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EUROPEES PARLEMENT
ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST VOOR

COMMISSIELID ASHTON

Deel A – Algemene vragen

I. Persoon en beroep

1. Welke aspecten van uw persoonlijke kwalificaties en beroepservaring zijn 
naar uw mening van bijzonder belang voor uw benoeming en uw toekomstige 
rol als Commissaris? 

Ik ben een overtuigd Europeaan, mijn staat van dienst getuigt van mijn steun voor de 
Europese Unie en mijn sterke geloof in de waarde en noodzaak van een doeltreffende EU. Als 
voorzitter van het Hogerhuis heb ik het Verdrag van Lissabon erdoor geloodst. Ik heb 
praktijkervaring met de Europese politiek en onderhandelingen op intergouvernementeel 
niveau, vooral tijdens mijn werkzaamheden als minister van Justitie van het Verenigd 
Koninkrijk in de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken. Ook heb ik die Raad voorgezeten 
tijdens het voorzitterschap van het Verenigd Koninkrijk in 2005. In mijn hoedanigheid van 
parlementair ondersecretaris in het departement Constitutionele Zaken heb ik internationale 
onderhandelingen geleid op het gebied van de handel in juridische diensten met India en 
Zuid-Afrika.

Ik beschik over ruime ervaring met ondernemingsvraagstukken en economische kwesties, ik 
ben namelijk directeur geweest van de charitatieve instelling Business in the Community, die 
met ondernemingen samenwerkt om hen aan te moedigen betrokken te zijn bij hun 
gemeenschappen en het potentieel te ontwikkelen van personen die voor hen werkzaam zijn. 
Ik heb dus ervaring met de uitdagingen waarvoor Europese ondernemingen zich geplaatst zien 
bij het tot stand brengen van evenwicht tussen de concurrentievereisten van de mondiale 
economie en hun verplichtingen ten aanzien van de gemeenschappen waarvan zij deel zijn. 
Dit geldt des te meer voor kleine en middelgrote ondernemingen, die de motor blijven vormen 
van de Europese economie en die een kernprioriteit zullen zijn van mijn werkzaamheden als 
handelscommissaris, bijvoorbeeld door hun markttoegang te verbeteren. 

II. Onafhankelijkheid 

2. Hoe ziet u de verplichting om uw taken onafhankelijk uit te oefenen en hoe 
denkt u dat beginsel concreet in praktijk te brengen? 

Ik hecht veel waarde aan het beginsel van onafhankelijkheid van de leden van de Commissie 
als voorzien bij het Verdrag. Dit is een centraal bestanddeel van hoe de Commissie werkt en 
haar taken uitvoert. Deze onafhankelijkheid stelt ons in staat naar verschillende standpunten 
en geluiden te luisteren, daarvan te leren en daaruit het gemeenschappelijk Europees belang te 
halen. Dit is de kracht waardoor de Commissie ten volle haar rol kan spelen als "honest 
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broker", oftewel onafhankelijk bemiddelaar, voor de Europese Unie. Handhaven van deze 
traditie van onafhankelijkheid is uiterst belangrijk.

Zoals u bekend is, ben ik life peer. Ik kan geen afstand doen van mijn titel van 'Baroness', 
aangezien ik die voor het leven heb ontvangen. Op grond van mijn titel ben ik life peer van 
het Britse Hogerhuis. Voor de duur van mijn ambtstermijn als lid van de Commissie heb ik 
verlof genomen van mijn werk in het Hogerhuis. Dit betekent in de praktijk dat ik mijn titel 
wel behoud, maar niet aanwezig zal zijn in het Hogerhuis, niet zal stemmen, geen speeches 
zal geven in het Hogerhuis en geen toelages zal ontvangen gedurende mijn ambtstermijn.

3. Kunt u het Europees Parlement bijzonderheden verschaffen over uw 
vroegere en huidige belangen op zakelijk, financieel en politiek terrein en over 
eventuele andere verplichtingen die mogelijk niet verenigbaar zijn met uw 
toekomstige functie? 

Ik heb geen zakelijke of financiële belangen en mijn politieke belangen vormen een 
aanvulling op mijn nieuwe rol en botsen daarmee niet. Ik ben mij ten volle bewust van de 
regels inzake ethiek en integriteit die zijn genoemd in de gedragscode voor leden van de 
Commissie en ik ben voornemens mij daaraan volledig te houden. Zoals ik in mijn 
voorgaande antwoord al heb gezegd, heb ik de nodige maatregelen genomen om ervoor te 
zorgen dat er geen conflict zal zijn tussen mijn titel van 'Baroness' en mijn taken als lid van de 
Commissie. 

