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1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u bijzonder geschikt voor het vervullen van het 
ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op het gebied 
waarvoor u verantwoordelijk zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling geven aan 
de strategische agenda van de Commissie? 

Welke garanties kunt u het Europees Parlement bieden ten aanzien van uw onafhankelijkheid? Kunt u 
waarborgen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen rijzen over uw 
functioneren als commissaris?

De laatste 25 jaar van mijn leven stonden in het teken van Europa. Voordat ik Europees commissaris voor 
Binnenlandse Zaken ben geworden, was ik zeven jaar lang lid van het Europees Parlement en drieënhalf jaar 
minister van Europese Zaken in Zweden.

De motivering voor al mijn werkzaamheden vloeit grotendeels voort uit de ervaringen die ik in mijn jeugd heb 
opgedaan. Ik ben opgegroeid in Frankrijk en kon als kind vriendschap sluiten met mensen uit alle delen van 
Europa. Al vroeg werd ik mij ervan bewust dat ik een ander verleden had dan mijn vrienden op school, van wie 
de grootvaders en andere familieleden begraven waren onder één van die witte kruisen op de begraafplaatsen die 
ik samen met mijn ouders bezocht in Normandië of de Elzas. Die jaren hebben mij doen beseffen dat de moderne 
geschiedenis in Europa niet overal zo'n vredig verloop als in Zweden heeft gekend. Eind jaren '80 heb ik ook 
enige tijd in Barcelona en Catalonië doorgebracht, waar ik tot het besef kwam welke verschrikkingen het Franco-
regime had aangericht en wat het belang was van de integratie van Spanje in de Europese Gemeenschap. Dit 
alles heeft bijgedragen tot mijn sterke engagement voor de Europese integratie.  

Ik ben mijn beroepsleven begonnen als wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van Europees beleid, en heb 
over dit onderwerp les gegeven in het kader van het programma voor Europese studies aan de universiteit van 
Göteborg. Ik heb mijn proefschrift in de politieke wetenschappen geschreven over het Europees beleid. Ook heb 
ik mij in 1994 publiekelijk sterk gemaakt voor een "ja" in het Zweedse referendum over het EU-lidmaatschap.

Van 1999 tot 2006 heb ik mij als lid van het Europees Parlement met name beziggehouden met buitenlandse 
zaken, rechten van de mens, uitbreiding van de EU en constitutionele aangelegenheden. Ik ben ook twee jaar 
lang lid van de IMCO-commissie geweest. Als minister van Europese Zaken in Zweden was ik voornamelijk 
belast met de voorbereiding en de coördinatie van het Zweedse EU-voorzitterschap in 2009; onder mijn 
portefeuille vielen evenwel ook andere horizontale kwesties. Een van mijn prioriteiten was het om de dialoog 
met burgers, het maatschappelijk middenveld en plaatselijke bestuurders aan te gaan, om het debat over 
Europese kwesties aan te wakkeren. 

Als commissaris voor Binnenlandse Zaken heb ik mij er de afgelopen vijf jaar voor ingezet dat Europa open en 
veilig blijft. Dit hield onder meer de invoering in van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel dat stoelt op 
solidariteit en eerbiediging van de grondrechten. Op veiligheidsgebied heb ik de bestrijding van de 
georganiseerde misdaad zoals mensenhandel, cybercriminaliteit en corruptie versterkt, en getracht Europa meer 
op één lijn te brengen waar het erom gaat terrorisme te voorkomen. 
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Ik ben er stellig van overtuigd dat alleen een sterk Europa aan de verwachtingen van de burgers kan voldoen, wat 
betreft het aanpakken van gemeenschappelijke problemen en het bouwen aan een sterke gemeenschappelijke 
toekomst. Als ik word benoemd, zal het een voorrecht zijn om op het gebied van handel resultaat te boeken, in 
samenwerking met de andere Commissieleden, het Europees Parlement, de Europese Dienst voor extern 
optreden (EDEO) en de lidstaten. 

