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Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

FRANS TIMMERMANS
Nominerad verkställande vice ordförande
En europeisk grön giv

Den nominerade verkställande vice ordföranden, Frans Timmermans, inställde sig inför Europaparlamentet den
8 oktober 2019 för att svara på frågor ställda av parlamentsledamöter från utskottet för miljö, folkhälsa och
livsmedelssäkerhet (ENVI). Under utfrågningen gjorde han ett antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa
utfästelser avser hans ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som han mottog av Ursula von
der Leyen, Europeiska kommissionens tillträdande ordförande, däribland följande:



En europeisk grön giv och
Klimatåtgärder.

Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade verkställande vice ordföranden, på vilka han tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet
Författare: Georgios Amanatidis, Zsuzsanna Laky
Generaldirektoratet för intern politik
PE 638.437 – november 2019
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En europeisk grön giv
”[...] Den europeiska gröna given måste få in Europa på rätt
spår till en hållbar framtid, och se till att alla européer följer
med på resan och ingen lämnas på efterkälken. Vår ambition
är att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent.
Vi kan åstadkomma detta senast 2050 om vi planerar väl och
sätter igång genast.”
”Det är vår uppgift att tydligt och konkret visa för våra
medborgare att den gröna given kan bidra till att lösa deras
problem och förbättra deras liv nu, och inte bara om tjugo
eller trettio år.”
”Nationella initiativ och lokala arbetstillfällen som stöds
genom offentlig och privat finansiering och stödprogram på
EU-nivå, för att utbyta kunskap och kompetens. Jag anser att
det är på detta sätt en europeisk grön giv kan fungera direkt
för folket.”
”[...] Jag tror att en av de mest komplicerade uppgifter jag står
inför är att se till att det finns ett samstämmigt tänkande, att
det finns enhetlighet där [i vår politik] [...]. Jag har inga falska
förhoppningar om att kunna ta de 100 dagarna och lösa
allting. Men att fastställa var det finns en brist på enhetlighet
och sedan gå över till att utarbeta de åtgärder som behöver
vidtas och den lagstiftning som behöver antas för att
undanröja bristen på enhetlighet tror jag skulle vara en
mycket komplicerad uppgift och trots det en av de viktigaste
uppgifterna jag står inför inom ramen för mitt uppdrag.”
”[...] Att minska växthusgaserna, minska temperaturökningen,
den globala uppvärmningen, hoten mot den biologiska
mångfalden är saker som följs åt och som nu är akuta
problem.”
”Vi kommer helt säkert att arbeta på en vätestrategi eftersom
jag också anser att Europa verkligen kan gå i täten här. Vi
skulle fortfarande ha en fördel gentemot andra delar av
världen om vi bara skyndade på. Jag tror också på den
eftersom man inte får någon energiförlust när man lagrar
energi i väte.”
Utsläppsminskningsmålet 2030
”Jag kommer också att omedelbart börja arbeta för att höja
ambitionerna för 2030. Så snart som möjligt kommer jag att
lägga fram lagförslag som kommer att hjälpa oss minska
utsläppen med minst 50 %, eller ännu bättre, med 55 %.”
”Men jag tror att min ståndpunkt skulle vara mer övertygande
om jag kan underbygga den med den analys som vi utför just
nu. [...] Låt mig dock återigen vara tydlig här: Jag skulle bli
ytterst förvånad om resultatet av detta skulle vara något annat
än en minskning med minst 55 % fram till 2030.”
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Föra internationella förhandlingar
”Vi måste arbeta för att övertyga andra att också ställa upp
ambitiösare mål. Jag är fast besluten att stärka vår
internationella klimatdiplomati och att genomföra målen för
hållbar utveckling.”
Fonden för rättvis omställning
”Vi behöver en särskild fond för rättvis omställning som kan
stödja de människor och samhällen som påverkas mest,
däribland de som befinner sig i industri- och kol-regioner samt
energiintensiva regioner.”
”[...] Vi måste alla ha enhetliga och samordnade planer [...] vi
måste finansiera saker även om [...] det inte finns några
marknadskrafter som skulle göra det och vi behöver gripa in.”
”Det är alltså vad vi vill ska ingå i fonden för rättvis omställning:
en blandning av nya medel i kombination med medfinansiering
på det nationella planet, där man gör en koppling till de olika
fonder vi redan har – oavsett om det är jordbruksfonden,
strukturfonderna, sammanhållningsfonden – och ser till att det
genom EIB:s hjälp, något som har varit mycket framgångsrikt
inom ramen för InvestEU, finns omfattande tillgång till medel
för att genomföra denna övergång till en grön ekonomi.”
”Det står helt klart att vi för denna övergång, i synnerhet i de
länder som fortfarande är mycket beroende av kol, kommer
att behöva mycket, mycket större medel än vad som ens
fonden för rättvis omställning kan uppbåda. Men det står helt
klart för mig att kolet inte har någon framtid.”
Att skydda den biologiska mångfalden
”[...] Vi kommer att lägga fram en robust och ambitiös strategi
för biologisk mångfald för 2030, och [...] EU måste främja så
ambitiösa åtaganden som möjligt vid FN:s nästa
partskonferens för konventionen om biologisk mångfald i
Kina i oktober 2020.”
”Vad jag skulle vilja göra är att samarbeta med
forskarsamhället för att se till att vi kan fastställa en del
riktmärken på grundval av vilka vi sedan kan utarbeta vår
politik, och vi måste göra detta innan vi reser till Peking.”
”Jag vill alltså att Europeiska unionen ska vara mycket väl
förberedd, genom en intensiv dialog med detta parlament,
inför nästa konferens om biologisk mångfald [...] så att vi har
konkreta förslag på bordet för att försöka övertyga resten av
världen att vi nu omedelbart måste vidta åtgärder för att
skydda vår biologiska mångfald.”
”Vi behöver en återbeskogningsstrategi, och återbeskogning
på ett sätt som inte motarbetar andra mål. [...] Så vi måste titta
på det här på ett förnuftigt sätt och jag tror att det enda sättet
vi kan göra det är att ha en EU-omfattande strategi för att
bidra till återbeskogningen.”

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna
”[...] Konsumenterna behöver bli bättre informerade. [...] Jag vill
vid något tillfälle kunna säga till dem att denna [produkt] är
avskogningsfri. Det kan vi inte säga i dag. Så vi måste samarbet a
med våra internationella partner för att se till att det händer i
framtiden, eftersom 80 % av avskogningen nu är en följd av
letandet efter ny brukbar mark för att skapa nya livsmedel och
ibland är den en följd av de livsmedel vi importerar direkt. Ibland
är den till och med en följd av det foder vi ger våra djur som
produceras i Europa. Så vi har mycket att göra för att informera
våra konsumenter och vi måste lagstifta också på detta område.”
Nollutsläppsambition
”[...] Europa måste röra sig i riktning mot en nollutsläppsmiljö
genom att ta itu med miljöförstöring och föroreningar, åtgärda
luft- och vattenkvalitet, farliga kemikalier, industriutsläpp,
bekämpningsmedel, hormonstörande ämnen och mikroplaster.”
”Ren luft i våra städer och rent vatten i våra floder och hav – det
är det vi behöver så att vi kan leva friskare liv på en planet som
kan nära hela mänskligheten, och där ekonomin växer till förmån
för flertalet, inte för fåtalet, med arbetstillfällen för alla.”
Transport
”[...] Transportsektorn är en av de mest förorenande sektorerna i
vår ekonomi. Vi måste ta itu med detta utan omsvep. I hela Europa
är människor beroende av sina bilar för kvaliteten på deras
dagliga liv, och ofta också för sin försörjning. Det är jag medveten
om, och jag vill inte ha ett bilfritt Europa – jag vill ha bilar utan
utsläpp i Europa, och jag vill att människor ska använda en ren
kollektivtrafik.”
”Vi måste minska utsläppen i luftfarts- och sjöfartssektorerna, i
synnerhet om vi ska kunna uppfylla våra klimatmål. Det kräver en
noggrann kombination av verktyg. Vi måste till exempel investera
i våra järnvägar.”
”Jag vill att Europa ska ha världens bästa transportsystem.”
”[...] Utsläppshandelssystemet bör utökas till att omfatta sjöfart.
Men vi måste också ha ett bredare urval av politiska åtgärder. Jag
vill att vi ska ha gröna hamnar. Jag vill att vi ska kunna tvinga
sjöfarten att ta den elektricitet som erbjuds dem i hamnarna
snarare än att bränna de vedervärdigaste bränsletyperna när de
befinner sig i städer.”
”Vi behöver tredje generationens biodrivmedel. De kan utgöra en
konstruktiv del av vår energimix eftersom vi på vissa områden –
till exempel luftfart – troligen kommer att behöva fler
biodrivmedel. Jag kanske har dålig fantasi men jag kan inte se hur
elektrisk luftfart i stor skala ska kunna förverkligas inom den
närmaste framtiden.”
Cirkulär ekonomi
”Vi måste ta vårt arbete med den cirkulära ekonomin till en ny
nivå, och då rikta in oss på hållbara produkter och förebyggande
av avfall. Vi måste minska, återanvända och återvinna för att
frigöra hela dess potential för en koldioxidsnål ekonomi. Vi
kommer att föreslå en ny handlingsplan för den cirkulära
ekonomin som är inriktad på hållbara produkter och
resursanvändning, särskilt i resursintensiva sektorer såsom
textilsektorn och byggsektorn.”
En strategi från jord till bord för hållbara livsmedel
”[...] Jag vill understryka detta – utan våra bönder kan vi inte
uppnå våra hållbarhetsmål och vi måste finna en gemensam

jordbrukspolitik som stöder detta och som dessutom leder till
rättvis konkurrens för våra bönder, även internationellt. Jag anser
att de reformer som påbörjats av Phil Hogan går långt i den
riktningen, så låt oss se var vi kan förbättra detta med hjälp av
principen från jord till bord.”
”[...] Vad vi måste göra är att titta på den gemensamma
jordbrukspolitiken mot den bakgrunden [finansiering av det
intensiva jordbruket], hur vi kan garantera en framtid för Europas
bönder och producera livsmedel som inte längre förstör miljön.
[...] detta har redan byggts in i reformerna under Junckerperioden, men det kommer att vara centralt även i de politiska
åtgärderna från jord till bord.”
”Vi måste se till att vi sätter fram hållbara livsmedel på bordet. Vi
måste se till att bönderna hamnar i en position där de kan sköta
våra landsbygdsområden och att vi har ett konstruktivt
förhållande mellan landsbygdsområden och stadsområden i
Europeiska unionen. Det klarar vi inte utan bönderna.”
”Det är min avsikt att se till att politiska åtgärder läggs fram [...] så
att djuruppfödning kan göras, och görs, på ett sätt som är mer
miljövänligt. Jag är beredd på att arbeta hårt för att se till att större
uppmärksamhet ägnas åt djurens välbefinnande och att det görs
förbättringar för djurens välbefinnande, oberoende av om det
gäller djuruppfödning eller transporter eller slakt av djur. Detta är
åtgärder som [...] de europeiska myndigheterna verkligen borde
vidta.”
En skattepolitik som ger resultat för klimatet
”Min idé är att säga till våra internationella partner att vi kommer
att göra denna övergång till en klimatneutral kontinent senast
2050. För att göra det måste vi vidta dessa åtgärder. Åtgärderna
kommer självklart att ha en inverkan på vår ekonomi. Om ni vidtar
samma åtgärder, eller jämförbara åtgärder i samma riktning, kan
vi göra denna resa tillsammans. Om ni inte gör detta har vi
naturligtvis inget annat val än att skydda vårt samhälle och vår
ekonomi, och då måste vi ha en koldioxidskatt vid gränserna.”
”Jag anser att det är ofrånkomligt att vi måste minska och fasa ut
de subventioner som fortfarande riktas in på fossila bränslen. Jag
erkänner att vi behöver en mycket praktisk tidtabell med
milstolpar, steg för steg, som kan diskuteras med
medlemsstaterna. Men det är en av de mest uppenbara, en av de
mest påfallande motsägelser som vi måste undvika i framtiden.”
”Vårt energidirektiv är långt ifrån vad det behöver vara, så vi
måste se över det. Och jag vill åtminstone ha möjligheten att
föreställa mig en beskattning av fotogen, eftersom jag inte förstår
logiken i varför den energikällan ska vara skattebefriad.”
Verkställande och genomförande
”Reglerna [i luftkvalitetsdirektivet och liknande lagstiftning] är
mycket tydliga, och jag anser att vi bör göra mer för att verkställa
reglerna i våra medlemsstater. [...] Detta är lagstiftning som det
finns ett akut behov av, men den tillämpas inte i många
medlemsstater. Jag anser att kommissionen kommer att behöva
tuffa till sig när det gäller att inleda överträdelseförfaranden och
det är, tycker jag, mitt personliga ansvar att se till att detta
kommer att hända.”
”[...] Vi kommer att genomdriva utsläppslagstiftningen med alla
de instrument som står till vårt förfogande. Jag tycker inte att
bilindustrin längre har rätt till att ligga på latsidan. De måste visa
resultat. De har inte visat resultat tidigare, så de måste göra det
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nu och kommissionen kommer att genomdriva vilka resultat de
måste uppnå.”
”[...] [Rörande] vad jag kommer att genomdriva när det gäller att
avlägsna motsättningarna i den politik vi har. Jag anser att vi
redan har tagit ett steg i rätt riktning med avseende på palmolja i
och med det beslut som fattades av den nuvarande
kommissionen, men vi måste titta på fler av dessa råvaror för att
säkerställa att vi tar bort åtgärder som bidrar till skogsskövlingen.
Vi behöver skapa mer öppenhet för att veta exakt vart vi är på väg
med detta, men för att göra detta behöver vi också ha en dialog
med ursprungsländerna. De har förstås också sina egna krav när
det gäller rättvis handel och förhållandet till Europeiska unionen.”