III. Toekomst van de Europese Unie 

4. De Lissabonstrategie is een tienjarenstrategie om in 2010 van de Europese 
Unie de meest dynamische, concurrerende en duurzame economie ter wereld 
te maken. Zij omvat drie pijlers van duurzame ontwikkeling: economie, sociale 
zaken en het milieu en valt samen met de duur van uw mandaat. Wat gaat u 
als commissaris doen om de vooruitgang in de richting van de doelstellingen 
van Lissabon te versnellen en wat moeten naar uw mening de 
hoofdprioriteiten zijn? 

De hernieuwde strategie van Lissabon voor groei en werkgelegenheid is van cruciaal belang 
voor de economische toekomst van Europa en zijn vermogen om sterke samenlevingen te 
behouden die gebouwd zijn op duurzame groei. Europa is grotendeels succesvol geweest in 
het verenigen van Europese regeringen, parlementen en belangen rond een pakket 
beleidsdoelstellingen. Dit heeft op zijn beurt helpen verzekeren dat de beleidsvorming 
betreffende deze vraagstukken in heel Europa meer geïntegreerd is. De strategie is van vitaal 
belang om Europa voor te bereiden op de uitdagingen van de mondialisering en de 
vergrijzing. De Commissie heeft een belangrijke rol te spelen bij het behoud van het 
momentum van de hervormingen en bij het verlenen van bijstand aan de lidstaten om hun 
verbintenissen na te komen. 

Ook op het niveau van de Europese Unie zijn belangrijke maatregelen getroffen. Ik zou willen 
wijzen op de verdere opbouw van de interne markt voor energie en de heroriëntering van het 
gebruik van structurele middelen op projecten die gericht zijn op economische vernieuwing 
door het creëren van nieuwe groei en werkgelegenheid. De voorstellen van afgelopen jaar met 
betrekking tot energie en klimaatverandering betekenen opnieuw een grote stap vooruit. 



– 3 –  

In de praktijk betekent dit het erkennen dat de economische kracht van Europa en het creëren 
van werkgelegenheid in Europa gekoppeld zijn aan ons vermogen om competitief te zijn in de 
mondiale economie, en werken om te zorgen voor open, mondiale markten, waar Europese 
ondernemingen een eerlijke behandeling krijgen en andere de handelsregels respecteren. Het 
houdt in dat handelsovereenkomsten worden gebruikt om nieuwe kansen te creëren voor groei 
en ontwikkeling, zowel voor Europa als zijn partners.  

Natuurlijk zal de huidige financiële crisis een nieuwe en moeilijke context creëren. Ongeacht 
de huidige moeilijkheden, moeten wij ons echter blijven concentreren op de langere termijn. 
De fundamentele uitdagingen zijn onveranderd gebleven. Wij moeten onze economieën nog 
steeds moderniseren en ervoor zorgen dat zij beter in staat zijn om de kansen van morgen op 
te pakken en te concurreren met de opkomende economische grootmachten China, India en 
andere. Wij moeten ervoor zorgen dat de beroepsbevolking over de juiste vaardigheden 
beschikt om te profiteren van de toekomstige kansen. Wij moeten ons nog steeds 
voorbereiden op demografische veranderingen. De overgang naar een koolstofarme economie 
is dringender dan ooit. Door de fundamentele kenmerken van onze economieën te versterken, 
kunnen wij sneller herstellen en het herstel duurzamer maken. Lissabon zal onze economieën 
flexibeler en veerkrachtiger maken en beter bestand tegen toekomstige schokken.

Vanuit handelsoogpunt is onze voornaamste uitdaging om de mondialisering zo vorm te 
geven dat iedereen profiteert. Om een voorbeeld te noemen, de huidige economische 
beroering maakt de noodzaak van een mondiaal handelsakkoord eerder meer dan minder 
urgent; steunend op een sterk systeem van mondiale handelsregels, dat de behoeften van 
ontwikkelingslanden reflecteert en het internationale handelsstelsel het broodnodige 
vertrouwen geeft.