Toen ik Europees commissaris en daarvoor minister en lid van het Europees Parlement was, werd mijn financiële 
en organisatorische achtergrond grondig onderzocht. Ik ben mij goed bewust van de eisen die aan een 
commissaris worden gesteld en heb de belangenverklaring ingevuld. Ik ben mij ook ten volle bewust van de 
verplichtingen inzake ethiek, onafhankelijkheid en integriteit die in het Verdrag zijn neergelegd, en ben 
vastbesloten deze volledig na te leven. Ik zal al het mogelijke doen om elke positie of situatie te vermijden 
waardoor mijn integriteit en onafhankelijkheid als commissaris ter discussie zouden kunnen komen te staan. Ik 
zal de verplichtingen uit de gedragscode voor commissarissen tijdens mijn mandaat volledig naleven.

2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre acht u zichzelf verantwoordelijk 
jegens het EP en bent u bereid verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat 
van uw diensten? 

Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien van meer transparantie, intensievere samenwerking en 
een actieve follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? 
Bent u met betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke 
voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?

Als ik word benoemd, zal ik als commissaris voor Handel de volle verantwoordelijkheid voor mijn activiteiten, 
voorstellen en initiatieven op mij nemen, onverminderd het beginsel van collegialiteit. Ik zal mij niet alleen op 
mijn eigen portefeuille concentreren, maar acht het ook nodig om de werkzaamheden van de andere leden van 
het college van nabij te volgen. 

Ik ben ingenomen met de ambitie van de verkozen voorzitter, Jean-Claude Juncker, om de scheidslijnen tussen 
de verschillende beleidsterreinen van de Commissie te doorbreken. Als commissaris voor Binnenlandse Zaken 
heb ik de aanzet gegeven tot projecten om de samenwerking tussen de verschillende diensten van de Commissie 
te versterken. Initiatieven als de strategie voor interne veiligheid en de EU-cyberbeveiligingsstrategie hebben een 
aantal DG's van de Commissie en de EDEO samengebracht. Ik kijk ernaar uit in mijn nieuwe functie op de
ingeslagen weg voort te gaan, in nauwe samenwerking met hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini en 
kandidaat-vicevoorzitter Katainen. Handel is een portefeuille waar samenwerking tussen de verschillende 
beleidsterreinen noodzakelijk is om de beste resultaten te behalen.

In afwachting van mijn benoeming zet ik mij in voor een regelmatige, vruchtbare en constructieve 
samenwerking, in het bijzonder met de Commissie internationale handel (INTA), maar in het algemeen ook met 
het Europees Parlement. Ik ben mij er goed van bewust dat dit mijn aanwezigheid in die commissie en in de 
plenaire vergadering vereist. Doordat ik bijna vijf jaar commissaris en zeven jaar lid van het Europees Parlement 
ben geweest, beschik ik over een uitgebreid netwerk en ben ik goed vertrouwd met het werk van het Parlement. 
Ik geloof dat ik terdege begrijp welke de behoeften van het Parlement zijn. Als commissaris en politiek 
verantwoordelijke zal ik streven naar een transparante samenwerking tussen mijn kabinet en het directoraat-
generaal, alsook met andere collega's en hun respectieve DG's en personeel.

Er bestaat grote behoefte aan democratische toetsing van het handelsbeleid. Het Europees Parlement en de Raad 
dienen toegang tot alle relevante informatie te hebben, waarbij moet worden gewaarborgd dat de Commissie, het 
Parlement en de lidstaten hun respectieve rol op dit gebied kunnen spelen. De kaderovereenkomst vormt een 
goed uitgangspunt voor transparantie en uitwisseling van informatie tussen de Commissie en het Parlement. Ik 
ben bereid met de INTA de discussie aan te gaan over de wijze waarop we voor nog meer transparantie en 
ruimere toegang kunnen zorgen (zie ook mijn antwoord op vraag 3). 

In bredere zin hebben de Europese verkiezingen van dit jaar eens te meer aangetoond dat het dringend nodig is 
de burgers en het maatschappelijk middenveld bij de Europese beleidsvorming te betrekken. Transparantie is 
essentieel om aan vertrouwen en legitimiteit te winnen. In mijn tijd als commissaris voor migratie- en 
veiligheidsvraagstukken waren regelmatige en diepgaande contacten met het maatschappelijk middenveld een 
onmisbaar bestanddeel van mijn werkzaamheden. Als lid van het EP en minister heb ik de dialoog met het 
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publiek gezocht, met name met studenten, niet-gouvernementele organisaties en vertegenwoordigers van de 
vakbonden en het bedrijfsleven. Deze werkwijze wil ik voortzetten, in het bijzonder nu ik mij realiseer dat 
handel een terrein is waarop de Commissie moet waarborgen dat acht wordt geslagen op door 
belangengroeperingen van zowel de sociale partners als het maatschappelijk middenveld naar voren gebrachte 
punten van zorg.