Klimatåtgärder
En europeisk klimatlag
”Jag kommer att föreslå en klimatlag inom 100 dagar från mitt
tillträde som inför EU:s klimatneutralitetsmål för 2050 i
lagstiftningen. Denna lag kommer att fastställa färdriktningen för
alla våra politiska åtgärder på lång sikt.”
”Jag vill komma till parlamentet med ett utkast till klimatlag som
går så långt vi kan med avseende på att föreskriva exakt inte bara
där vi behöver vara år 2050, utan också vad vi behöver göra i form
av omedelbara åtgärder så att vi kan nå dit innan 2050.”
”Jag tror uppriktigt att denna klimatlag kommer att tillhandahålla
den ram vi är i så akut behov av för att stärka disciplinen för
medlemsstaterna så att de lägger fram planer som är tillräckligt
konkreta för att vi ska kunna titta på de stadier vi måste passer a
genom för att komma dit vi vill år 2050. En del medlemsstater har

redan gjort en del av detta arbete men många medlemsstater
behöver fortfarande göra det. Så i det avseendet anser jag att det
är den bästa ram vi kan ha inför vår gemensamma framtid.”
Genomförande av lagstiftningsinstrumenten
”Vi kommer att se över och uppdatera vår befintliga klimat- och
energilagstiftning. Det står också klart att vi måste överväga
ytterligare åtgärder för att uppnå våra mål med renare
transporter, mindre energiintensiva byggnader, ett mer hållbart
livsmedelssystem. Vi har inte råd med lyxen att vara självbelåtna.”
”Jag anser att vi måste utöka utsläppshandelssystemet till andra
sektorer såsom luftfarts- och sjöfartssektorerna, men jag anser
också att vi i den befintliga lagstiftningen har möjlighet att ange
striktare normer, om så behövs, utsläppsnormer eller på andra
områden. Vi måste också se över vårt energidirektiv och andra
direktiv.”
”Så ja, jag anser att det finns utrymme för bättre lagstiftning. Ja,
jag anser att det finns utrymme för en mer skräddarsydd
lagstiftning. Jag anser också att genom att utföra bra
konsekvensbedömningar, genom att ha en nämnd för
lagstiftningskontroll (Regulatory Scrutiny Board) som tittar på
detta, har vi redan bättre lagstiftning. Jag anser också att vi
behöver titta på en hel del av den befintliga lagstiftningen på
många områden för att se huruvida den är ändamålsenlig.”
Den europeiska klimatpakten
”Klimatpakten kommer att samla initiativ och utfästelser från
samhällen, företag och närområden för att utbyta kunskap och
data, och för att hjälpa och inspirera varandra med bästa praxis
och konkreta resultat.”
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Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

MARGRETHE VESTAGER
Nominerad verkställande vice ordförande
Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

Den nominerade verkställande vice ordföranden, Margrethe Vestager, inställde sig inför Europaparlamentet den
8 oktober 2019 för att svara på frågor ställda av parlamentsledamöter från utskotten för industrifrågor, forskning och
energi (ITRE), inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) och ekonomi och valutafrågor (ECON). Under
utfrågningen gjorde hon ett antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hennes
ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som hon mottog av Ursula von der Leyen,
Europeiska kommissionens tillträdande ordförande, däribland följande:
 Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern och
 Konkurrens.
Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade verkställande vice ordföranden av kommissionen, på vilka hon tillhandahöll skriftliga
svar.
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Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
Långsiktig strategi för Europas industriella framtid
”Vi behöver en strategi för Europas industriella framtid som
bygger på det som gör Europa starkt: vår öppenhet och vår
mångfald. Därför måste industristrategin vara till för alla: den
måste vara grön och den måste bygga på rättvis konkurrens.”
”Vi kan inte ha en industristrategi som inte tar hänsyn till
miljöanpassningen av vår ekonomi och övergången till en
koldioxidneutral kontinent. Det måste vara två sidor av samma
mynt.”
”Digitaliseringen har en enorm potential att göra våra liv bättre,
men för att frigöra den potentialen behöver vi rätt regler för att
ge människor förtroende för den digitala omvandlingen. Den
bör tjäna medborgarna. Den bör respektera våra
grundläggande värden.”
”Om vi främjar innovation, däribland genom vårt sätt att
organisera oss, kan vi på ett mycket bättre sätt använda oss av
den teknik vi redan har, och det kommer att hjälpa oss öka
takten i vår kamp mot klimatförändringarna. En del av detta kan
göras med digitala verktyg eftersom man i olika hög grad än
tidigare kan följa resurserna.”
”Vi kommer att föra samman hela värdekedjor – universitet,
leverantörer, producenter – hela vägen fram till de som
återvinner de råmaterial som används till tillverkning.”
”Denna strategi [...] behöver gå utöver den inre marknaden.”
”En god industristrategi rustar också Europa för den digitala
tidsåldern.”
En ny strategi för små och medelstora företag
”Detta arbete [med industristrategin] kommer att inbegripa att
utarbeta en ny strategi för att stödja hjärtat av Europas ekonomi
– de små och medelstora företagen.”
”Den första punkten är naturligtvis att se till att en sådan strategi
inte enbart är till för storföretagen, för Europa är inte bara
storföretag, det är också många små och medelstora företag,
även när det gäller industrin. Många företag har
underleverantörer, de har mer än en underleverantör, och det
är vikten av Europas industristruktur, att man finner att det ser
ut på det sättet, så strategin måste vara till för alla
industriföretag.”
”Vi bör också se till att vi har instrument som kan tillhandahålla
finansiering.
Junckers
investeringsplan
tillhandahöll
finansiering för 900 000 små och medelstora företag, och jag
anser att det är något som är bra att ta efter, att se till att man
faktiskt kan tillhandahålla finansiering och göra det möjligt för
människor att växa.”
Artificiell intelligens (AI)
”[...] Vi behöver regler som säkerställer att artificiell intelligens
används på ett etiskt sätt, för att stödja människor s
beslutsfattande och inte underminera det. Jag kommer inom de
första 100 dagarna från mitt tillträde att lägga fram förslag som
utvecklar EU:s strategi när det gäller artificiell intelligens.”
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”Så vi har verkligen något att bygga vidare på, inte
nödvändigtvis bara för att hinna i kapp, utan också för att
utvecklas, inom artificiell intelligens, inom kvantdatorteknik.
Om vi har EU-program måste de naturligtvis finansieras. Så jag
uppmanar er återigen att hjälpa oss att godkänna budgeten så
att vi inte slösar bort tid för dessa ytterst viktiga investeringar.”
”[...] Vi kan bara röna framgång om vi bygger en AI som vi kan
lita på. Om vi bygger en AI som baseras på grundläggande
värden.”
”[...] Frågan om hur vi undviker fördomar är en av
nyckelfrågorna när vi ska diskutera hur vi bygger upp en ram
som gör det möjligt för oss att förlita oss på tekniken.”
”Och vi kommer att ha fått resultaten [av bedömningen av de
etiska riktlinjerna för en tillförlitlig AI] i december. Dessa resultat
kommer naturligtvis att prägla vårt arbete [...].”
”Därför att mer investeringar naturligtvis behövs. Europa ligger
efter med en faktor på, jag tror det är tre eller fyra, när det gäller
investeringar i AI [...].”
Lagen om digitala tjänster
”[...] Vi måste föra en dialog om människors oro över tekniken
och genom att göra detta bygga upp ett förtroende. Jag
kommer att arbeta på en lag om digitala tjänster som inbegriper
en uppgradering av våra regler om ansvarsskyldighet och
säkerhet med avseende på digitala plattformar, tjänster och
produkter. Vi kan också behöva reglera det sätt på vilket företag
samlar in och använder och utbyter data – så att det främjar alla
i samhället.”
”[...] Det är viktigt att vi gör det bästa av vad vi har, eftersom vi
har bråttom. Det är viktigt att granska läget för vad jag skulle
vilja kalla medborgarnas digitala rättigheter – GDPR – så att vi
kan ha nationella myndigheter som verkställer dem fullt ut, och
förhoppningsvis också ha ett gensvar från marknaden, så att vi
kan ha ett inbyggt integritetsskydd [...].”
Digital beskattning, den gemensamma bolagsskattebasen,
land-för-land-rapportering
”Vi lyckades inte med vårt första försök att införa en skatt på
digitala tjänster. Enskilda medlemsstater har sedan dess tagit på
sig att göra det själva. Jag beundrar det, eftersom de naturligtvis
gör något utöver det vanliga. Jag hoppas att detta i första hand
kommer att skapa de påtryckningar som det finns stort behov
av, så att vi förhoppningsvis kan finna en global lösning, en
global överenskommelse rörande hur detta ska göras. Om så
inte är fallet tycker jag att vi ska göra det själv. Vi förbinder oss
naturligtvis att utarbeta ett förslag om det inte finns någon
global överenskommelse i slutet av 2020.”
”[...] Vi har några mycket viktiga lagar som inte har antagits. En
är den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen, och
den är viktig även om vi börjar tala om en lägsta bolagsskat t ,
därför att om man kan mixtra med skattebasen, då kan den
minsta skattenivån komma att inte betyda någonting, så man
behöver båda om man vill se framsteg på detta område. En
annan sak vi fortfarande saknar är offentlig land-för-landrapportering. Det fungerar i finanssektorn. När jag sist tittade
efter hade vi fortfarande en finanssektor, så det verkar inte vara
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till alltför stort förfång. Jag tycker att alla verkställande
direktörer skulle kunna vara stolta över att rapportera antalet
anställda, verksamheten, omsättningen, vinsterna och de
skatter som betalats. Och det skulle också göra det möjligt för
oss att ha ett helt annat perspektiv på beskattning, även som
individer.”
”Ja, jag anser att det verkligen föreligger möjligheter att
använda artikel 116. Nu har vi en process där varje medlemsstat
naturligtvis inbjuds att delta, men 116 säger att om en
medlemsstat eller några medlemsstater har bestämmelser som
är till förfång för konkurrensen kan man inleda förhandlingar
med den medlemsstaten för att de ska ändra de
bestämmelserna. Om det inte går kan man lägga fram förslag,
och de förslagen kan beslutas om i en normal eller en vanlig
lagstiftande beslutsprocess, och jag anser absolut att vi bör
börja utforska vad detta skulle innebära. Jag tror inte att det är
givet att det skulle lyckas, men jag anser att det är viktigt att vi
tar de olika verktyg som fördraget ger oss och använder dem när
det behövs.”

Konkurrens
Att stärka tillämpningen av konkurrensreglerna
”Marknaderna agerar snabbt, och lagstiftningen går framåt på
det sätt som lagstiftningen gör. Till viss grad finns det
naturligtvis en inbyggd brist på balans här. Det finns en gräns
för hur snabbt brottsbekämpningen kan arbeta, eftersom vi
aldrig kommer att äventyra rättssäkerheten. Å andra sidan bör
vi kunna arbeta så snabbt som möjligt. Vi har faktiskt ett ärende
just nu där vi försöker använda vad vi kallar interimistiska
åtgärder, där vi säger till ett företag: ni måste sluta med det ni
gör eftersom vi anser att ni skadar konkurrensen, och när ni
slutar kommer vi naturligtvis att genomföra en fullständig
handläggning för att bevisa den skada som har åsamkats. Det är
förstås det första ärendet på tjugo år, men jag tycker det är en
bra avspegling av att vi ger mycket hög prioritet till att påskynda
vårt arbete.”
”När det gäller att dela upp företag är det ett verktyg som vi har
till vårt förfogande: det är något som är möjligt att göra.
Problemet är att jag är skyldig att använda det minst
genomgripande verktyget för att återställa en rättvis
konkurrens, och eftersom det är en ganska stor sak att dela upp
ett bolag har jag naturligtvis en skyldighet att prova andra
alternativ som kan vara bra verktyg för att lösa den situation vi
befinner oss i.”
Se över EU:s konkurrensregler
”Dessa är utmanande tider och de är utmanade också när det
gäller tillämpningen av konkurrenslagstiftningen eftersom
marknaderna förändras fort – och vi står inför ännu större
förändringar. Men den mänskliga naturen – med dess
grundläggande drivkrafter såsom girighet och rädsla – ändrar
sig inte. Så de principer som vägleder våra konkurrensregler är
lika relevanta i dag som de var när Romfördraget
undertecknades för över 60 år sedan. Men vi måste se till att det
sätt på vilket vi tillämpar dessa principer är anpassat till en värld
som är stadd i snabb förändring. Så jag kommer att fortsätta
med den översyn som vi har inlett av våra antitrustregler och
våra regler om sammanslagningar och statligt stöd. Under
denna process kommer vi att vägledas och bistås av de insikter

som vi har rönt från att titta på hur digitaliseringen påverkar
konkurrensen – däribland av den oberoende rapporten av tre
särskilda rådgivare som lämnades in tidigare i år.”
”[...] Vi har inlett en fullständig första kontroll av
ändamålsenligheten, och därefter så småningom en översyn, av
ett stort antal riktlinjer. En sak föregår det programmet, och det
är riktlinjerna för utsläppshandelssystemet. Det beror på att vi
vill vara redo när den nya handelsperioden börjar. Så det är
något man måste vara medveten om, att vi kommer att inleda
ett offentligt samråd om detta inom en relativt kort tidsram.”
”[...] Vi kommer att fortsätta. Vi har fortfarande öppna ärenden
och vi har precis bett alla medlemsstater att ge oss en
statusrapport om hur de använder skattebeslut för att
uppdatera allt det material vi har från när vi gjorde detta sist för
ett par år sedan.”
Industristrategin
”[...] Vi har en tvåfaldig utmaning här: å ena sidan att säkerställa
rättvis konkurrens inom ramen för vår inre marknad, så att
kunder och konsumenter betjänas väl, och samtidigt att stå upp
för våra europeiska företag när de utsätts för illojal konkurrens
utanför Europa.”
”Marknaden för offentlig upphandling i Europa utgör 14–15 %
av EU:s BNP. Det är 2 biljoner euro. Det är en tvåa med tolv nollor
i euro. Det är mycket pengar. Vi bjuder in människor att komma
och göra affärer och vi får ingen inbjudan tillbaka. Och där jag
kommer ifrån slutar man att bjuda in folk om man inte får någon
inbjudan tillbaka.”
Utländskt statligt ägande och utländska statliga
subventioner
”Naturligtvis välkomnar vi investerare, men de bör komma hit av
affärsskäl. En av de öppna frågorna är naturligtvis att säkerställa
att inget utländskt statligt stöd kommer in till Europa och
undergräver de rättvisa villkoren här om ett statligt ägt
utländskt företag köper ett europeiskt företag. Och här arbetar
vi tillsammans med kollegor som arbetar med handel och med
den inre marknaden för att utarbeta ett fungerande verktyg,
eftersom vi tyvärr inte har ett sådant än, men det är en fråga som
prioriteras högt.”