5. Op welke wijze gaat u het imago van de Commissie verbeteren? 

Ik ben afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en dus ben ik bekend met euroscepticisme. 
Maar ik sluit mij ook aan bij voorzitter Barroso, die in zijn eerste speech voor het Europees 
Parlement zei dat “de grootste uitdaging waarmee wij te kampen hebben, niet het 
euroscepticisme van de enkeling is, maar de euro-apathie van de massa”. Onze uitdaging als 
leden van de Commissie en leden van het Europees Parlement is te laten zien dat Europa 
relevant is en oplossingen kan bieden voor mondiale uitdagingen. 

Als lid van de Commissie zal ik naar manieren blijven zoeken om de relevantie van de EU te 
benadrukken in het dagelijkse leven van de Europese burger. Deze overtuiging is in het 
verleden de belangrijkste motor geweest voor mijn politieke werk als pro-Europeaan: dat 
Europa een positief verschil moet maken in het leven van de gewone mensen. In het 
handelsbeleid betekent dit naar mijn mening dat wij bijzondere aandacht schenken aan de 
behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen, die vaak goed uitgerust zijn om in een 
mondiale economie succesvol te zijn, maar die daarbij met extra uitdagingen worden 
geconfronteerd vanwege hun omvang en middelen.  

De verwachtingen die de mensen koesteren als het om de EU gaat, zijn de afgelopen 50 jaar 
veranderd naarmate Europa zelf en de wereld om ons heen is veranderd. De meeste 
Europeanen zijn het erover eens dat we de meeste uitdagingen waarvoor onze huidige 
samenlevingen zich geplaatst zien, alleen samen en op Europees niveau kunnen aanpakken. 
Dit geldt in het bijzonder voor uitdagingen als klimaatverandering, energiebeleid, migratie, de 
bestrijding van de mondiale armoede en de vraagstukken op het gebied van veiligheid en 
justitie. De huidige economische crisis toont op grimmige wijze aan hoe sterk onze 
economieën onderling verbonden zijn en ook dat actie op nationaal niveau onvoldoende is. 
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Als wij relevant willen zijn voor de Europeaan, moeten wij laten zien dat wij deze 
uitdagingen begrijpen en er iets aan kunnen doen. 

De Commissie heeft ook een grote verantwoordelijkheid op het gebied van communicatie. Ik 
geloof niet dat dit gewoon een kwestie is van het beleid van Europa aan het publiek verkopen. 
Het is een proces van dialoog en debat, waarin de instellingen verwikkeld zijn en waarbij zij 
de Europese burger raadplegen. Behalve de EU-zaken ten behoeve van de burger toelichten, 
moeten wij openstaan voor zijn of haar punten van zorg en standpunten of meningen 
verwerken in onze beleidsvorming. Dit kan rechtstreeks gebeuren ofwel via het Europees 
Parlement. Als lid van de Commissie steun ik het doel van de Commissie dat eruit bestaat een 
levendig publiek debat te creëren over de doelstellingen en beleidsvormen van de EU – zeker 
in het land dat ik het beste ken.
  
IV. Democratische verantwoording tegenover het Europees Parlement

6a. Hoe ziet u uw plicht tot het afleggen van verantwoording aan het Europees 
Parlement? 

Ik sta volledig achter de verbintenissen van de Commissie op grond van de 
Kaderovereenkomst van 2005 en ben bereid deze na te leven, met inbegrip van het beginsel 
dat elk lid van de Commissie politieke verantwoordelijkheid neemt voor maatregelen op zijn 
of haar bevoegdheidsgebied, onverlet het beginsel dat de Commissie een college vormt.  

Ik heb bewezen dat ik opensta voor het Europees Parlement, zowel in mijn werk in verband 
met het Verdrag van Lissabon als gedurende mijn drie jaar als minister van Justitie van het 
Verenigd Koninkrijk, waaronder de periode van het Britse voorzitterschap in 2005. Ik ben 
ervan overtuigd dat het van fundamenteel politiek belang is voor de doeltreffendheid en 
legitimiteit van de Europese Unie dat de leden van de Commissie en het college 
verantwoording verschuldigd zijn aan het Europees Parlement. Het Europees Parlement is de 
enige Europese instelling die rechtstreeks wordt gekozen, en op grond hiervan geniet het dus 
een bijzondere democratische legitimiteit om de volkeren van Europa te vertegenwoordigen. 
Het Europees Parlement heeft een centrale rol gespeeld – en speelt die nog steeds – bij de 
ontwikkeling van de Europese Unie, door zijn sterke visie op de rol van de EU in het 
Europese leven en door Europa dichter bij de burger te brengen. De vorderingen dankzij het 
Verdrag van Lissabon – zeker de vorderingen op mijn eigen beleidsterrein van de handel –
zullen helpen deze rol te consolideren.