Dit is uiteraard met name het geval bij de lopende onderhandelingen met de Verenigde Staten. Zoals verkozen 
voorzitter Juncker heeft toegezegd in zijn politieke richtsnoeren, – en ik citeer – "zal de Commissie in de geest 
van wederzijdse en wederkerige voordelen en transparantie met de Verenigde Staten onderhandelen over een 
redelijke en evenwichtige handelsovereenkomst." Hij heeft benadrukt dat "de Europese normen op het gebied 
van veiligheid, gezondheid, sociale en gegevensbescherming of onze culturele diversiteit niet zullen worden 
opgeofferd aan vrijhandelsbelangen." Bovendien heeft hij verduidelijkt dat hij "niet zal aanvaarden dat de
rechtsmacht van de rechterlijke instanties in de lidstaten van de EU wordt beperkt door specifieke regelingen 
voor investeerdergeschillen. In dit verband dienen tevens het recht en het beginsel van gelijkheid voor de wet 
toepassing te vinden." Ik schaar mij volledig achter deze aanpak van de verkozen voorzitter en zal in deze zin te 
werk gaan bij de onderhandelingen die thans gaande zijn en waar deze kwestie op de agenda staat. Op deze 
kwestie moet nader worden ingegaan.  

Toen ik zitting had in de Commissie buitenlandse zaken van het Europees Parlement, was ik een van de 
spilfiguren achter Verordening nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten. Als 
commissaris heb ik grote delen van mijn correspondentie op de website van de Commissie openbaar gemaakt. In 
zijn taakomschrijving voor de nieuwe Commissie heeft verkozen voorzitter Juncker geschreven: "Ik hecht eraan 
dat wij allen op onze respectieve website alle contacten en bijeenkomsten met beroepsorganisaties en 
zelfstandigen over welke kwestie dan ook in verband met het maken en het uitvoeren van het EU-beleid 
openbaar maken." Dit is iets wat ik in mijn nieuwe functie wil blijven doen. Transparantie, administratieve 
hervorming en goed bestuur zijn waarden en thema's die ik al mijn hele leven als politica verdedig en ik ben 
ervan overtuigd dat transparantie leidt tot meer efficiëntie en een grotere verantwoordingsplicht. 

Wat de follow-up van de standpunten en verzoeken van het Europees Parlement betreft, zal ik toepassing geven 
aan de bepalingen van de kaderovereenkomst en er op de onder mijn verantwoordelijkheid vallende gebieden 
voor zorgen dat de Commissie binnen 3 maanden gehoor geeft aan de resoluties of verzoeken van het Parlement 
uit hoofde van artikel 225 VWEU. In dit verband steun ik en onderschrijf ik volledig de toezegging van verkozen 
voorzitter Juncker dat de toekomstige Commissie bijzondere aandacht zal besteden aan verslagen inzake 
wetgevingsinitiatieven.

Door het debat te stimuleren over kwesties die voor de burgers van belang zijn, door te tonen wat de 
beleidsmakers in Brussel doen en door te laten zien hoe kwesties op de EU-agenda rechtstreeks ten goede komen 
aan de burgers, kunnen we Europa nog meer tot onderwerp van gesprek in de lidstaten maken. Dit is met name 
van belang op het gebied van handel, op welk gebied punten van zorg, veelal gebaseerd op een verkeerd begrip 
van de beleidsdoelstellingen, naar voren zijn gebracht en moeten worden weggenomen.

Die aanpak is volgens mij de enige manier om de legitimiteit van de Unie te vergroten. Als ik word benoemd, zal 
ik als commissaris werk maken van "gebruiksvriendelijkere" EU-voorstellen en -besluiten. Ik zal ook met het 
grote publiek en met het maatschappelijk middenveld in heel Europa in gesprek blijven. 