Att hantera ett dubbelt uppdrag
”[...] Brottsbekämpningens oberoende är inte förhandlingsbart ,
eftersom det vilar på bevisen i fallet, fakta, rättspraxis, inte vilket
land du kommer ifrån eller vilken storlek du har, inget annat.”
”[...] Vi har oberoende rådgivning av vår chefsekonom och vi har
rådgivning av rättstjänsten.”
”Jag är fortfarande ansvarig inför mina kollegor. När vi har ett
viktigt beslut fattas det naturligtvis av kollegiet. Än så länge har
vi inte haft några djupare diskussioner i kollegiet om
konkurrensrelaterade beslut, men vi följer naturligtvis alla
förfaranden. Vi går igenom de olika stegen i veckomötet med
kanslicheferna innan vi kommer dit, så att det är sant kollegiala
beslut, för det är så det är avsett att fungera.”
”[...] Jag tycker att jag kommer att ha ett mycket
respektingivande ansvarsområde. Men lagförslagen kommer
att utarbetas av mina kollegor. De kommer att utarbetas av mina
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kollegor för den inre marknaden och för inrikes frågor. Det
kommer inte att vara jag som utarbetar dem. Ja, jag kommer att
samarbeta med dem, men när det gäller enskilda förslag är det
mina kollegor som utarbetar dem.”
”Jag hoppas också att ni kommer att ha överseende med mig,
att jag kommer tillbaka och frågar er vad ni tycker. För när det

gäller en del av dessa frågor har vi inte svaren i förväg. Vi
kommer att samråda med er, liksom med icke-statliga
organisationer, det civila samhället, och näringslivet.”
”[...] Jag kommer att fortsätta med detta öppna och
samarbetsvilliga sätt att arbeta med [Europaparlamentet] under
varje stadium i lagstiftningsprocessen.”
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Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

VALDIS DOMBROVSKIS
Nominerad verkställande vice ordförande
En ekonomi för människor

Den nominerade verkställande vice ordföranden, Valdis Dombrovskis, inställde sig inför Europaparlamentet den
8 oktober 2019 för att svara på frågor ställda av parlamentsledamöter från utskotten för ekonomi och valutafrågor
(ECON) och sysselsättning och sociala frågor (EMPL). Under utfrågningen gjorde han ett antal utfästelser som anges i
detta dokument. Dessa utfästelser avser hans ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som
han mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens tillträdande ordförande, däribland följande:




En ekonomi för människor,
Ekonomisk styrning, och
Finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsunionen.

Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade verkställande vice ordföranden, på vilka han tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet
Enheten för övervakning av ekonomisk styrning
Författare: Radostina Parenti, Jérôme Deslandes, Aoife Kennedy
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En ekonomi för människor
Målsättningar
”[...] Vi vill ha ett starkt fokus på inkluderande och hållbar tillväxt. Vi
vill se en stark koppling mellan ekonomisk utveckling, sociala
frågor och hållbarhet. Det stämmer att vi inte behöver ekonomisk
tillväxt för dess egen skull, men vi behöver den för medborgarnas
välmående.”
Den europeiska pelaren för sociala rättigheter –
handlingsplan

”När det gäller jämställdhet kommer det att finnas en särskild
strategi som bland annat är inriktad på kvinnors tillgång till
arbetsmarknaden och också på lönegapet.”
”[...] Ytterligare stöd till människor med funktionsnedsättning är
också något som kommer att stå på kommissionens agenda.”
Skatterättvisa
”[...] Det finns ingen social rättvisa utan skatterättvisa.”
”Kampen mot skatteflykt kommer fortsatt att stå högt på min
agenda [...]. Multinationella företag måste beskattas på ett effektivt
sätt, så att våra medborgare och små och medelstora företag inte
behöver bära en orättvis skattebörda.”

”Vi kommer att lägga fram en handlingsplan för att på ett effektivt
sätt genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter i hela Stöd för den gröna och digitala omvandlingen
Europa.”
”Mitt [...] mål kommer att vara att använda skattemässig,
”Så låt mig nämna en del konkreta förslag som håller på att ekonomisk och finansiell politik för att stödja den gröna och
utarbetas. [...] Ett lagstiftningsinitiativ om rättvisa minimilöner, och digitala omvandlingen.”
det var inom de första100 dagarna från mitt tillträde, en europeisk
barngaranti, en förstärkt ungdomsgaranti, ett europeiskt ”Den gröna och digitala omvandlingen kan bara lyckas om den
återförsäkringssystem för arbetslöshetsersättning [...], en anses vara socialt rättvis. [...] Så mitt [...] mål är att se till att vår
uppdaterad kompetensagenda, förbättrade arbetsförhållanden för socialpolitik utvecklas till att åtfölja dessa omvandlingar.”
plattformsarbetare
[...]
och
även
en ny
europeisk ”Denna [digitala klyfta] är en viktig del av vår kompetensagenda,
jämställdhetsstrategi, däribland åtgärder om en rättsligt bindande eftersom man naturligtvis behöver digital kompetens för att vara
insyn i lönesättningen.”
rustad inför den digitala tidsåldern, och det tydligtvis finns en brist
Den sociala dialogens roll

på detta.”

”[...] Vi kommer att hjälpa till med att stödja de människor och
regioner som påverkas mest av den gröna omvandlingen genom
”Vi är naturligtvis öppna för att diskutera eventuella en ny fond för rättvis omställning.”
lagstiftningsändringar här, men [...] arbetsmarknadens parter
”[...] Vi kommer att samarbeta på nära håll med Europaparlamentet
deltar redan i den Europeiska planeringsterminen.”
[...] för att se vilka ytterligare delar som behövs och hur de kan
”[...] Arbetsmarknadsparternas deltagande i den Europeiska integreras i den fleråriga budgetramen – till exempel fonden för
planeringsterminen på EU-nivå och nationell nivå, samråd om rättvis omställning.”
centrala politiska förslag [...], stöd för kapacitetsuppbyggnad, och
Investeringsplanen för ett hållbart Europa
vi kommer att fortsätta i linje med detta.”
”[...] Vi avser att fortsätta utveckla den sociala dialogen.”

”[...] Vi har alltid starkt betonat att vi vill respektera
kollektivavtalsmodellerna i olika medlemsstater, i synnerhet i de
stater där dessa modeller fungerar mycket bra, såsom i de nordiska
länderna. [...] detta är vår vägledande princip och kommer att
fortsätta vara det i framtiden.”

”[...] Det kommer att finnas flera arbetslinjer. För det första en
finansiell arbetslinje: stöd från EU:s budget och från EIB för att locka
till sig investeringar och även rådgivningsstöd för att skapa en
kanal med projekt som kan få stöd. Skälet till detta är att vi inte bara
behöver mobilisera pengar, vi behöver också projekt av god
kvalitet som rent faktiskt möjliggör den hållbara övergången.”

”Vi behöver även stärka den branschövergripande och
”[...] Målet är att mobilisera en biljon euro i hållbara investeringar
sektorsmässiga sociala dialogens effektivitet och funktionssätt.”
genom att utnyttja privata medel via programmet InvestEU, via EIB,
”[...] Vi avser att samarbeta på nära håll med den europeiska där vi som ni vet avser att höja detta mål för klimatfinansiering från
branschvisa dialogkommittén för byggsektorn.”
25 % till 50 %. Detta kommer att vara nya pengar, och genom andra
bidrag i EU:s budget.”
Socialförsäkringssystem
”[...]När jag nämnde EIB:s utlåningsmål är detta nya pengar i
”[...] Vad vi måste säkerställa är att [...] människor, även inom den jämförelse med den nuvarande situationen, och de uppgår till
digitala ekonomin och plattformarna [...] bidrar till de sociala många tiotals miljarder euro.”
systemen och att de omfattas av de sociala systemen.”
”[Med avseende på] [...] överföring av pensioner i ”Vi kommer också att uppmuntra medlemsstaterna att avsätta upp
till 5 % av sina medel under delad förvaltning till InvestEUgränsöverskridande situationer [...] är detta en rättighet som bör
vara tillgänglig för mobila arbetstagare. Så vi är redo att arbeta för programmet, som återigen kommer att göra det möjligt för oss att
utnyttja betydande summor nya pengar.”
att förbättra den praktiska situationen på fältet.”
Antidiskriminering och lika möjligheter

EIB som en klimatbank

”[...] Vi kommer att fortsätta att främja en tillräcklig inkomst och ”[...] Flaggskeppsdelen med att förvandla EIB till en klimatbank är
inkomststöd [...] för de som behöver det. [...] Principen om lika att öka den andel av dess finansiering som är öronmärkt för
möjligheter finns där och kommissionen kommer att fortsätta klimatet från nuvarande 25 % till 50 % [senast 2025]. Så det är ett
tillämpa den strikt.”
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Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna
första betydelsefullt steg, och utfasningen av finansiering för fossil stabiliseringsfunktionen och ett europeiskt återförsäkringssyste m
energi är en del av denna strategi.”
för arbetslöshetsersättning.”
”När det gäller uppskattningar nämnde ni 50 miljarder euro per år.
Med ytterligare finansiering från EIB kan man typiskt sett utnyttja Finansiella tjänster, finansiell stabilitet och
minst två tredjedelar som också kommer från projektpartner, så kapitalmarknadsunionen
minst 45 miljarder euro per år. Så om vi talar om en period på tio år
hamnar vi redan på 450 [miljarder] euro.”
Fullbordande av bankunionen

Ekonomisk styrning

” [...] Fullbordandet av bankunionen kommer att stå högt på
Europeiska kommissionens dagordning.”

En omriktning av den europeiska planeringsterminen

”Från kommissionens sida [...] kommer vi att fortsätta titta på hur vi
ska bryta det nuvarande dödläget eller den nuvarande mycket
långsamma utvecklingen i rådet, men även, måste man säga,
hittills i Europaparlamentet,
rörande
det europeiska
insättningsgarantisystemet. [...] Vi kommer att vara redo att främja
detta genom att vid behov lägga nya delar på bordet för att
underlätta diskussionerna.”

”Vi måste fortsätta bygga vidare på den europeiska
planeringsterminen. Sociala överväganden svarar redan för nästan
hälften av våra landsspecifika rekommendationer. Jag avser att
behålla denna inriktning i vår framtida ekonomiska styrning. Vi
kommer också att integrera FN:s mål för hållbar utveckling i
planeringsterminens mål för att främja både inkluderande och
”Vi behöver hitta en lösning för detta likviditetsproblem i
hållbar tillväxt.”
resolutionen, så vi kommer även att samarbeta med
”Det bör finnas en regelbunden översyn av de framsteg som görs i medlemsstaterna och ECB om detta.”
riktning mot målen för hållbar utveckling – mål inom ramen för
planeringsterminen. Vi kommer också att lägga fram systemiska ”Rörande säkra tillgångar har kommissionen som ni vet lagt fram
överväganden inom ramen för politiska åtgärder som är relevanta ett lagförslag om värdepapper med statsobligationer som
för den gröna omställningen, såsom gröna investeringar, den underliggande tillgångar. Tyvärr har detta arbete inte tagits upp
cirkulära ekonomin, resurseffektivitet och en rättvis övergång inom särskilt mycket i rådet, så vi kommer att behöva se hur vi kan
försöka få liv i den diskussionen.”
alla politiska sektorer.
”[...] Vi kommer att bedöma hur vi ska integrera hållbarheten i
förfarandet vid makroekonomiska obalanser, men vi har också
bindande hållbarhetsmål, till exempel mål för minskning av
utsläpp i andra politiska åtgärder såsom i energiunionen, och vi
befäster våra utfästelser att genomföra Parisavtalet.”

Finansteknik och kryptotillgångar
”Jag kommer att lägga fram en ny strategi för att Europa ska få ut
det bästa av finanstekniken och för att vi ska kunna konkurrera på
det globala planet.”

”[...] Vi måste ta itu med risker såsom illojal konkurrens,
cybersäkerhet, och hot mot den finansiella stabiliteten. Europa
”[...] Vi kommer att arbeta på grundval av den europeiska behöver till exempel en gemensam strategi för kryptotillgångar,
finanspolitiska nämndens rapport, i vilken en del idéer om en såsom Libra. Jag avser att lägga fram förslag på ny lagstiftning om
förenkling av reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten presenteras, detta.”
så att de både är enklare att tillämpa och lättare att förklara för den ”[...] Vi kommer att behöva reglera Libra för att övervaka den på EUbredare allmänheten, eftersom reglerna för närvarande är – som vi nivå, både med tanke på den finansiella stabiliteten och skydd för
ju vet – för komplicerade i praktiken.”
investerare.”

En förenkling av stabilitets- och tillväxtpakten

”[...]När det gäller EU:s finanspolitiska regler kan vi verkligen
använda den europeiska finanspolitiska nämndens arbete om
utgiftsriktmärken med skuldankare och, som jag uttryckte det, en
’begränsad gyllene regel’ som en grund för våra överväganden. Det
kommer naturligtvis att vara viktigt att bygga upp en bred
samstämmighet så att vi är ense om sättet på vilket vi justerar och
förenklar våra finanspolitiska regler.”