Praktisch gesproken moet het Parlement zijn democratische controle effectief kunnen 
uitoefenen.  Dit betekent dat ervoor moet worden gezorgd dat het op tijd over alle informatie 
beschikt die het nodig heeft om dat toezicht uit te oefenen. Ik ben er, voortbouwend op de 
praktijk van mijn beide voorgangers, ten zeerste aan gehecht het Parlement volledig te 
informeren op het gebied van het handelsbeleid. Ik ben van mening dat dit moet betekenen dat 
het Parlement de informatie ontvangt die met de Raad wordt uitgewisseld, alsmede het op 
gezette tijden deelnemen aan plenaire zittingen en beschikbaar zijn om toelichting te 
verstrekken en verslag uit te brengen over wat de Commissie doet en waarom zij dat doet. Ik 
ben van oordeel dat ik de taak heb zorgvuldig te luisteren naar de punten van zorg die het 
Parlement formuleert en daadwerkelijk rekening te houden met de standpunten van het 
Parlement. Ik zie uit naar de voortzetting van deze nauwe dialoog die ik reeds ben gestart.



– 5 –  

6b. Bent u, vanuit strikt politiek oogpunt bezien, van mening dat in geval van 
een negatieve conclusie van een hoorzitting, de betrokken kandidaat-
commissaris zijn/haar kandidatuur zou moeten intrekken?

Ik onderschrijf volledig het beginsel in de Kaderovereenkomst over de betrekkingen tussen 
het Europees Parlement en de Commissie dat de voorzitter van de Commissie een lid van de 
Commissie kan verzoeken af te treden als het Parlement geen vertrouwen uitspreekt. 

Hieraan zou ik willen toevoegen dat ik ten zeerste verheugd ben dat ik de gelegenheid heb 
mijzelf voor te stellen in het Parlement aan het prille begin van mijn ambtstermijn en nog 
voordat ik mijn eigenlijke operationele bevoegdheden aanneem.

6c. In welke mate acht u zich verantwoordelijk voor de antwoorden die uw 
diensten het Parlement verstrekken naar aanleiding van vragen van de 
Commissie verzoekschriften of andere bevoegde commissies? Indien u 
verzocht wordt verantwoording af te leggen of helderheid te verschaffen over 
vroeger optreden van de Commissie of over eerdere verzuimen, in welke mate 
acht u zich dan tegenover het Parlement verantwoordelijk?

Zoals ik hierboven al heb aangegeven, ben ik het volledig eens met het beginsel van de 
Kaderovereenkomst over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie 
dat “elk lid van de Commissie de politieke verantwoordelijkheid draagt voor de maatregelen 
op het gebied waarmee het is belast, onverlet het beginsel dat de Commissie een college 
vormt." Ik beschouw antwoorden die door mijn diensten zijn verstrekt als antwoorden namens 
mij, en neem bijgevolg de politieke verantwoordelijkheid ervoor. 

Ik ben voornemens erop toe te zien dat er geen breuk is in de verantwoording van de 
Commissie voor het Parlement met betrekking tot de terreinen waarvoor ik bevoegd ben. Als 
nieuwkomer in deze portefeuille zal ik uiteraard alle beleid opnieuw bekijken en mijn eigen 
stempel daarop drukken. Indien ik meen te moeten besluiten dat eerdere beleidskeuzes moeten 
worden aangepast of veranderd, zal ik het Parlement daarvan uiteraard op de hoogte stellen en 
keuzes zo nodig toelichten. Ik ben ook bereid eerdere besluiten van de Commissie te 
verantwoorden of toe te lichten.

6d. Wat is uw opvatting over het concept van de politieke verantwoordelijkheid 
tegenover het Parlement voor de handelingen van uw directora(a)t(en)-
generaal? Welke stappen gaat u nemen om te waarborgen dat uw 
directora(a)t(en)-generaal goed worden geleid? 

