste doel 
van de hervorming.” [...] “Wat het SAP betreft, zullen we de 
koppeling met duurzaamheid, waaronder de Overeenkomst 
van Parijs, bij de herziening van volgend jaar zeker versterken.” 

Handel en duurzame ontwikkeling  
“[...] Ik sta ervoor open om te verkennen of we al meer [...]  
handhaafbare of geleidelijk handhaafbare hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling kunnen invoeren, 
bijvoorbeeld in onze onderhandelingen met Nieuw-Zeeland.”  
[...] “We moeten natuurlijk bepalen hoe we daarmee verder 
willen gaan. We hebben een actieplan voor handel en 
duurzame ontwikkeling met vijftien punten, dat is vastgesteld 
in 2018 en dat in 2023 zal worden herzien. [...] Ik zal de 
herziening naar voren halen, naar 2021, en daarbij ook de 
gevolgen van COVID-19 en de huidige prioriteiten in 
aanmerking nemen. Kijkend naar toekomstige 
overeenkomsten, en naar wat u hebt gevraagd over de 
mogelijkheden voor een meer granulaire handhaving – dus iets 
tussen een eenvoudige dialoog en opschorting van de 
overeenkomst, de nucleaire optie, in – heb ik het Frans-
Nederlandse document over het afhankelijk stellen van tarieven 
van bepaalde duurzaamheidsresultaten met aandacht gelezen, 
en dat is een idee dat ik bereid ben nader te onderzoeken” [...]  
“Wat dat document feitelijk inhoudt, zijn ideeën over het 
ontwerpen en invoeren van uitdrukkelijke voorwaarden en hoe 
die tot uiting kunnen worden gebracht in tariefverlagingen, of 
juist niet als bepaalde IAO-verdragen of milieuovereenkomsten 
niet worden nageleefd. Dat is precies de koers die we volgen.” 

 De [CTEO] zal voorzien in één contactpunt voor het 
bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld in verband 
met de hoofdstukken over handel een duurzame ontwikkeling, 

waar klachten kunnen worden ingediend en specifieke 
problemen kunnen worden aangekaart. 

“[...] Ik wil voorstellen om een vergelijkende studie te starten om 
te zien wat landen wereldwijd doen aan de handhaving van die 
hoofdstukken. 

Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens 

“We streven ernaar om in de eerste helft van 2021 met een 
wetgevingsvoorstel te komen. DG TAXUD en commissari s 
Gentiloni hebben uiteraard de leiding, maar handel is hier 
natuurlijk nauw mee verbonden, juist vanwege die 
verenigbaarheid met de WTO-regels [...].” 

Zorgvuldigheid 

“[...] [E]en alomvattende overeenkomst over investeringen, die 
de IAO-verdragen inzake dwangarbeid zullen moeten 
respecteren.” [...] “[MM]et inbegrip van krachtige actie om 
kinderarbeid uit te bannen. [...] Ik zal nauw samenwerken met 
commissaris Reynders om het voorstel van de Commissie inzake 
verplichte zorgvuldigheidseisen al volgend jaar te kunnen 
presenteren.” 

“[...] Het DG Handel verricht een studie naar de deelname van 
vrouwen aan handel, met een duidelijke focus op handel in 
goederen [...]. Daarna zullen we ook gefocust gaan kijken naar  
de deelname van vrouwen aan de handel in diensten.” [...] “Dit 
is een gebied dat we zullen versterken, en [...] we zullen een EU-
genderactieplan voor 2021-2025 ontwerpen voor externe 
betrekkingen, waarvan handel een belangrijke component zal 
zijn.” 

“ [...] van de zijde van de Commissie zijn we bereid om verder te 
werken aan een bindend VN-verdrag inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten:” [...] “Het initiatief voor duurzame cacao [...] is 
een goed model voor multi-stakeholder-initiatieven dat we 
mogelijk ook op andere gebieden kunnen toepassen – textiel, 
zoals u hebt genoemd, en mogelijk ook andere gebieden.” 
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