Tillgång till finansiering för små och medelstora företag

”Den nya kommissionen kommer att föreslå en ny fond som ska
hjälpa små och medelstora företag bli börsnoterade. Tillsammans
med mina kollegor kommer jag att lägga fram en strategi för att
hjälpa små och medelstora företag ta itu med utmaningar rörande
den gröna omställningen, digitalisering och handelsmönster
”[Med avseende på röda linjer i förhållande till flexibilitet i stadda i förändring.”
stabilitets- och tillväxtpakten] anser jag, som en allmän princip i
”Ett konkret nytt initiativ som vi avser att lägga fram [...] är en
Europa, att vi bör undvika att dra upp alltför många röda linjer och
särskild offentlig-privat fond till stöd för börsintroduktioner av små
snarare arbeta i en anda av kompromisser. Det är så EU fungerar.”
och medelstora företag [...] och vi behöver naturligtvis också titta
på de små och medelstora företagens villkor och tillgång till de
Europeiska stabiliseringsfunktionen
vanliga kapitalmarknaderna.”
”[...] Vi har lagt fram två förslag. Ett är reformstödprogrammet, på
vars basis vi nu diskuterar ett budgetinstrument för
konkurrenskraft och konvergens. [...] Och det andra förslaget gällde
stabiliseringsfunktionen: vi lade fram ett konkret förslag om den
europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen[...]. Nu funderar vi
på i vilken omfattning vi kan finna synergier med [...] förslaget om

Ny strategi för grön finansiering
”[...] Vi kommer att fortsätta vara ambitiösa på området hållbara
finanser och vi ser detta som en del – som en tillsynsdel – av vår
gröna omställning.”
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”Taxonomin kommer att utgöra en grund för många andra bolagsstyrning i kapitalförvaltares och institutionella investerares
åtgärder, däribland ett införande av standarder för gröna uppdrag [...].”
obligationer, miljömärken och många andra komponenter. [...] vi
kommer att utöka taxonomin även på andra områden.”
Bekämpning av penningtvätt
”[Rörande] skapandet av en standard för gröna obligationer för EU,
som bör vara tillgänglig för alla typer av börsnoterade och ickebörsnoterade europeiska och internationella emittenter[,] kommer
jag att stödja detta arbete och lägga fram det inom ramen för nästa
kommission.”

”[...] Tillämpningen av EU:s regler för bekämpning av penningtvätt
har varit ojämn inom EU. Därför måste vi ompröva hur vår ram
fungerar. Och i detta sammanhang ser vi stora förtjänster i att
tilldela vissa uppgifter rörande bekämpning av penningtvätt och
deras samordning till ett unionsorgan.”

”Rörande öppenhet kommer emittenterna att behöva
tillhandahålla detaljerad information om alla de föreslagna
användningsområdena för intäkter och om emittenternas strategi
och processer för gröna obligationer.”

”Vi ser att det definitivt finns utrymme för större samordning på EUnivå: utbyte av information och användning av bästa praxis, men i
händelse av en strategi som inte bygger på samarbete måste [EU:s]
myndigheter också ha möjlighet att agera direkt.”

”Vi kommer snart att publicera en kontroll av ändamålsenligheten
rörande företagsrapportering, däribland en översyn av direktivet
om icke-finansiell rapportering, och [...] avser att utöka direktivets
tillämpningsområde till att omfatta andra finansinstitut samt även
att effektivisera finansinstitutens utlämnande av information.”

Stabilitetstillsyn av banker
”[...] När vi tillämpar slutförandet av Basel III måste vi ta hänsyn till
europeiska särdrag. [...] vi kommer att fortsätta främja stödfaktorn
för små och medelstora företag.”

”Dessutom arbetar vi nu på åtgärder som är inriktade på mer ”Som Baselkommittén sade bör inte ett slutförande av
hållbara och konventionella finansaktörer och finansroller, så vi kan Baselöverenskommelsen leda till en betydande ökning av
även ta en ny titt på risker avseende miljö, samhällsansvar och kapitalkraven totalt sett.”
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Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
September–november 2019

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

JOSEP BORRELL FONTELLES
Nominerad till unionens höga representant för
den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken/ vice ordförande för
Europeiska kommissionen

Josep Borrell, nominerad till unionens höga representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken/ vice
ordförande för Europeiska kommissionen, inställde sig inför Europaparlamentet den 7 oktober 2019 för att svara på
frågor ställda av parlamentsledamöterna. Under utfrågningen gjorde han ett antal utfästelser som anges i detta
dokument. Dessa utfästelser avser hans ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som han
mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens tillträdande ordförande.
Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka han tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för extern politik
Författare: Jesper Tvevad, med Marika Lerch och Jérôme Legrand
Generaldirektoratet för extern politik
PE 639.311 – oktober 2019
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Ett mer strategiskt, mer självsäkert och mer enat
Europa i världen
”Vi bör samla våra nationella suveräniteter för att öka de
enskilda medlemsstaternas makt [...]. [...] vi behöver en sant
integrerad utrikespolitik som förenar medlemsstaternas makt
när de agerar tillsammans i rådet med all den politik som
förvaltas
av kommissionen
och Europaparlamentet s
demokratiska legitimitet.”
”Om jag godkänns kommer kärnan i mitt arbete som vice
ordförande och hög representant att vara att sammanlänka
medlemsstaternas utrikespolitik med kommissionens yttre
åtgärder.”
”[...] För att vara geopolitiskt relevanta behöver vi enighet, i
mycket högre grad än vad vi har. Jag kommer att samarbet a
med alla medlemsstater, stora som små, för att uppnå denna
enighet.”
”[...] EU-systemet måste vara mer ändamålsenligt för att undvika
överlappning och byråkratisk rutin, så att vi får kraftfullare och
djupare strategiska analyser. Jag anser att vi inte gör detta i
tillräckligt hög grad. Vi måste återta initiativförmåga och
handlingskraft. Ni kan be om, ni kan vänta er, ni kan hoppas att
få något av mig, och det är just detta – att återta
initiativförmågan och handlingskraften.”
Att fatta beslut snabbare och på ett mer effektivt sätt
”Vi bör komma ihåg att ja, utrikesrådet är ett beslutsfattande
organ som måste åstadkomma riktlinjedebatter, men det skulle
vara mycket bättre att komma fram till konkreta resultat och
gemensamma åtgärder. Jag är ledamot av Europeiska rådet. Det
är min plikt att gå till Europeiska rådet och där lägga fram
utrikespolitikens viktigaste frågor. Det är ett ytterst stort
privilegium att kunna göra det och jag är villig att göra detta.”
”[...] Rollen som hög representant innebär att fungera inte bara
som medlare [...] utan också att ha en proaktiv inställning till att
utjämna de skillnader som ofrånkomligen finns mellan oss. [...]
Jag kommer därför att gå utöver den minsta gemensamma
nämnaren [...].”
”Jag kommer att ta risken att rådet inte godtar mina förslag. Jag
kommer att ta risken att vara i minoritet inför mina kollegor. Jag
kommer till exempel att i vissa fall försöka använda
bestämmelserna i själva fördraget så att vi inte alltid måste vara
hundraprocentigt eniga. När det gäller sanktioner, mänskliga
rättigheter och GSFP-uppdrag behöver vi kanske inte
enhällighet eftersom fördraget [...] tillåter detta.”
”[...] Låt oss börja med att använda kvalificerad majoritet när det
gäller sanktioner i fallet med Ryssland, för att undvika behovet
av enhällighet, och när det gäller mänskliga rättigheter samt
fredsuppdrag. Då kan vi, om vi kan bygga upp denna strategiska
gemensamma
kultur, komma
överens om sådana

suveränitetsrelaterade frågor. [...] Vi måste alltså fortskrida steg
för steg, men slutmålet är att få till stånd beslut som fattas
genom kvalificerad majoritet när den tiden kommer.”
Se till att vi bättre kopplar ihop de interna och externa
aspekterna av vår politik
”[...] vi behöver samstämmighet mellan den interna och den
externa politiken och vi har de instrument som behövs för att
utöva maktpolitik. Vår utmaning är att sammanfoga dem till att
tjäna en enda strategi.”
”Jag anser att ett av den europeiska utrikespolitikens stora
problem är dess uppdelning i isolerade avdelningar, vilket
härrör från dess egen institutionella struktur: kommissionen har
en del funktioner, rådet har andra... Men i den värld vi lever i [...]
måste vi sammanföra all vår kapacitet.”
”Fördragets artikel 18 ger mig uttryckligen uppgiften att
samordna kommissionens yttre åtgärder. Den EU-externa
politiken (helt externa) är en sak och en annan är den EU-interna
politik som har en extern dimension. Och när det gäller denna
måste jag naturligtvis samarbeta med ordföranden.”
Om Europeiska utrikestjänsten
”[...] jämställdhet är en av hörnstenarna i den europeiska
politiken. [...] Jämställdhet i utrikespolitiken innebär inte bara
jämställdhet mellan kvinnor och män på höga poster. Vi måste
uppnå detta. [...] För att vara ärlig tror jag att det kommer att bli
omöjligt att nå 50 % [senast 2024]. [...] Ett bra mål, det vi måste
kämpa för, är omkring 40 %. Kom ihåg att en tredjedel av den
Europeiska utrikestjänstens befattningar tillhandahålls av de
nationella diplomatkårerna, och att de också måste uppfyll a
krav på antalet kvinnor, så det finns i dag en sorts konflikt över
den knappa resurs som utgörs av högt kvalificerade kvinnor i
diplomatkåren.”
”Vi måste införa kön som ett värde i diplomatiska och militära
aktiviteter.”
”Europeiska utrikestjänstens och kommissionens institutionella
system utgörs, såvitt jag förstår – och detta är inte en kritik av
någon – av en liten mängd politik och en stor mängd
förfaranden. Jag anser att vi måste utveckla tillhandahållandet
av faktiskt mervärde till att erbjuda det som medlemsstaterna
behöver och vill ha.”
Om förbindelserna med medlemsstaterna
”Utrikesministrarna skulle i hög grad kunna bistå den höga
representanten. Jag har inte möjlighet att vara överallt men det
finns 28 – nåja, kanske snart 27 – utrikesministrar som kan hjälpa
till, som kan få i uppgift att uppmana och arbeta och tala och
resa som huvudansvariga för särskilda frågor som deras länder
känner till mycket bättre än andra. Denna innovation skulle
kunna öka medlemsstaternas delaktighet i EU:s utrikespolitik.”

Om samarbetet med Europaparlamentet

utskotten, för att förklara för er de mest känsliga delarna av
utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken.”

”Parlamentet har en mycket viktig roll att spela [...] Ni utformar
politiken. Ni utformar unionens utrikespolitik, ju mer ni hörs och
ju bättre ni förstås. [...] Jag måste här förbinda mig att fortsätta
den positiva dynamik som följde på uttalandet om politisk
ansvarsskyldighet från 2010, och detta innebär samråd med
parlamentet, i kammaren, i utskotten och i de särskilda

”Jag lovar att förklara för ledamöterna alla nivåerna av
förhandlingar om internationella avtal, eftersom det är ett krav i
fördraget om Europeiska unionen att minst fem gånger per år
ha ett gemensamt samrådsmöte om utförandet av Guspbudgeten, och att fortsätta förhandlingarna, som hade stannat
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Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna
av, om utbyte av information om internationella avtal, i linje
med artikel 40 i det interinstitutionella avtalet om bättre
lagstiftning från 2016.”
”Jag har gärna ett nära samarbete med Europaparlamentet ,
eftersom jag är övertygad om potentialen hos den
parlamentariska diplomatin, eftersom jag är väl medveten om
att era resolutioner, er medling, era valobservatörsuppdr ag
spelar en grundläggande roll i att fastställa en trovärdig
europeisk försvarspolitik.”

Säkerhet och försvar
”Vår styrka ligger i vår förmåga att förbinda diplomati, medling,
krishantering och de interna och externa aspekterna av
säkerhet.”
”Försvar är en del av vår säkerhet och ibland uppstår hoten långt
ifrån våra gränser. Vi har nyligen infört instrument för utveckling
av en mer användbar försvarskapacitet. Vi måste gå längre än
så.”
”[...] vi saknar en gemensam strategisk kultur. Vi har gjort
framsteg i denna riktning, på den politiska nivån med det
permanenta strukturerade samarbetet (Pesco), på branschnivå
med Europeiska försvarsfonden och på operativ nivå med
insatserna. Vi har gjort framsteg på dessa tre områden. Det
räcker inte.”
”[...] Nato är och kommer att förbli hörnstenen för vår kollektiva
allians, för vårt kollektiva försvar. Genom att utveckla Europas
försvar förstärker vi Atlantpakten, och genom att ta på oss ett
större ansvar i Nato bidrar vi till en mer balanserad transatlantisk
förbindelse.”
”[...] Artikel [42.7 i Lissabonfördraget] behöver verkställas [...]
Denna artikel, såväl som den andra artikeln – jag tror det är 212
– som handlar om ett gemensamt svar på terroristattacker,
terrorist- eller naturkatastrofer [...] bör båda protokolleras. Det är
nödvändigt att ange hur de bör genomföras och, som jag
nämnde tidigare, ni [i Europaparlamentet] är naturligtvis
”utformare” av utrikespolitiken [...] Vi bör ha tydliga riktlinjer.”
”Medlemsstaterna utstationerar 35 000 kvinnor och män över
hela världen inom ramen för olika typer av internationella
insatser. Det är imponerande, men vi måste göra mer.”

grund av fragmentering och överlappning. Vi måste spendera
våra pengar tillsammans.”
”Vi måste ha större operativ kapacitet på fältet. Vi måste placera
ut styrkor, och vi måste börja med vårt eget grannskap.”
”[...] vi har kommit överens om en förmågeutvecklingsplan i
vilken elva försvarsprioriteringar fastställs. I dessa ingår [...]
cyberförsvarsinsater, lufttankning och försvar mot ballistiska
missiler. [...] Vi behöver dessa förmågor för våra operativa
insatser, och vi måste även ta med i beräkningen deras
kompatibilitet och komplementaritet med Natos prioriteringar.”
”Bristen på samarbete mellan medlemsstaterna på säkerhetsoch försvarsområdet kostar oss omkring 30 000 miljoner euro
per år. Vi måste utveckla Pesco och den europeiska
försvarsfonden.”
”Vi måste också ägna uppmärksamhet åt den civila
förvaltningen som för mig är lika viktig som militära insatser, och
för det behöver vi en annan typ av kapacitet: poliser, domare,
offentliga försvarare och andra experter.”
”[...] stridsgrupperna [...] förblir det primära verktyget för våra
militära snabbinsatser, och de är de enda militära styrkor som
står i beredskap i Europeiska unionen för utplacering med kort
varsel. Jag anser att vi måste öka den gemensamma
finansieringen, vilket för närvarande håller på att diskuteras i
samband med den europeiska fredsfaciliteten [...] för att ge ett
incitament för framtida utplaceringar.”
Icke-spridning och kontroll av vapenexport
”[...] vi är på väg in i en tid med kärnvapenrelaterad instabilitet
på grund av att alla de avtal som utgjorde ett säkerhetsnät mot
spridning och möjlig användning av dessa vapen har fallit bort,
det ena efter det andra. I detta avseende måste vi i EU fortsätta
att spela vår roll i att utöka fördraget om icke-spridning av
kärnvapen. Vi stöder det genom dess tre pelare: icke-spridning,
nedrustning och en fredlig användning av kärnenergi.”
”Med avseende på vapenexport anser jag inte endast att vi
måste behålla 2008 års [gemensamma ståndpunkt], jag anser
att vi måste ge den en betydande uppdatering. För 2008 är nu
överspelat. Och denna gemensamma norm för Europas länder
för kontroll av vapenexporten måste revideras.”