Ik leg verantwoording af aan het college voor mijn activiteiten en die van het directoraat-
generaal Handel, terwijl de directeur-generaal aan mij en het college verantwoording aflegt 
voor de juiste tenuitvoerlegging van de richtsnoeren die wij hebben uitgezet en voor het
beheer van het directoraat-generaal. Naar mijn functie als lid van de Commissie neem ik jaren 
van ministeriële ervaring mee in het Verenigd Koninkrijk waarin ik departementale teams van 
wisselende grootte heb geleid. Ik geloof dat de kracht van een doeltreffend team gelegen is in 
het zorgen voor een open discussie over beleidsopties en een duidelijk inzicht in rollen en 
verantwoordelijkheden.

Hieraan zou ik willen toevoegen dat de betrekkingen tussen de leden van de Commissie en 
departementen eerst en vooral gebaseerd zijn op loyaliteit, vertrouwen en transparantie –
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vooral wat de externe contacten betreft. Ik verwacht van mijn diensten dat zij de hoogste 
normen van professionele rechtschapenheid en ethisch gedrag in acht nemen, zoals het 
publiek en dit Parlement van hen verwachten.

Ik heb begrepen dat, na de hervormingen die onder de voorgaande Commissie zijn 
doorgevoerd, veel van de instrumenten die nodig zijn om publieke diensten van het hoogste 
niveau te leveren, nu voorhanden zijn. Ik ben voornemens daarvan volledig gebruik te maken. 
Met name voortbouwend op de jaarlijkse beheerplannen en verslagen over de jaarlijkse 
activiteiten, zou ik ervoor willen zorgen dat de beleidsdoelstellingen van het directoraat-
generaal Handel duidelijk zijn gedefinieerd, en dat op de geboekte vooruitgang nauwlettend 
wordt toegezien. 

Ik wil ook alle nodige aandacht schenken aan de werkzaamheden en aanbevelingen van de 
verschillende toezichthoudende instanties: de interne-auditcapaciteit van het directoraat-
generaal, de auditdiensten van de Commissie, de Europese Rekenkamer, alsmede de 
werkzaamheden van de Ombudsman van dit Parlement. 

Ik wil wekelijks met het hogere management van het directoraat-generaal bijeenkomen om te 
spreken over beleidsontwikkelingen en regelmatig contact hebben met de directeur-generaal. 
Ik verwacht regelmatig op de hoogte te worden gesteld van belangrijke 
managementvraagstukken, bijvoorbeeld over activiteiten om ervoor te zorgen dat onze 
inspanningen voldoen aan de hoogste ethische normen.  En ten minste tweemaal per jaar zal 
ik met de directeur-generaal bijeenkomen om specifiek over interne controles en audit te 
praten.

7. Hoe zou u overwegen de interinstitutionele samenwerking (Commissie-
Parlement) ten uitvoer te leggen, en dan met name met de voor uw 
bevoegdhedenterrein relevante parlementaire commissies? Wat betekent in 
deze nieuwe context voor u doorzichtigheid van de interinstitutionele 
wetgevingsprocedure van Europees Parlement, Raad en Commissie, alsmede 
van de interinstitutionele betrekkingen in het algemeen? 

Dankzij mijn ervaring als voorzitter van het Hogerhuis weet ik precies hoe belangrijk goede 
samenwerking tussen uitvoerende en wetgevende macht is om doeltreffend beleid te maken. 
Dit geldt in het bijzonder voor het Verenigd Koninkrijk waar de regering geen natuurlijke 
meerderheid bezit in het Hogerhuis, waardoor het van vitaal belang is om open te staan en 
coalities te vormen. Ik ben er dan ook rotsvast van overtuigd dat goede interinstitutionele 
samenwerking cruciaal is voor efficiency, transparantie, legitimiteit en goed bestuur van de 
EU-instellingen. 

Ik ben van mening dat goede betrekkingen tussen de leden van de Commissie en de onder hun 
bevoegdheid vallende comités van essentieel belang zijn. Ik geloof dat wij altijd moeten 
uitzien naar manieren om deze betrekkingen verder te verbeteren, door een nauwere dialoog, 
door regelmatiger aanwezig te zijn en door uitwisseling van informatie. Het is eveneens van 
groot belang dat de Commissie standpunten die door een commissie zijn geuit, snel en breed 
opvolgt. 