Vragen van de Commissie internationale handel

3. Interinstitutionele aspecten met inbegrip van toegang tot onderhandelingsdocumenten

a) Toegang tot informatie 

Kan de kandidaat-commissaris formeel toezeggen dat hij/zij de Commissie internationale handel van het 
Europees Parlement (INTA) te allen tijde, en met name op verzoek van de INTA, volledig op de hoogte zal 
houden van de algemene aspecten van het handelsbeleid van de EU, zoals de stand van zaken van elke 
handels- en investeringsonderhandelingsronde waarbij de EU partij is, met inbegrip van de WTO-
activiteiten, de WTO-ministersconferenties en de antidumping- en anti-subsidiegevallen?

Zegt de kandidaat-commissaris formeel toe aan alle INTA-leden toegang te verlenen tot alle beperkt 
toegankelijke onderhandelingsdocumenten die de Raad ontvangt, met name in het licht van het arrest van 
het Hof van Justitie van 3 juli 2014 (Zaak C-350/12)?
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Al mijn hele leven als politica – als lid van het EP, als minister en als commissaris – ben ik een overtuigd 
pleitbezorgster van het belang van transparantie. Ik ben ook vast overtuigd van de noodzaak van democratische 
toetsing van het handelsbeleid. Dit geldt voor alle aspecten van het EU-handelsbeleid, met inbegrip van onze 
ambitieuze agenda voor multilaterale en bilaterale onderhandelingen. Ik ben van mening dat de onder mijn 
voorganger alsmede in DG Handel gangbare praktijk ertoe heeft bijgedragen het Parlement op de hoogte te 
houden van de stand van zaken met betrekking tot het handelsbeleid. Hierdoor waren de Commissie en het 
Parlement in staat hun respectieve rol op het gebied van handel te spelen, met betere beleidsresultaten als gevolg.   

Als ik word benoemd, zal ik deze praktijk waar de komende jaren nodig voortzetten en uitbouwen.

Ik ben voornemens u op de hoogte te houden door actief en regelmatig aan uw werkzaamheden deel te nemen, of 
het nu binnen de Commissie internationale handel of in de plenaire vergadering is. Ik ben bereid periodiek naar 
de INTA te komen om u bij te praten over de ontwikkelingen op het gebied van het handelsbeleid. Dit geldt ook 
voor mijn hoge ambtenaren, die ook voortaan regelmatig, en telkens wanneer dat nodig is, hun opwachting 
zullen maken voor de INTA of in informele settings, zoals informele technische vergaderingen, specifieke 
voorbesprekingen of toezichtgroepen. 

Wat de INTA-toezichtgroepen betreft, denk ik dat de voor de TTIP-onderhandelingen vastgestelde praktijk, 
namelijk om de TTIP-toezichtgroep voor en na elke onderhandelingsronde te informeren, zou kunnen worden 
uitgebreid tot een breder scala aan handelsonderhandelingen. 

Wat de WTO-ministersconferenties betreft, ben ik er voorstander van om de succesvolle praktijk die erin bestaat 
waar mogelijk leden van het Parlement op te nemen in de EU-delegatie voor de ministersvergaderingen van de 
Wereldhandelsorganisatie, in stand te houden. 

Wat de uitwisseling van schriftelijke informatie met het Parlement betreft, zal de Commissie alle relevante 
documenten over het handelsbeleid, ook die in verband met onderhandelingen, die worden uitgewisseld met het 
Comité handelspolitiek van de Raad, blijven toezenden. De precieze modaliteiten om de vertrouwelijkheid van 
dergelijke informatie, wanneer het gevoelige of gerubriceerde gegevens betreft, te waarborgen, moeten evenwel 
nog nader worden uitgewerkt. Ik hecht er belang aan dat alle leden van de INTA die documenten kunnen 
raadplegen, op voorwaarde dat dergelijke beperkt toegankelijke informatie op passende wijze kan worden 
uitgewisseld en in geval van ongeoorloofde verspreiding van de documenten zelf of de inhoud ervan in adequate 
maatregelen wordt voorzien. De precieze modaliteiten moeten nog nader worden besproken, waarbij ook 
rekening moet worden gehouden met het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en 
de Commissie.