”Våra militära utgifter är ungefär hälften av Belgiens BNP. Mer än
Kina. Mycket mer än Ryssland. Det är bara Förenta staterna som
spenderar mer. [...] men vår kapacitet är mycket mindre på
”Vad vi måste göra är att omförhandla 2008 års avtal för att först
utbyta information. Vi bör veta vad varje land gör, vilken export
varje land har, till vem och hur, och göra en uppföljning, som en
del länder gör, rörande användningen av dessa vapen.”
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Hot
”Vi har hybridhot, däribland desinformationskampanjer och
cyberattacker som äventyrar vår demokrati. Jag är medveten
om hur allvarliga dessa hot är och jag kommer i fortsättningen
att flytta fram ställningarna.”
”Terrorism är naturligtvis ett stort, fruktansvärt hot. [...] Vad kan
EU [...] göra för att åtgärda det? Vi har en lång rad instrument
inklusive diplomati, relationerna med de länder som historiskt
sett har varit ursprunget för detta fruktansvärda hot mot oss,
men som vi kan inte komma tillrätta med själva...”
”[...] det pågår en desinformationsprocess som allvarligt
påverkar den demokratiska hälsan i våra länder. Och
desinformation kommer att vara [...] ett av de största problemen
vi står inför när det gäller artificiell intelligens. [...] Vi har tre
arbetslinjer, varav en är inriktad på Östeuropa. Vi har en
aktionsenhet för snabba insatser mot desinformation. Vi har en
begränsad kapacitet att ingripa. Vi skulle behöva ha mycket
mer, för problemet kommer bara att bli värre...”

Mänskliga rättigheter
”[...]Europeiska unionen är en ledstjärna när det gäller att
försvara mänskliga rättigheter, mer än någon annan plats i
världen. Och mänskliga rättigheter måste vara en integrerad del
i vår politik. Främjandet av mänskliga rättigheter bör inte endast
vara en utrikespolitisk fråga som man förpassar till ett hörn, utan
måste stå i centrum.”
”[...] de länder som drar nytta av handelsförmåner måste
efterleva konventionerna om mänskliga rättigheter och
arbetsrätt.”
”[...] jag försäkrar er: för mig är mänskliga rättigheter inte bara
pricken över i när det gäller handelsavtal. Det är en integrerad
del av dem, inte enbart under utarbetandet av ett avtal utan
också när det gäller att övervaka genomförandet. [...] Jag
kommer att se till att en klausul om mänskliga rättigheter ingår
i alla bilaterala handelsavtal [...]”. ”Vi har en handlingsplan [om
mänskliga rättigheter] för perioden 2020–2024. [...] Nu måste vi
se hur vi kan genomföra dessa planer i konkreta termer. Och jag
ber parlamentet att samarbeta med mig för att se till att detta

sker och att EU förblir ett föredöme när det gäller försvar av
mänskliga rättigheter i världen.”

Prioriteringar och utmaningar
Grannskap och utvidgning
”Låt mig redan från början betona min avsikt att föra en dialog
om reformerna och integrationsprocesserna på västra Balkan,
att stödja demokrati och Ukrainas territoriella integritet, ta itu
med utmaningarna i vårt södra grannskap [...], utarbeta en ny
övergripande strategi för Afrika, utarbeta en politiskt balanserad
strategi i och tillsammans med Asien, intensifiera vårt
samarbete med Latinamerika, och ’nollställa’ de transatlantiska
relationerna.”
”Jag anser verkligen att Balkan och Europas östra gräns är
huvudprioriteringarna för vår utrikespolitik. Vi kan inte säga att
vi är geopolitiska om vi inte kan lösa problemen i vårt eget
närmsta grannskap. [...] Vi är kanske inte medvetna om det
enorma hot som ett destabiliserat Nordafrika skulle utgöra.”
”[...]det första vi bör göra på Balkan är att öppna gränserna [...]”.
”En sak är säker: Kosovo och Serbien måste nå en
överenskommelse. [...] Jag kommer att göra mitt yttersta för att
uppfylla denna prioritering. Pristina kommer faktiskt att vara
den första plats jag besöker.”
Migration och klimatförändringar
”Europas medborgare säger att de två största utmaningarna de
står inför är klimatförändringar och migration. Båda är
geopolitiska utmaningar eftersom vi inte kan lösa dem
ensamma. [...] Klimatförändringarna [...] är drivkraften bakom
den instabilitet och det migrationstryck som vi kommer att
möta både hemma och utomlands. Det är skälet till att de är
geopolitiska frågor.”
”Migration och asyl har genomgripande geopolitiska
konsekvenser [...] Migrationen måste fullt ut införlivas i
utrikespolitiken.
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Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
September–november 2019

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

MAROŠ ŠEFČOVIČ
Nominerad vice ordförande
Kontakter mellan institutionerna och
framtidsfrågor

Den nominerade vice ordföranden, Maroš Šefčovič, inställde sig inför Europaparlamentet den 30 september 2019 för
att svara på frågor ställda av parlamentsledamöter från utskotten för rättsliga frågor (JURI), konstitutionella frågor
(AFCO), industrifrågor, forskning och energi (ITRE) och framställningar (PETI). Under utfrågningen gjorde han ett antal
utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hans ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den
uppdragsbeskrivning som han mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens tillträdande ordförande,
däribland följande:
 Kontakter mellan institutionerna och bättre reglering och
 Att sätta framtidsfrågor i centrum för en bättre utformning av politiken.
Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade vice ordföranden, på vilka han tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor
Författare: Roberta Panizza, Giorgio Mussa
Generaldirektoratet för intern politik
PE 621.918 – november 2019
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Kontakter mellan institutionerna

Uppmuntra rådet att delta i 2010 års ramavtal

Stärka det särskilda partnerskapet med
Europaparlamentet

”[...] vad jag kommer att göra är att vända mig till rådet igen. Här
har vi ett ramavtal, låt oss titta på det och se [...] vad som
behöver uppdateras, och hur vi kan få rådet att delta i ett
närmare samarbete med oss, också på grundval av detta avtal.”

”Jag kommer att prioritera att ta vårt samarbete ytterligare ett
steg till ett särskilt partnerskap som bygger på förtroendet
bland oss såväl som gentemot våra medborgare. Jag kommer i
synnerhet att föreslå att vårt partnerskap ska sträcka sig utöver
området för lagstiftning. Det bör gälla mer fullständigt genom
hela den politiska cykeln.”
Förbättra samarbetet på stadiet då dagordningen
fastställs
”Jag förutser ett tätt samarbete mellan våra institutioner på det
stadium där dagordningen fastställs. Som ni vet bör jag stödja
den tillträdande ordföranden genom att utarbeta
kommissionens arbetsprogram. Detta är något som prioriteras
högt [...]. Från första dagen kommer jag därför att samarbet a
med mina kollegor i kommissionen och sträcka ut en hand till
er, till de politiska grupperna, och till parlamentets
utskottsordförandekonferens. På denna grundval bör vi också
anta en gemensam förklaring om lagstiftningsprioriteringarna
mellan våra tre institutioner.”
Utfästelse att agera rörande parlamentets resolutioner
enligt artikel 225 i EUF-fördraget om lagstiftningsinitiativ
”[...] en initiativrätt för Europaparlamentet som skulle utgöra
början på en ny institutionell epok. Precis som den tillträdande
ordföranden sagt så kommer kommissionen, när parlamentet
med en majoritet av sina ledamöter begär ett rättsaktsförslag,
att svara med en rättsakt, med full hänsyn tagen till principerna
om proportionalitet, subsidiaritet och bättre lagstiftning.”
”För att nå snabba resultat kommer jag att föreslå att våra
institutioner ska samarbeta under de tidigaste stadierna av
planeringen av parlamentsresolutioner och arbeta hand i hand
på varje stadium under utarbetandet. Jag vill införa en
mekanism för tidig varning för att säkerställa en kontinuerlig
dialog mellan kommissionen och parlamentet.”
”När en parlamentsresolution har antagits kommer jag att se till
att kommissionskollegiet håller en politisk diskussion om ämnet
i fråga [...].”
Utfästelse att återuppta interinstitutionella förhandlingar
om parlamentets undersökningsrätt
”[...] jag kommer att uppmuntra till ett återupplivande av
diskussionerna om oavslutade institutionsärenden, i synnerhet
om undersökningsrätten. Jag har full förståelse för parlamentets
försök att se över förordningen. Eftersom diskussionen har kört
fast när det gäller institutionella och rättsliga frågor är jag
beredd att delta i trepartsdiskussioner.”

PE 629.83724

Parlamentets roll i konferensen om Europas framtid
”[...] vad gäller konferensen om Europas framtid måste vi
självklart samarbeta om den. Den tillträdande ordföranden var
mycket tydlig när hon sade att hon är helt beredd på ett nära
samarbete med Europaparlamentet, och att hon är redo att
acceptera att Europaparlamentet och ledamöterna i
Europaparlamentet leder denna konferens.”

Öppenhet
Internationella förhandlingar
”Rörande internationella förhandlingar kommer jag att
samarbeta med de relevanta kommissionsledamöterna för att
se till att Europaparlamentet informeras, främst inför större
evenemang och vid nyckelstadierna under internationella
förhandlingar.”
Större öppenhet i rådet
”Det är viktigt att det ska finnas en hög grad av öppenhet [...].
Vad jag vill göra är att vädja till rådet att diskutera denna fråga
med ombudsmannen.”
Öppenhetsregistret
”[...] när det gäller öppenhetsregistret anser jag att vi måste
slutföra detta arbete. Det innebär att ta reda på hur
Europaparlamentet och rådet kan vara en del av detta arbete,
och jag är redo att fullt ut samarbeta, att diskutera det med er
och leta efter den bästa möjliga lösningen.”
Kommittéförfarandet – Register över expertgrupper
”Vi försöker samordna registret över expertgrupper och
registret över kommittéhandlingar. [...] Jag hoppas att vi näst a
år tillsammans kan inviga detta och ni får se om det nya
verktyget fungerar till er belåtenhet.”

Framställningar
Löfte om att förbättra kommissionens handläggning av
framställningar
”Rörande information från medborgare för att upptäcka och, i
lämpliga fall, agera på brott mot EU-lagstiftningen kommer jag
att ha ett nära samarbete med utskottet för framställningar
under hela året och naturligtvis närvara vid dess framläggning
av årsrapporten.

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna
Om vi dessutom skulle se ett betydande antal framställningar
om ett enda ämne kommer jag att uppmuntra de ansvariga
kommissionsledamöterna att närvara för att diskutera vad som
kan göras för att åtgärda den oro som uttrycks.”
Svar i god tid från kommissionen
”Om [...] ni bara skickar oss de framställningar för vilka
kommissionen kan göra någonting och ansvarar för kommer jag
att göra mitt yttersta för att de ska få ett bra svar inom tre
månader och för att ni ska ha kommissionsledamöterna redo att
delta i ert utskott.”

Bättre lagstiftning
Förbindelse att anta det fleråriga programmet
”Jag kommer att [...] föreslå att det första fleråriga programmet
någonsin antas, i enlighet med vad som föreskrivs i 2016 års
interinstitutionella avtal om bättre lagstiftning.”
Samordna kommissionens arbete om bättre lagstiftning

användarna bör uppvägas av en likvärdig minskning någon
annanstans.
Detta är särskilt viktigt för små och medelstora företag, och jag
kommer att se till att denna nya princip tillämpas på alla
områden. Jag säger dock [...] tydligt ”nej” till en mekanisk
strategi och till att äventyra våra höga standarder, i synnerhet
sociala standarder och miljöstandarder.”
Utfästelse att samarbeta på nära håll med
medlemsstaterna för att undvika ytterligare byråkrati
”Jag avser också att samarbeta mer aktivt med medlemsstaterna
för att säkerställa att de när de införlivar EU-lagstiftningen inte
lägger till en onödig administrativ börda.”
”EU-institutionerna bör förvarnas när en medlemsstat inför
åtgärder som går utöver kraven i EU-lagstiftningen, och jag
kommer att se till att kommissionens representanter involveras
i detta, och att ledamöterna av Europaparlamentet informeras
på vederbörligt sätt också.”
Minska överregleringen för små och medelstora företag

”[...] jag vill samarbeta med er om bättre lagstiftning och dess
effektiva och öppna genomförande. Vår målsättning bör vara
att anta och genomföra en framtidssäkrad lagstiftning som kan
stå emot tidens prövningar och inte skapar onödiga bördor, och
som ger resultat till minsta möjliga kostnad. I detta syfte vill jag
föra fram agendan om bättre lagstiftning ytterligare.”

Refit-plattformen

Förbindelser med nationella parlament och respekt för
subsidiaritetsprincipen

Omprofilering av Refit-plattformen till en ”Rustad för
framtiden-plattform”

”Under uppdragets två första år planerar jag att besöka alla de
nationella parlamenten för att bättre kunna värdera deras
viktiga arbete med avseende på aktiv subsidiaritet och
proportionalitet, och jag kommer att diskutera vårt fleråriga
programarbete med dem.”

”Jag kommer att föreslå att Refit-plattformen omprofileras till en
’Rustad för framtiden-plattform’. Jag är övertygad om att vår
lagstiftning till exempel bör vara rustad för e-förvaltning och
digital användning. Jag kommer regelbundet att rapportera till
parlamentet om plattformens rön.”

”Detta är vad som menas med aktiv subsidiaritet. Vi bör leta efter
sätt på vilka vi kan samråda med, eller få med i våra EU-debatter,
de nationella parlamenten, de regionala myndigheterna eller –
i förekommande fall – de regionala parlamenten på ett tidigt
stadium.”