Ik zie het als een belangrijk onderdeel van mijn taken als lid van de Commissie om tijdens de 
plenaire zittingen van het Parlement verantwoording af te leggen, maar ook om de 
vergaderingen van commissies op verzoek of uit eigen beweging bij te wonen. Zoals ik reeds 



– 7 –  

heb aangegeven, ben ik van oordeel dat ik de taak heb om beschikbaar te zijn voor de leden 
van commissies. Voortbouwend op mijn eerste contacten in de afgelopen dagen, wil ik 
rechtstreeks met de Parlementsleden communiceren, zodat ik op de hoogte blijf van punten 
van bezorgdheid en snelle en duidelijke informatie kan verstrekken. Mijn presentatie aan het 
Parlement vormt een belangrijke eerste gelegenheid om een goede werkrelatie gebaseerd op 
vertrouwen en respect tot stand te brengen met de commissies die zich direct met mijn 
toekomstige werkterrein bezighouden.  

V. Gender mainstreaming

8. Welke concrete maatregelen acht u nodig ter uitvoering van het concept van "gender 
mainstreaming" op uw specifieke taakgebied? Hebt u een eigen beleidsstrategie en welke 
financiële en personele middelen zijn volgens u nodig om "gendermainstreaming" in het 
kader van uw portefeuille ten uitvoer te leggen? 

Ik zou het eerste vrouwelijke Britse lid zijn van de Europese Commissie en de eerste 
vrouwelijke handelscommissaris; hieruit blijkt nog maar eens dat vrouwen 
ondervertegenwoordigd blijven op de hoogste niveaus binnen de Europese Unie.  Ik heb in de 
loop van mijn carrière een bijzondere belangstelling gehad voor vraagstukken op het gebied 
van de gelijkheid van vrouwen en mannen, nog voor ik parlementslid werd. Ik ben 
verantwoordelijk geweest voor de oprichting van de charitatieve instelling 'Opportunity Now', 
nog steeds een van de grootste charitatieve instellingen op het gebied van vrouwenrechten in 
het Verenigd Koninkrijk.

Ik ben van mening dat de gelijkberechtiging van de vrouw een van de terreinen is waarop de 
EU-beginselen een directe invloed hebben gehad op leven, werk en levenskwaliteit van 
miljoenen Europeanen. Er moet echter nog steeds veel werk worden verzet om de wijze 
waarop wij ons werkzame leven structureren, een nieuwe vorm te geven, zodat daarbij meer 
rekening wordt gehouden met de behoeften van vrouwen en het evenwicht tussen werk en 
privé- of gezinsleven. De EU-instellingen en de lidstaten moeten het gendergelijkheidsaspect 
in alle beleidsterreinen en fasen van de beleidsvorming integreren.  

Met betrekking tot het handelsbeleid is de eerste bijdrage die wij kunnen leveren te erkennen 
dat handel landen kan helpen om aan de armoede en aan landbouw voor levensonderhoud te 
ontsnappen, wat vaak gelijkstaat met grotere economische kansen en onderwijsmogelijkheden 
voor vrouwen. Dit is een van de redenen waarom het van groot belang is dat wij onze 
activiteiten op het gebied van handelsliberalisering zowel multilateraal als bilateraal zo 
uitvoeren dat nieuwe economische kansen voor de allerarmsten worden gecreëerd. Ik zou ook 
willen wijzen op de participatie van maatschappelijke organisaties met betrekking tot deze 
vraagstukken. Mijn directoraat-generaal organiseert in december een bijeenkomst met 
maatschappelijke organisaties over economische-partnerschapsovereenkomsten en kansen 
voor vrouwen; ook heeft het studies van maatschappelijke organisaties met betrekking tot 
vrouwenvraagstukken gesubsidieerd.  

Met betrekking tot de praktijk binnen mijn directoraat-generaal verneem ik dat in 
verschillende opzichten aanzienlijke inspanningen worden geleverd, met inbegrip van een 
algemeen evenwicht tussen vrouwen en mannen in managementfuncties, een groter accent op 
een betere verdeling privéleven-werk en inspanningen om meer aandacht te wekken voor 
gendervraagstukken en daarmee verband houdende zaken. Ik kan u met plezier mededelen dat 
ik er een groot voorstander van zou zijn als mijn directoraat-generaal dergelijke initiatieven 
zou voortzetten of verdiepen, met inbegrip van het voorzien in het nodige personeel en de 
nodige financiële middelen om deze doelstellingen te realiseren.  
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