Ik ben bereid het Parlement volledig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van 
handelsbescherming, waarop de Commissie een specifieke uitvoerende taak heeft. Bij de uitwisseling van 
informatie over de bijzonderheden van specifieke onderzoeken moet evenwel rekening worden gehouden met het 
feit dat wij andere taken hebben en dat op internationaal en EU-niveau strenge regels bestaan met betrekking tot 
de wijze van uitvoering van onderzoeken inzake handelsbeschermingsinstrumenten (HBI) en de toepassing van 
HBI-maatregelen, met name wat de vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de rechten van de 
betrokken partijen betreft.

b) Voorlopige toepassing

Zegt de kandidaat-commissaris formeel toe dat hij/zij niet zal verzoeken om voorlopige toepassing van 
handelsovereenkomsten, met inbegrip van handelshoofdstukken van associatieovereenkomsten, voordat 
het Europees Parlement deze overeenkomsten heeft goedgekeurd?

In de loop van de afgelopen vijf jaar is de praktijk ontstaan om politiek belangrijke handelsovereenkomsten niet 
voorlopig toe te passen voordat het Europees Parlement de gelegenheid heeft gehad om zijn goedkeuring te 
geven. Dit was het geval bij de vrijhandelsovereenkomst met Korea, de meerpartijenhandelsovereenkomst met 
Colombia en Peru, en de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika.

Ook al berust de bevoegdheid om over de voorlopige toepassing te beslissen bij de Raad en niet bij de 
Commissie, ik deel het standpunt dat deze praktijk zou moeten worden voortgezet. Bij het doen van voorstellen 
voor besluiten tot ondertekening van politieke belangrijke handelsovereenkomsten die onder mijn 
verantwoordelijkheid vallen, ben ik bereid de Raad te verzoeken om uitstel van de voorlopige toepassing totdat 
het Europees Parlement zijn goedkeuring heeft gegeven. Bij de toepassing van deze praktijk is evenwel een 
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zekere mate van flexibiliteit nodig, aangezien er zich altijd gevallen zullen voordoen waarin het wegens de 
urgentie van een specifiek dossier of het technische karakter ervan niet gerechtvaardigd is de toepassing uit te 
stellen in afwachting van de goedkeuring van het EP. Dit was het geval bij de voorlopige toepassing van de 
associatieovereenkomsten met Georgië en Moldavië, en van zeer technische maatregelen zoals de aanpassing 
van onze internationale overeenkomsten als gevolg van de toetreding van Kroatië tot de EU. 

Hoe dan ook verbind ik mij in dergelijke gevallen ertoe de voorzitter van de INTA-commissie te informeren en 
naar zijn standpunt over die aanpak te vragen. 

c) Voorlopige ontwerpmandaat

Hoe denkt de kandidaat-commissaris het Europees Parlement volledig te betrekken bij de voorbereidende 
werkzaamheden die voorafgaan aan de goedkeuring van het voorlopig ontwerpmandaat voor handels- en 
investeringsonderhandelingen met derde landen?

In de kaderovereenkomst tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement heeft de Commissie 
toegezegd het Parlement in alle fasen van de onderhandelingen over en de sluiting van internationale 
overeenkomsten, met inbegrip van de vaststelling van onderhandelingsrichtsnoeren, onmiddellijk en volledig in 
te lichten; dit geldt ook voor het voornemen van de Commissie om onderhandelingen te openen. Ik ben bereid 
die toezegging te vernieuwen en zal erop toezien dat u tijdig wordt geïnformeerd wanneer de Commissie nieuwe 
onderhandelingen plant. 

Gezien de intensieve gedachtewisseling die ik met u verwacht te hebben, is het hoe dan ook onwaarschijnlijk dat 
u voor verrassingen zult komen te staan, aangezien u vanaf het begin van het voorbereidingsproces dat tot 
nieuwe onderhandelingen leidt, zoals verkennende gesprekken en effectbeoordelingen, zult worden 
geïnformeerd. De desbetreffende documenten zullen zowel het Parlement als de Raad op de gebruikelijke wijze 
worden toegezonden. Dit zou het Parlement in staat moeten stellen zijn standpunten tijdig vóór het begin van de 
onderhandelingen kenbaar te maken, zodat zowel de Commissie als de Raad naar behoren rekening met die 
standpunten kan houden.  