Inkludera artificiell intelligens i Refit-plattformen

”Vad jag förklarar för mina kollegor – och jag är redo att arbeta
med detta ännu mer i politiskt avseende – är att när vi i
kommissionen väl ser att det förslag vi kan komma att lägga
fram skulle möta motstånd i mer än 50 % av de nationella
parlamenten kommer vi inte ens att lägga fram det.”

Lätta på regelbördan för människor och företag

”Jag är redo att samarbeta med er om denna fråga för att se till
att vår sektor för små och medelstora företag är nöjd med de
nya ändringar vi kommer att införa.”

”[...] vi vill också införa nya regler om hur man utvecklar artificiell
intelligens i EU. Men jag vill samtidigt försäkra er om att vi
kommer att närma oss åtgärdandet av den administrativa
bördan med ytterst stor omsorg, med känslighet, och som en
topprioritering, och att vi inte på något sätt kommer att sänka
våra standarder.”
”[...] vi måste vara absolut säkra på att våra uppgifter är väl
skyddade, att våra grundläggande rättigheter respekteras, och
att vi vet vem som är ansvarsskyldig, och att människor alltid
måste vara i kontroll.”

Tillämpa den nya principen ”en in, en ut”
”Jag kommer att tillämpa den nya ”en in, en ut”-principen, [...]
vilket betyder att varje lagförslag med en ny börda för
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Att representera kommissionen i rådet (allmänna
frågor) och i diskussioner om övergripande frågor i
parlamentet
”Jag skulle vilja stå lika nära Europaparlamentet som rådet
eftersom jag anser att det ibland hjälper att förklara
Europaparlamentets klagomål för rådet och att å andra sidan
förklara rådets ståndpunkter för Europaparlamentet.”

Stärka det evidensbaserade beslutsfattandet
Ett gemensamt bevisregister
”Jag [...] vill säkerställa beviskvaliteten och stärka bevisinsynen. I
praktiken kommer jag att tillsammans med de andra
institutionerna upprätta ett gemensamt bevisregister – som är
tillgängligt för allmänheten – där vi utbyter de bevis som vi
använder i våra lagförslag.”

Strategisk framsyn
Löfte om att bygga upp prognosticeringskapaciteten
”[...] jag kommer att föreslå att vi strävar efter en föregripande
styrning
av
världsklass
genom
att bygga
upp
prognosticeringskapaciteten i kommissionen så att den tjänar
våra politiska syften, och min avsikt är att mobilisera resurserna
i det gemensamma forskningscentrumet som ett verktyg av
avgörande betydelse.”
Upprätta ett EU-nätverk för strategisk framsyn
”Vi behöver upprätta ett EU-nätverk för strategisk framsyn, som
sammanför EU-institutionernas och medlemsstaternas bästa.”
Utarbeta en årlig framsynsrapport

”Vi måste införa många nya delar för att modernisera
konsekvensbedömningarna, och vi skulle därför vilja kombinera
dem i så hög grad som möjligt med framsyn.”

”[...] den tillträdande ordförandens uppdragsbeskrivning ger
mig i uppdrag att utarbeta en årlig framsynsrapport om de mest
relevanta framväxande trenderna. Denna rapport kommer att
sätta sin prägel på talet om tillståndet i unionen och på våra
programplaneringar. På grundval av denna rapport kommer jag
att förespråka strategiska debatter i Europaparlamentet såväl
som i Europeiska rådet. Jag vill att vi ska vara överens om
genomgripande megatrender som vi måste närma oss
strategiskt, och utveckla vår långsiktiga vision för Europa [...].”

”När det gäller konsekvensbedömningarna måste vi helt klart
förbättra kvaliteten och öppenheten ytterligare.”

Samordna kommissionens arbete om europeiska
batterialliansen

Förbättra de offentliga samråden

Koppla batterialliansen till andra strategiska sektorer

”[...] vi måste i mycket högre grad flytta ut de offentliga
samråden till våra länder, till våra regioner, prata med
yrkesorganisationer, för att se till att vi har bättre respons i
framtiden.”

”[...] jag skulle vilja använda mitt ansvar för framtidsfrågor till att
komma till er och berätta i vilka strategiska sektorer vi bör göra
detsamma och inrätta en sådan industripakt, så att vi verkligen
kan hålla jämna steg med våra större globala konkurrenter.”

”Registret skulle stå [...] under er kontroll, och det skulle vara
interinstitutionellt.”
Förbättra kommissionens konsekvensbedömningar

Stödja nämnden för lagstiftningskontroll
”Vad jag vill göra är att stödja dem (de externa experterna) [...],
att ge dem mer resurser till att göra sitt arbete på ett bättre sätt,
och även att använda en del av det gemensamma
forskningscentrumets potential till en del av de frågor där vi
skulle behöva fler vetenskapliga bevis [...].”
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BRIEFING

Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
September–november 2019

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

VĚRA JOUROVÁ

Nominerad vice ordförande
Värden och öppenhet

Den nominerade vice ordföranden, Věra Jourová, inställde sig inför Europaparlamentet den 7 oktober 2019 för att svara
på frågor ställda av parlamentsledamöter från utskotten för konstitutionella frågor (AFCO), medborgerliga fri- och
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) och rättsliga frågor (JURI). Under utfrågningen gjorde hon ett antal
utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hennes ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den
uppdragsbeskrivning som hon mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens tillträdande ordförande,
däribland följande:
 Att stärka demokratin och öppenheten, och
 Att upprätthålla Europas värden och rättigheter.
Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Den fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade vice ordföranden, på vilka hon tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor
Författare: Eeva Pavy, Ottavio Marzocchi
Generaldirektoratet för unionens interna politik
PE 621.924 – oktober 2019
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Att stärka demokratin och öppenheten

Uppförandekod om desinformation

Att fortsätta framåt med frågorna om
toppkandidatsystemet och nationsövergripande listor

”[...] jag kommer också att noga utvärdera huruvida
plattformarna har uppfyllt de skyldigheter de tog på sig enligt
uppförandekoden om desinformation.”

”[...] vi måste förbättra toppkandidatsystemet, däribland genom
att ta itu med frågan om nationsövergripande listor. Jag
kommer att använda min roll som ordförande för
kommissionsledamöternas grupp om en ny satsning på
demokrati i Europa till att se till att kommissionen bidrar på ett
kraftfullt sätt till arbetet med konferensen om Europas framtid i
dessa frågor och fungerar som en rättvis medlare mellan
institutionerna.”
Inrätta en arbetsgrupp för konferensen om Europas
framtid
”[...] Vad jag kommer att göra i denna roll är att inrätta gruppen
för konferensen om Europas framtid, där vi kommer att titta
tillbaka på initiativen och jämföra olika alternativ för systemet
med toppkandidater och nationsövergripande listor. Jag
kommer att leta efter en mekanism som uppfyller de
nödvändiga kriterierna om röstsammanräkning, så att inget
land missgynnas eller får en ställning som rubbar balansen i
valsystemet.”
Toppkandidaten
”Toppkandidaten bör vara kandidaten för kommissionens
ordförande. Jag kommer att göra mitt bästa. För det första ska
det finnas en expertdebatt, och senare en politisk debatt. Enligt
en realistisk tidtabell räknar jag med att komma tillbaka under
sommaren 2020 med de första förslagen.”
Nationsövergripande listor
”Jag kommer också att titta på hur genomförbart och
användbart systemet med nationsövergripande listor är.”
Vallagen
”[...] vi kommer att arbeta med den nya satsningen på
demokrati, som kommer att omfatta val, och därmed vallagen,
desinformation och återigen mångfald i media i vidare
omfattning.”
Betalda politiska annonser och finansiering av EU:s
politiska partier
”[...] jag kommer att arbeta på lösningar för att införa större
öppenhet om betalda annonser med politiskt innehåll och
större klarhet när det gäller finansieringen av EU:s politiska
partier.”
Att bygga upp motståndskraften i våra demokratiska
system
”Sedan har vi skapandet av motståndskraft i samhället och
ombytligheten i valet av tidpunkt, i synnerhet inför valen. […]
enligt olika undersökningar är de politiska partierna mycket
aktiva producenter av falska nyheter och desinformation, […]
och det är därför som vi vill titta på de politiska
kampanjreglerna. Här ser jag vägen framåt i några mycket
konkreta åtgärder.”
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Övergripande strategi för bekämpning av desinformation
”För att på ett effektivt sätt bekämpa desinformation och bygga
upp motståndskraften måste vi alltså ha en övergripande
strategi med medverkan av regeringar, politiska partier,
plattformar, journalister, forskare, utbildare och det civila
samhället. Och när det gäller att utarbeta denna viktiga politik
vill jag ha en nära dialog med er och uppskattar stort era
bidrag.”
Europeiska åtgärder för demokrati
”[...] jag kommer att utarbeta en europeisk handlingsplan för
demokrati [...] som ett medel för en ny satsning på att åtgärda
problemet på ett effektivt sätt så att vår demokrati är mer
motståndskraftig. Detta kräver att man inför ett smart regelverk,
såväl som enhetliga och sammanlänkade strukturer.”
Framhålla medborgarna
”[...]jag ser min roll som att vara en stark förespråkare för
allmänheten. Jag vill göra deras enskilda och kollektiva röster
hörda, och att de inte ignoreras. Jag vill se att deras rättigheter
respekteras, inte trampas på.”
Europeiskt medborgarskap
”Jag avser att titta mycket noggrant på hur vi ska utforma
programmet för värden och medborgarskap [...] Jag vill att
dessa medel ska användas till saker som vi behöver.”
EU:s medborgarinitiativ
”Jag kommer att använda det bästa av, eller ta det mesta jag kan
från, den nya lagstiftningsversionen av medborgarinitiativet,
som träder i kraft den 1 januari. [...] vi måste öka hastigheten i
det elektroniska systemet för kommunikation med
organisatörerna, och överväga möjligheten att ha några
hjälplinjer och ett visst aktivt stöd, så att de som vill lägga fram
ett initiativ vet vad vi vill att de ska göra för att uppfylla de
rättsliga skyldigheterna. Jag lovar att jag ska göra mitt bästa för
att ändra detta.”
Mediepluralism
”[...] Vi bör fortsätta använda vår finansiering till oberoende
projekt som övervakar mediepluralismen, kartlägger
överträdelser mot mediefriheten, och stöder journalister vars
säkerhet är hotad. Jag kommer att använda alla de politiska och
rättsliga verktyg jag har för att följa upp idéer såsom rapporten
från högnivågruppen för mediefrihet och mediepluralism.”
Yttrandefrihet
”[...] Denna är oantastlig såvida det inte gäller innehåll som är
förbjudet i lag. Detta är den princip vi håller oss till, till exempel,
i vad vi gör mot hatpropaganda på nätet. Jag kommer inte att
främja någon lösning eller något förslag som medför att någon
agerar skiljedomare för vad som ska skrivas eller vad som ska
tillkännages i media. Det kommer inte att finnas något
sanningsministerium, ingen kommissionsledamot för sanning –
ingenting sådant.”

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna

Att stämma journalister för förtal

Större insyn i lagstiftningsprocessen

”[...] Jag kommer att kartlägga alla de möjliga situationer som
inbegriper missbruk av rättstvister mot journalister. [...] vi
kommer att överväga viss rättshjälp eller en del finansiering för
de journalister som drabbas av ett sådant missbruk av lagen.”

”[...] vi bör titta på alla stadierna och vi bör också titta på
kommittéförfarandet.”

EU-omfattande lagstiftning mot SLAPP (strategiska
rättstvister mot allmänhetens deltagande)
”Under det första året av mitt uppdrag kommer jag att intensivt
arbeta på en lämplig utformning av det finansieringsprogram
som finns inom ramen för programmet Kreativa Europa och
som ska stödja oberoende journalistik. […] vi måste utarbeta
systematiska åtgärder som omfattar alla medlemsstater för att
erbjuda bättre skydd – inte bara i situationer när systemen i
medlemsstaterna hotar journalisternas säkerhet, utan också när
enskilda journalister utsätts för hot. Så vi kommer att titta på
bästa möjliga användning av denna finansiering.”
Öka öppenheten
”[...] när det gäller öppenhet skulle jag vilja lämna in inledande
förslag till parlamentet och rådet redan i år. Så detta bör
påbörjas snarast möjligt.”
Insyn i lagstiftningsförfarandet
”[...] detta är en av mina centrala uppgifter, så jag bör inleda
arbetet med detta omedelbart – och ha några delvisa resultat
kanske under det kommande halvåret. […] Vi måste förbättra
detta nu. Så jag kommer att skynda mig.”
Tillgång till handlingar
”[...] vi bör titta på möjligheten att i synnerhet förbättra
tillgången till handlingar som bygger på ombudsmanne ns
förslag. […] dessa är mycket viktiga saker att diskutera inom
ramen för den förnyade dialogen. Vi måste börja titta på dessa
saker med nya ögon.”
Insyn i ansvarsfrihetsförfarandet
”[...] jag kommer att […] be om råd av mina experter rörande
huruvida detta rättsliga villkor är vad som gör det möjligt för
rådet att fullt ut dela med sig av informationen och
handlingarna. […] om det inte finns något rättsligt hinder ser
jag inte någon orsak till varför rådet inte bör dela med sig av
informationen.”

Insyn i trepartsmötena
”[...] i synnerhet när det gäller trepartsmötet som slutstadium för
antagande av lagstiftning bör vi vara så öppna som möjligt. […]
vi kommer att komma tillbaka till debatten om hur man ska få
större insyn i trepartsmötena med kommissionens äldre förslag.
Och vi behöver återigen lägga ner lite energi i detta för att få
fram en bättre modell.”
Ett gemensamt öppenhetsregister
”[...] vi bör arbeta för ett gemensamt öppenhetsregister [...].”
Initiativrätt
”[...] jag kan förstå att parlamentet vill ha detta fastställt i ett
formellt förfarande, och det är vad jag vill stödja, i linje med vad
den tillträdande ordföranden utlovade.”
Genomföranderapport om bättre lagstiftning
”Vi behöver göra mer i denna fråga och publicera rapporten om
genomförandet, jag ser detta som en mycket möjlig lösning.”
Fastställa höga standarder rörande öppenhet och etik för
alla institutioner
”[...] jag vill kämpa för människors förtroende för Europa genom
att förbättra det sätt på vilket vi väljer EU:s ledare och genom att
fastställa höga öppenhetsstandarder och etiska standarder för
alla institutioner.”
Ett oberoende etikorgan som är gemensamt för alla EUinstitutionerna
”[...] jag kommer att analysera eller titta på EU-institutionernas
system och personalregler och uppförandekoder och försöka
filtrera ut frågor som kan omfattas av etikorganets mandat .
Enligt min uppfattning skulle det kunna vara ett rådgivande
organ – ett organ som ska rekommendera de möjliga
åtgärderna när det gäller konkreta ärenden eller möjliga
påföljder mot de olika institutionerna. Men detta befinner sig
alldeles i inledningen, jag bekräftar bara min mycket starka
beslutsamhet att börja arbeta på detta mycket snart.”
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Samla relevanta politiska åtgärder under ett tak
”Jag skulle också ha ett mycket nära samarbete med mina
kollegor, i synnerhet kommissionsledamoten för rättsliga
frågor, och använda min övergripande roll för att öppna upp
isolerade avdelningar och föra in alla relevanta politiska
åtgärder under ett tak.”

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna
”[...] jag vill se till att EU ansluter sig till den Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna: detta
kommer att vara en kraftfull signal för vårt engagemang för
grundläggande rättigheter.”

Samarbete med parlamentet

Försvara grundläggande rättigheter

”[...] jag kommer alltid att vara redo att föra en dialog med
parlamentet, och i synnerhet med era utskott, under alla stadier
av beslutsprocessen och den politiska dialogen i en anda av
lojalitet, förtroende och full insyn.”

”Jag är mycket medveten om behovet att försvara människor
och deras grundläggande rättigheter varje timme, varje dag
och varje gång de hotas. Vi kommer inte att låta någon hamna
på efterkälken.”

Att upprätthålla Europas värden och rättigheter

Stadgan om de grundläggande rättigheterna

En rättsstatskultur som bygger på ömsesidig respekt
”[...] Detta är skälet till varför vi måste bygga upp en
rättsstatskultur som bygger på ömsesidig respekt. Vi bör
prioritera dialog och förhindra att krissituationer uppstår, men
vi måste i lika hög grad ta itu med problemen där de finns. Jag
kommer att vara principfast och agera beslutsamt vid behov,
och använda alla tillgängliga verktyg.”
Årlig granskningscykel för rättsstatsprincipen

”Jag kommer att [...] främja stadgan om de grundläggande
rättigheterna. [...] Jag vill främja grundläggande rättigheter i allt
vi gör. Jag vill se grundläggande rättigheter i utformningen av
kommissionens beslutsfattande, oberoende av om det handlar
om artificiell intelligens, den digitala övergången eller
jämställdhetspolitik
Uppdatering av strategin för de grundläggande
rättigheterna

”[...] jag kommer att göra gemensam sak med
kommissionsledamoten för rättsliga frågor för att ytterligare
förstärka verktygslådan så att vi får resultat när det gäller
rättsstatsprincipen, främst den årliga granskningscykeln för
rättsstatsprincipen.”

”Den tredje saken vi vill arbeta med är en uppdatering av
strategin för de grundläggande rättigheterna. Detta är den
heliga treenigheten för mig. Grundläggande rättigheter,
rättsstatsprincipen och demokrati, som vi kommer att täcka
genom tre handlingslinjer och där jag räknar med parlamentets
entusiastiska medverkan.”

Parlamentets roll i artikel 7-förfarandet

Engagemang för att bekämpa alla typer av antisemitism

”Jag kan inte föreställa mig hur parlamentet skulle kunna
undantas från artikel 7-förfarandet när parlamentet var den
institution som satte igång artikel 7-processen, så jag säger det
såhär.”

”Här måste vi göra gemensam sak och vara helt tydliga med ett
enda budskap – att detta är helt oacceptabelt.”

Korruption
”För det första, när det gäller korruption vill vi inbegripa en årlig
bedömning av korruptionen i den årliga granskningscykeln för
rättsstatsprincipen eftersom det är där den hör hemma. [...] Så
vi kommer att titta på korruption på ett systemomfattande sätt.”

Dialog med kyrkor och religiösa samfund eller
församlingar
”Jag är glad över att det finns utrymme i fördraget för dialog
med kyrkor och filosofiska och konfessionslösa grupper. [...]
Detta planeras göras två gånger om året. Jag funderar
fortfarande på arrangemangen och metoden, men jag deltar
gärna i denna dialog.”
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Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
September–november 2019

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

DUBRAVKA ŠUICA
Nominerad vice ordförande
Demokrati och demografi

Den nominerade vice ordföranden, Dubravka Šuica, inställde sig inför Europaparlamentet den 3 oktober 2019 för att
svara på frågor ställda av parlamentsledamöter från utskotten för konstitutionella frågor (AFCO) och sysselsättning och
sociala frågor (EMPL). Under utfrågningen gjorde hon ett antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa
utfästelser avser hennes ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som hon mottog av Ursula
von der Leyen, Europeiska kommissionens tillträdande ordförande, däribland följande:



Konferensen om Europas framtid, och
Att stödja Europa genom den demografiska övergången.

Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade vice ordföranden, på vilka hon tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor
Författare: Eeva Pavy
Generaldirektoratet för unionens interna politik
PE 621.921 – oktober 2019
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Konferensen om Europas framtid
Komma överens om konceptet, strukturen, tidpunkten och
omfattningen
”Den tillträdande ordföranden har satt upp en ambitiös tidtabell
genom att tillkännage att konferensen ska inledas under 2020
och pågå i två år. Av denna anledning [...] kommer jag att
samarbeta med Europaparlamentet, med rådet och alla andra
som medverkar för att komma överens om konferensens
koncept, struktur, format, tidpunkt och omfattning. Jag kommer
att lägga fram mina idéer mycket tidigt under mitt uppdrag, och
jag vill betona vikten av att samarbeta med er, ledamöterna i
hela detta parlament.”
Konferensens format
”[...] den rådgivande nämnden kommer att vara ordförande för
denna konferens. Det är en konferens, men i själva verket [...]
kommer det att vara en rad olika konferenser över hela Europa.
Så det är vad vi vill göra.”
Rådgivande nämnd
”Det skulle definitivt finnas en rådgivande nämnd, som kommer
att ha mig som ordförande men ha en vice ordförande som är
ledamot av detta parlament.”
Fastställa ämnena
”[...] jag anser att vi måste hålla oss till de sex pelare som ingår i
den tillträdande ordförandens politiska riktlinjer: en europeisk
ny giv, klimat, digitalisering, en ekonomi för människor, ett
starkare Europa i världen och den europeiska livsstilen.
Dessutom den här: en ny satsning på demokrati i Europa. Jag
anser att detta bör vara räckvidden av de frågor som vi
behandlar, men det är inte jag som bestämmer det. Jag skulle
komma hit och det kommer att vara min första uppgift inom de
första 100 dagarna. Så jag kommer att komma till er och då ser
vi hur vi ska fortsätta. Vi måste naturligtvis göra det i samarbete
med rådet, men jag anser att ni ska vara de första som
involveras.”
Parlamentets roll och medverkande på alla stadier
”Europas demokrati kan inte stärkas utan det viktigaste organet,
det vill säga Europaparlamentet, det organ som har ett aktivt
deltagande av våra medborgare. Jag är fast besluten att
samarbeta med er och med rådet på konferensens samtliga
stadier.”
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Besök i varje medlemsstat
”[...] Vi måste besöka varje medlemsstat under den första delen
av vår mandatperiod.”
Medverkan av nationella parlament, icke-statliga
organisationer och det civila samhället
”Så de nationella parlamenten, naturligtvis, och därefter ickestatliga organisationer. [...] Det civila samhället är också mycket
viktigt och jag kommer inte att försumma detta. Ni kan vara
säkra på att jag kommer att införliva alla dessa men tillsammans
med er, eftersom vi kommer att ha ett delat ordförandeskap här,
så jag kommer inte att göra något utan att först komma och
prata med er igen, och då komma överens, som jag nämnde
tidigare, om konceptet, omfattningen, tidpunkten – vi kommer
att göra allt tillsammans.”
Medverkan av lokala och regionala myndigheter
”Vi måste kontakta alla – icke-statliga organisationer, lokala och
regionala myndigheter, nationella parlament. Men de lokala
och regionala myndigheterna kommer att vara de viktigaste
eftersom detta är det enklaste sättet att nå medborgarna, och vi
vill nå alla medborgare som är intresserade av vår gemensamma
framtid.”
Medborgardeltagande
”[...]vi kommer inte att välja ut någon, det kommer att vara helt
öppet, och helt inkluderande. Så vi kommer att prata med dem,
lyssna på dem, och sedan komma överens om resultaten.”
Att nå medborgare i landsbygdsområden
”[...]jag anser att vi måste åka till landsbygdsområden för att nå
alla medborgare.”
Att göra det personliga deltagandet eller
onlinedeltagandet så enkelt och tillgängligt som möjligt
”[...] vi måste samarbeta med EU-medborgare i hela unionen,
lyssna på deras förhoppningar, förväntningar och det de oroar
sig för, vilket har att göra med deras verklighet: den som är
kopplad till klimatet, till ekonomin, den digitala utvecklingen,
den globala omvandlingen, de demografiska förändringarna.
Den tillträdande ordföranden har gett mig i uppdrag att hitta
sätt att göra det personliga deltagandet eller onlinedeltagandet
så enkelt och tillgängligt som möjligt. Jag kommer att ge detta
högsta möjliga prioritet.”
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Säkerställa att man följer upp det som man kommer överens
om
”[...] denna konferens måste leda till resultat. Det är ytterst viktigt
att lyssna på medborgarna, men det är inte ett självändamål .
Verklig förståelse innebär att vi vidtar verkliga åtgärder. Vi måste
se till att det vi kommer överens om genomförs. Detta var den
tillträdande ordförandens uttalade utfästelse i hennes politiska
riktlinjer och jag kommer att samarbeta med alla mina kollegor i
kommissionen såväl som med Europaparlamentet, och med alla
de utskott [...] som är intresserade – och alla andra institutioner för
att se till att vi följer upp det som vi kommer överens om.”
Eventuella förändringar av fördraget som
uppföljningsåtgärder
”Om det finns behov av att ändra fördraget är jag öppen för
ytterligare debatt – inte bara jag utan alla ni också. Jag såg att
detta var en idé i detta utskott och det är mycket viktigt för
parlamentet att vara starkare, ha mer makt, och eftersom jag är en
av er skulle jag vara positivt inställd till detta. Men ni vet att
kommissionen kommer att arbeta på ett kollegialt sätt – vi
kommer att vara ett lag. Så om vi har en enhällig strategi är jag för
detta, men låt oss först prata med medborgarna och se om detta
fördrag räcker – om vi har använt alla de möjligheter det erbjuder
oss. Om inte får vi börja diskutera förändringarna.”
AFCO:s rapporter om Europas framtid
”Jag instämmer i dessa rapporter. Jag var för dem under
plenarsessionerna, och jag deltog till och med i debatterna och
jag delger naturligtvis innehållet i dessa rapporter.”
Initiativrätt för Europaparlamentet
”[...] utskottet för konstitutionella frågor handlade initiativrätten i
många, många år och den ingår i alla era rapporter. [...] Om fru
ordföranden är villig är jag också villig, och vi kommer att
tillsammans vara villiga att ändra detta och vid behov bevilja
initiativrätten. [...] Jag kommer inte att vara mot detta eftersom jag
kommer från parlamentet, och jag vill ge parlamentet större makt
och jag vet att detta är mycket viktigt för oss alla och för alla er. Så
jag kommer att komma hit och prata med er och så ser vi hur
situationen utvecklas.”
Subsidiaritet
”[...] jag är definitivt för subsidiariteten [...], och jag kommer att
hålla mig till den. När det gäller den sociala pelaren, vilken jag har
ansvar för, måste jag naturligtvis skydda medlemsstaternas
befogenheter. Men när vi kan hjälpa till, varför skulle vi inte hjälpa
till genom att tillhandahålla finansiering eller göra saker som kan
vara till hjälp, i synnerhet i Central- eller Östeuropa och i de minst
utvecklade länderna?”

Proportionalitet
”Subsidiaritetsprincipen, men även proportionalitetsprincipen,
ingår redan. Så vi måste alltid komma ihåg detta och ta hänsyn till
dem. Jag anser naturligtvis att proportionaliteten också är mycket
viktig och att vi inte behöver lägga på någon några ytterligare
bördor, i synnerhet inte lokala och regionala myndigheter.”
Införa ett ”rött kort” om ett nationellt parlament skulle
besluta att en åtgärd står i strid med subsidiariteten
”[...] Det ’gula kortet’ har använts tre eller fyra gånger hittills. Detta
betyder att vi måste använda alla alternativ, från det ’gröna kortet’
till det ’röda kortet’. Jag kan inte säga något nu, men varför
diskuterar vi inte detta inom ramen för konferensen om Europas
framtid? Om det är slutsatsen skulle jag inte motsätta mig det. Vi
är helt öppna och helt inkluderande. Det är andan i det nya
kollegiet och den nya kommissionen.”
Rättigheter för EU-medborgare som är bosatta i Förenade
kungariket och för brittiska medborgare som bor i EU
”[...] Medborgarskap är mycket viktigt, i synnerhet när vi pratar om
Irland och Nordirland, och vi måste ta hänsyn till detta. Det räcker
naturligtvis inte att vara generös. Vi måste göra mer för dessa
människor – både för brittiska medborgare här i EU och för oss EUmedborgare i Förenade kungariket.”
Unionens grundläggande värden
”Den union jag vill främja är en union som kännetecknas av
mänsklig
värdighet,
frihet,
demokrati,
jämlikhet,
rättsstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter,
däribland minoriteters rättigheter. Dessa värden ska vara
gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som
kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa,
solidaritet och principen om jämställdhet mellan män och
kvinnor. Jag kommer att hålla mig till artikel 2 och det kommer jag
alltid att göra [...].”
Toppkandidatsystemet och nationsövergripande listor
”I min
uppdragsbeskrivning
och
i många
andra
uppdragsbeskrivningar är vi tvungna att sätta detta på
dagordningen och komma till er, och det måste slutföras. Det
kommer att vara det första ämnet i konferensen om Europas
framtid: toppkandidatsystemet och nationsövergripande listor. I
slutet av sommaren 2020 måste vi avsluta denna debatt och se
hur vi ska fortskrida.”
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Att stödja Europa genom den demografiska
övergången
Inverkan av demografiska förändringar på olika grupper
”[...] jag kommer att titta på alla aspekter av de demografiska
förändringarna och hur de påverkar de olika grupper som
berörs.”
Kartläggning på grundval av uppgifter från Eurostat
”[...] vad jag än gör kommer det att göras på grundval av
kartläggning [...] Jag kommer att använda uppgifter från
Eurostat, och på grundval av dessa uppgifter kommer allt att
vara evidensbaserat. Så vi kommer inte att inleda detta
förfarande och vi kommer inte att börja anta några lagar utan
att ha konkreta uppgifter, som kommer att insamlas av
Eurostat.”
Tidtabell för kartläggningen
”[...] jag är skyldig [...] att inom de första sex månaderna göra
kartläggningen och se vad som ska göras. Detta kommer att
vara min första rapport under mina första sex månader.”
Vision på lång sikt för landsbygdsområden
”Jag vill rikta in mig på landsbygdsområden, som ofta är de
områden som påverkas mest av en minskande befolkning, en
brist på möjligheter som leder till kompetensflykt, en allvarlig
brist på grundläggande tjänster, och högre risk för fattigdom.
Jag kommer också att samordna arbetet med den långsiktiga
visionen för landsbygdsområden i nära samråd med lokala och
regionala myndigheter. Vi måste göra det möjligt för dem att
göra det mesta av sin potential och stödja dem när de står inför
sina egna unika problemkomplex.”
Fattigdomsbekämpning
”Jag kommer att göra mitt bästa för att uppfylla mina plikter,
min verksamhet i uppdragsbeskrivningen och för att hjälpa EUmedborgarna och de som är nödlidande och de som lever i
fattigdom och de som har hamnat på efterkälken att leva
anständiga liv.”