Uiteraard zal de Commissie ook voortaan elke bij de Raad ingediende aanbeveling die ertoe strekt haar te 
machtigen onderhandelingen te openen, alsmede de daaraan gehechte ontwerp-onderhandelingsrichtsnoeren, aan 
het Parlement toezenden. Hierdoor zal de INTA-commissie in de gelegenheid zijn schriftelijk of tijdens een 
vergadering achter gesloten deuren met de Commissie opmerkingen te maken. Ik zal er tevens bij de Raad op 
aandringen om alle onderhandelingsrichtsnoeren die hij tegelijkertijd met de machtiging tot het openen van 
handels- en/of investeringsonderhandelingen vaststelt, aan het Parlement te doen toekomen.

4. Beleidscoherentie

Wat denkt u te doen, vanuit uw standpunt en in het licht van uw bevoegdheden, om ervoor te zorgen dat 
het handelsbeleid coherent is met de rest van het extern beleid, onder meer met betrekking tot 
conditionaliteit en handhaving? Welke strategie stelt u in dit verband voor om het multilateralisme in de 
internationale handel te doen herleven?

In de taakomschrijving die ik van verkozen voorzitter Juncker heb ontvangen, dringt hij er op aan dat de 
Commissie als één team functioneert en portefeuilleoverschrijdend samenwerkt om geïntegreerd beleid te 
ontwikkelen dat tot duidelijke resultaten leidt. Dit moet worden gelezen in samenhang met de Verdragen, die 
vereisen dat het externe optreden van de Unie berust op de beginselen die aan de oprichting van de Unie ten 
grondslag liggen. 

Ik ben mij goed bewust van de waarden en beginselen die in de Verdragen zijn verankerd, die ik persoonlijk 
deel. 

Sommige van die waarden en beginselen handelen rechtstreeks over de vorm en de inhoud van ons 
handelsbeleid, zoals bijvoorbeeld: "het bevorderen van een internationaal bestel dat gebaseerd is op intensievere 
multilaterale samenwerking"; "stimulering van de integratie van alle landen in de wereldeconomie, onder meer 
door het geleidelijk wegwerken van belemmeringen voor de internationale handel". Maar ook de overige 
doelstellingen en beginselen blijven zeer belangrijk: Europese waarden, democratie en mensenrechten, vrede en 
stabiliteit, milieubescherming, bijstand aan door een ramp getroffen bevolkingsgroepen; zij moeten allemaal in 
ons handelsbeleid tot uiting komen. In mijn huidige werkzaamheden als commissaris voor Binnenlandse Zaken 
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heb ik ook gezien dat handel een belangrijk instrument is om de leefomstandigheden te verbeteren en illegale 
armoedemigratie te voorkomen. 

Deze verbanden en conditionaliteit worden reeds in ons bestaande beleid en onze bestaande overeenkomsten 
weerspiegeld. 

Zo kunnen bijvoorbeeld in het kader van de EU-regeling voor een algemeen preferentiestelsel (SAP) preferenties 
worden ingetrokken wanneer er sprake is van ernstige en systematische schendingen van fundamentele 
mensenrechten en rechten van werknemers. In het kader van de SAP+-regeling kunnen bijkomende preferenties 
worden toegekend als positieve prikkel voor landen die verbintenissen aangaan en bepaalde fundamentele 
internationale verdragen uitvoeren op het gebied van mensenrechten en rechten van werknemers, bescherming 
van het milieu en goed bestuur. 

In onze bilaterale overeenkomsten ruimen wij thans altijd een bijzondere plaats in voor duurzame ontwikkeling, 
zowel in de onderhandelingsfase, door een duurzaamheidseffectbeoordeling uit te voeren, als in de tekst zelf van 
de overeenkomst, met krachtige hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling, door middel waarvan wij 
waarborgen dat onze partners bindende en afdwingbare verbintenissen inzake eerbiediging van 
milieubescherming en arbeidsnormen aangaan. Ik ben voornemens op deze weg voort te gaan, nauwgezet 
toezicht te houden op de uitvoering van deze hoofdstukken door onze handelspartners en deze kwesties tijdens 
mijn regelmatige bijeenkomsten met het Europees Parlement aan de orde te stellen.

De huidige Commissie heeft duidelijk blijk gegeven van een goed gecoördineerd handelen om deze 
kerndoelstellingen van het externe optreden van de Unie op het gebied van het handelsbeleid te realiseren, zoals 
bijvoorbeeld wordt aangetoond door de gecoördineerde aanpak jegens de landen van het zuidelijke 
Middellandse-Zeegebied, het globale duurzaamheidspact voor Bangladesh of het Commissievoorstel voor een 
verordening over conflictmineralen.  

In overeenstemming met de door Jean-Claude Juncker geformuleerde leidende beginselen ben ik voornemens 
nauw samen te werken met hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini en andere collega-commissarissen 
om de positieve bijdrage van ons handelsbeleid te maximaliseren ter ondersteuning van onze algemene 
prioriteiten en om eventuele conflicten te voorkomen. 

De multilaterale dimensie blijft de hoeksteen van onze handels-, economische en politieke betrekkingen. Ik ben 
van plan die tot een van mijn prioriteiten te verheffen, zoals ik in het volgende antwoord zal uiteenzetten. 

5. Prioriteiten en wetgevingsinitiatieven

Wat zijn de belangrijkste prioriteiten van de kandidaat-commissaris en welke concrete 
beleidsmaatregelen - onder meer wetgevingsinitiatieven - zal hij/zij nemen om ervoor te zorgen dat handel 
groei en banen creëert overeenkomstig de EU 2020-agenda, en hoe denkt de kandidaat-commissaris het 
Europees Parlement in een vroeg stadium te betrekken bij het uitwerken van deze prioriteiten en 
beleidsmaatregelen?

Gelet op de noodzaak van beleidscoherentie en ons vermogen om over de hele linie geïntegreerd beleid te 
voeren, zal in het huidige moeilijke economische klimaat de prioriteit van ons handelsbeleid zijn het potentieel 
van externe bronnen van groei voor onze werkgelegenheid en de agenda voor groei volledig te benutten, 
teneinde duurzame werkgelegenheid en groei voor de burgers, het mkb en het overige bedrijfsleven in Europa te 
creëren. Maar ik zal er ook op toezien dat dit niet ten koste gaat van de bijdrage van ons handelsbeleid aan de 
wereldwijde ontwikkeling, in het bijzonder wat de minst ontwikkelde landen (MOL's) betreft.

Een van de prioriteiten zal zijn de multilaterale dimensie nieuw leven in te blazen en te versterken, wegens het 
fundamentele engagement van de EU voor multilaterale samenwerking en de voordelen die de 
ontwikkelingslanden hiervan plukken. Na de hoopvolle stemming op Bali is de situatie thans weer moeilijk, nu 
sommige WTO-leden terugkomen van de verbintenissen die zij op Bali zijn aangegaan. Als ik word benoemd, 
zal ik constructief blijven ijveren voor een multilateraal handelsakkoord waarmee de Ontwikkelingsagenda van 
Doha (DDA) succesvol wordt afgerond en dat ons in staat stelt om samen werk te maken van nieuwe thema's en 
uitdagingen. Tegelijkertijd mogen we de moeilijkheden in verband met de DDA niet opvatten als een teken dat 
het hele WTO-stelsel in duigen is gevallen. De werkzaamheden van de reguliere commissies, de toetsing van het 
handelsbeleid en de geschillenbeslechting blijven een belangrijk onderdeel uitmaken van het internationaal 
economisch bestuur en zijn veel doeltreffender dan enig ander multilateraal instituut. Het spreekt vanzelf dat de 
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constructieve aanpak van de EU alleen niet volstaat om een sterk en goed functionerend multilateraal systeem te 
waarborgen – andere landen zullen eveneens hun steentje moeten bijdragen. 

Een andere prioriteit zal uiteraard zijn onze lopende onderhandelingen af te ronden. Met name de 
onderhandelingen met de VS en Japan bieden wegens het reeds bestaande handelsvolume de kans aanzienlijke 
groei voor de economie van de EU te genereren. Ik zal er in deze en andere overeenkomsten op toezien dat het 
hoge niveau van bescherming in Europa inzake veiligheid, gezondheid, sociale en gegevensbescherming 
alsmede ons engagement voor culturele diversiteit gehandhaafd blijven. 

De overeenkomsten met de VS en Japan zijn weliswaar belangrijk, maar niet het hele verhaal. Een van onze 
belangrijkste uitdagingen is gelegen in de vraag hoe wij onze economische betrekkingen met de grote 
opkomende economieën moeten verankeren. Het is duidelijk dat de economische groei van deze landen zich 
dankzij het handelsbeleid in Europese groei zou kunnen vertalen. De vraag die zich van geval tot geval voordoet, 
is hoe onze betrekkingen via een combinatie van bilaterale, plurilaterale en multilaterale betrekkingen kunnen 
worden gestructureerd. 

Ik zie geen tegenstelling tussen onze werkzaamheden met betrekking tot bilaterale en plurilaterale 
overeenkomsten enerzijds en het multilaterale stelsel anderzijds, maar zie deze werkzaamheden veeleer als 
tussenstappen die ons kunnen helpen om geleidelijk aan terug te keren naar Genève. Voor mij is duidelijk dat 
met name de nieuwe voorschriften die in deze overeenkomsten worden opgesteld op gebieden die momenteel 
niet door de WTO worden bestreken, onze bijdrage aan een wereldwijd debat over het toekomstige multilaterale 
economische bestuur zouden kunnen worden.

Onderhandelen over een overeenkomst is één ding. We moeten er evenwel ook voor zorgen dat de 
overeenkomsten resultaat boeken, dat wil zeggen dat onze bedrijven volledig kunnen profiteren van de kansen 
die zij bieden. Een aantal vrijhandelsovereenkomsten (VHO's) is momenteel van kracht, andere worden 
voorlopig toegepast en weer andere zullen binnenkort in werking treden. Derhalve ben ik van plan mij intensief 
op de uitvoering van onze handelsovereenkomsten te richten. In de markttoegangsstrategie is reeds de basis 
gelegd voor goede samenwerking tussen de marktdeelnemers, de Commissie, de EU-delegaties, de lidstaten en 
hun ambassades, die de handen ineenslaan om de markten te openen en gelijke mededingingsvoorwaarden te 
waarborgen. Ik zal deze werkzaamheden de politieke aandacht schenken die het economische belang ervan 
vereist.  

Ik ben ook voornemens met kandidaat-vicevoorzitter Katainen samen te werken om het handelsbeleid in te 
zetten als een onderdeel van een sterk beleid voor buitenlandse directe investeringen. Europa is reeds 's werelds 
grootste rechtstreekse investeerder in het buitenland en ontvanger van buitenlandse directe investeringen, en wij 
moeten een primaire bestemming voor investeringen blijven dankzij onze open, goed gereguleerde en 
innovatieve economie. 

Ik zal tevens nauw samenwerken met hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini, kandidaat-commissaris 
Mimica en kandidaat-commissaris Avramopoulos om ons strategisch partnerschap met Afrika te versterken. 

Wat de wetgevingsinitiatieven betreft, was onze agenda de afgelopen paar jaar meer dan gevuld, omdat we onze 
handelsbeleidinstrumenten moesten aanpassen aan de nieuwe realiteiten van het Verdrag van Lissabon. Mijn 
prioriteit zal zijn ertoe bij te dragen dat de aanhangige wetgevingsmaatregelen hun beslag krijgen. Wat nieuwe 
initiatieven betreft, is de Commissie van plan in de tweede helft van 2015 voorstellen tot herziening van de 
verordening betreffende controle op de uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik in te dienen. In de komende 
maanden kan de Commissie zich, gelet op haar algemene prioriteiten, tevens op verdere initiatieven beraden.  

Ik ben van plan het EP in alle stadia van de ontwikkeling en de uitvoering van het handelsbeleid volledig op de 
hoogte te houden en met u in deze commissie geregeld een open dialoog te voeren. 

Ik zal in het licht van eerdere beleidsmededelingen de stand van zaken inzake onze algemene beleidsprioriteiten 
opmaken en bij de formulering van nieuwe richtsnoeren mijn oor bij u te luisteren leggen. 