Kompetensflykt
”Jag kommer att rikta in mig på problemet med kompetensflykt
och stödja de regioner som påverkas mest, främst genom
ungdomsgarantin.”
Grönbok om åldrande
”Jag kommer att lägga fram en grönbok om åldrande för att
bedöma vad som kan och behöver göras, främst för att främja
ett aktivt åldrande och utröna om våra sociala skyddssystem är
anpassade till en äldre befolkning. Detta kommer att göras i
nära samarbete med Europaparlamentet, och naturligtvis med
medlemsstaterna, som har befogenheterna på de flesta av
dessa områden.”
Den europeiska pelaren för sociala rättigheter
”[...] som en del av genomförandet av den europeiska pelaren
för sociala rättigheter kommer jag att samordna arbetet med att
bättre förena arbetsliv och familjeliv.”
Att förena arbetsliv och familjeliv
”Så vi måste finna bättre arbetstider, bättre infrastruktur för
föräldrar [...] varför inte ha omsorg om familjer och ha en
familjevänlig politik? Så det är jag positiv till. Detta är en av de
centrala pelarna i den europeiska pelaren för sociala
rättigheter.”
Skydd för barns rättigheter
”Detta är ett beslut som detta parlament har fattat, [...] den
Europeiska socialfonden+. Detta parlament begärde att
5,9 miljoner euro skulle införlivas i den kommande fleråriga
budgetramen för skydd av barn och för barngarantin. Det är jag
positiv till. Jag kommer att begära mer om det är möjligt, men
låt oss fråga kommissionsledamot Hahn vad han anser. [...] Jag
kommer alltid att ta hänsyn till parlamentets och alla era beslut
[...].”
Att investera mer i våra barns framtid
”Jag kommer att gå i bräschen för arbetet med att investera i
våra barn. [...] Det finns ingen viktigare investering vi kan göra
[...]. Jag kommer att samordna arbetet med en ny barngaranti
och lägga fram en övergripande strategi för barns rättigheter.”
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Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
September–november 2019

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

MARGARITIS SCHINAS
Nominerad vice ordförande
Främjande av vår europeiska livsstil

Den nominerade vice ordföranden, Margaritis Schinas, inställde sig inför Europaparlamentet den 3 oktober 2019 för
att svara på frågor ställda av parlamentsledamöter från utskotten för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga
och inrikes frågor (LIBE), kultur och utbildning (CULT) och sysselsättning och sociala frågor (EMPL). Under
utfrågningen gjorde han ett antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hans
ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som han mottog av Ursula von der Leyen,
Europeiska kommissionens tillträdande ordförande, däribland följande:
 Kompetens, utbildning och integration,
 Komma fram till en gemensam ståndpunkt i migrationsfrågor, och
 Säkerhetsunionen.
Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade vice ordföranden, på vilka han tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor
Utredningsavdelningen för struktur- och sammanhållningspolitik
Författare: Ina Sokolska, Katarzyna Anna Iskra, Pierre Heriard
Generaldirektoratet för unionens interna politik
PE 621.920 – oktober 2019
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Kompetens, utbildning och integration
En union som kännetecknas av jämlikhet och mångfald
”Mitt arbete är att se till att vi samlar expertis från olika
politikområden, med inriktning på människor och konkreta
resultat.”
”Jag anser att kulturella uttryck och kulturell frihet är en del av
vad det innebär att vara europé [...]. Tillsammans med Mariya
Gabriel och våra avdelningar tittar jag mycket gärna på ärenden
eller frågor [om censur och förtryck av konstnärer] som faller
inom vårt mandat, eftersom det skulle vara intressant för oss att
veta vad som pågår och vad vi kan göra för att hjälpa till.”
Kultur och idrott / Den europeiska solidaritetskåren och
DiscoverEU
”Jag håller med om de många åsikter som uttryckts att människor
som deltar i DiscoverEU och den europeiska solidaritetskåren inte
bara ska resa. De bör ta erfarenheter med sig tillbaka, de bör
bekanta sig med någon typ av färdigheter och de bör återvända
med kunskaper till samhället i stort, och jag är villig att arbeta
med detta.”
”Jag tvivlar inte på att det finns ett inslag av ungdomar s
deltagande som revolutionerar sättet vi ser på klimatet och
miljön [...]. Så genom våra ungdomsprogram (Europeiska
solidaritetskåren, DiscoverEU) kommer jag att försöka göra så
mycket jag kan för att främja den hållbarhetskampanj som våra
ungdomar deltar i.”
”Vi får inte glömma en av Europas skatter: vårt kulturarv som vi
måste fortsätta investera i och främja inom och utanför våra
gränser.”
”Jag vill fullt ut utnyttja synergierna mellan Mariya Gabriels
arbete om idrott och Stella Kyriakides om hälsosamma livsstilar
[...]. Gräsrotsbidrag som vi kan ge inom idrotten [...] är det vi bör
lägga våra pengar på och det är där vi bör hjälpa till.”
Utbildning / Det europeiska utbildningsområdet
”Vi kommer att arbeta för att förverkliga det europeiska
utbildningsområdet och ge medlemsstaterna incitament att
reformera och modernisera sina utbildningssystem, inklusive
inom digital inlärning. Jag kommer att se till att vi använder
programmen Erasmus+, DiscoverEU och den europeiska
solidaritetskåren för att ge våra ungdomar egenmakt och erbjuda
nya möjligheter till rörlighet.”
”Vi måste skapa detta europeiska utbildningsområde senast
2025. Det är vår huvudsakliga prioritering. För att komma dit
måste vi kunna rikta in oss på alla utbildningsnivåer, från skolor
till universitet. Vi måste inrätta ett europeiskt studentkort. Vi
måste bygga vidare på de europeiska universitetsallianser som vi
redan har påbörjat. Vi måste sätta värde på lärarna.”
”Erasmus+-fonden [...] är ett av de mest framgångsrika
programmen i EU:s historia och vi stöder fullt ut er idé att
tredubbla de resurser som avsätts till den [...]. Det finns en del
aspekter i Erasmus+ som hindrar en del människor från att delta
på grund av bristen på resurser eller av något annat skäl [...]. Jag
ska diskutera med min kollega Nicolas Schmit [...] för att se om vi
kan ta finansiering från Europeiska socialfonden (ESF) för att
möjliggöra att dessa unga människor också kan delta i
Erasmus+.”
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”För att bidra till att säkerställa att inga barn hamnar på
efterkälken ska vi införa en europeisk barngaranti för att se till att
barn som löper risk att hamna i fattigdom eller utanförskap har
tillgång till de flesta grundläggande rättigheter, såsom hälso- och
sjukvård samt utbildning.”
”Jag lovar att ni kommer att se mig en hel del på fältet [...] i
yrkesutbildningscentra, i skolor, på universitet.”
Fastställande av kompetensbrist och omskolning
”När det gäller kompetens anser jag att vi måste göra två saker
samtidigt. För det första [...] behöver vi fortsätta investera i
kompetens för arbetsmarknaden och att bekämpa ojämlikhet.
[...] Men det finns en annan sak som är kompetensrelaterad, och
där vi måste göra mer. Det är frågan om de mjuka färdigheter
som har att göra med inkludering: inte kompetens som
nödvändigtvis leder dig till arbetsmarknaden men kompetens
som kan leda dig till att bättre inkluderas i samhället omkring dig.
Att prata med andra, utöva idrott, besöka museer, delta i det
civila samhällets aktiviteter. Vi är fast beslutna att med hjälp av
Mariya Gabriel och Nicolas Schmit rikta in oss på båda dessa
handlingslinjer: på rättslig nivå, eftersom vi redan har lagstiftning
om detta, genom våra instrument, genom ESF, Erasmus+ ,
Europeiska solidaritetskåren och DiscoverEU.”
”Vi måste göra två saker [...]: För det första är
’kompetensutveckling’ hur vi säkerställer att de delar av våra
samhällen som är praktiskt uteslutna från en viss typ av
kompetens kan erhålla en kunskapsnivå som gör att de kan dra
nytta av den digitala tekniken [...]. Det är det arbete vi kan göra
rörande den sociala handlingslinjen inom ramen för mitt
ansvarsområde. Den andra delen är att överbrygga
kompetensgapet. Med andra ord: vad kan vi göra för att inse det
faktum att vi under det kommande året kommer att behöva
250 000 arbetstagare med digital kompetens [...]. Och det är här
den lagliga migrationen kommer in, det är här den utgör ett
positivt bidrag genom vad som Mariya Gabriel beskrev för er –
handlingsplanen för digital utbildning – genom hur vi använder
vår utbildningskanal inom ramen för det europeiska
utbildningsområdet för att producera den kompetens vi har brist
på.”
”Det är alltså en prioritering att följa det livslånga lärandet. Vi
måste göra detta genom ett omfattande instrumentpaket, den
nya kompetensagendan, Erasmus+ och ESF. Här måste vi
självklart hjälpa medlemsstaterna med att fastställa de särskilda
behoven för ett livslångt lärande [...]. Jag fortsätter att lova att vi
måste börja underifrån.
Vi måste gå till medlemsstaterna, fastställa behoven och sedan
para ihop dem med politiska åtgärder och instrument från EU.”
”Praktikprogram kan inte bara ses som en möjlighet att få
ungdomar i arbete utan som något som innebär osäkra
förhållanden och som snedvrider begreppet yrkesutbildning. Så
praktikprogram är bara meningsfulla om de pågår under en
begränsad tid som fastställs exakt när det gäller vilken
kompetens och inlärning som ingår. Och jag tycker också att det
är mycket viktigt att prata om löner. Och om dessa villkor inte
längre uppfylls, då är praktikprogrammen inte längre
praktikprogram. Så jag tycker att kommissionen ska fortsätta
arbeta på detta tillsammans med Nicolas Schmit, så att det blir en
universell princip för denna typ av arbete.”
”Jag gillar inte att många av de frågor vi har diskuterat, såsom
livslångt
lärande,
ungdomsarbetslöshet,
kompetens,

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna
kompetensutveckling, är spridda runt omkring i kommissionen.
Vi behöver alltså – och det är det som är min roll, tycker jag,
tillsammans
med kommissionären
för sysselsättning,
tillsammans med kommissionären för kultur, utbildning,
ungdomsfrågor och idrott, tillsammans med kommissionären för
jämlikhet, tillsammans med kommissionären för hälsa – att sätta
ihop allt detta till en helhet.”
Förbättra integreringen av migranter och flyktingar
”Jag avser att återkomma till 2016 års handlingsplan om
integrering av migranter och flyktingar. [...] Jag var glad över att
se att integrering av migranter och flyktingar på längre sikt
kommer att införlivas i den nya Europeiska socialfonden+. Detta
kommer att möjliggöra att vi har fler verktyg och mer resurser till
att stödja inkluderingsinitiativ.”
”Det finns utrymme för en översyn av vår lagstiftning om
långvarigt bosatta arbetstagare [...] som helt klart behöver ses
över. Och det finns en översyn inbokad. [...] Jag är mycket villig
att överväga en ändring av lagstiftningen om långvarigt bosatta
arbetstagare just precis för att åtgärda eventuella hinder så att
människor som är lagligen bosatta har en chans att dra nytta av
arbetskraftens rörlighet inom EU.”

Komma fram till en gemensam ståndpunkt i
migrationsfrågor
Ny pakt om migration och asyl
”Att färdigställa en ny pakt om migration och asyl [...] är inte en
lätt uppgift, men jag anser att vi kan klara det genom att
mobilisera våra krafter och lära oss av det förgångna. Den nya
pakten måste vara övergripande och förena intern med extern
politik. När det gäller reformen av vårt gemensamma europeiska
asylsystem är det första vi kommer att göra, tillsammans med
kommissionären för inrikes frågor, att delta i en dialog med er och
era medlemsstater. [...] Vi kommer att snabbt lägga fram
alternativ som vi skulle vilja diskutera och nå samförstånd om,
men först då kommer vi formellt att lägga fram någonting för
behandling.”
”Jag anser att vi måste börja rikta in oss på en reform av Dublin
och de därmed förknippade förfarandena men att bryta
dödläget, ta med alla de andra delarna som tillsammans utgör
hela bilden: återvändanden, nya avtal och ordningar rörande
återtaganden, Schengen, gränser... [...] Vi måste vidmakthålla de
framsteg som har gjorts i de fem rättsakter som ni har hanterat
mycket väl i Europaparlamentet. [...] För det andra måste vi rikta
in oss på de två texter som saknas: den om Dublin och den om
förfaranden. [...] För att kringgå dödläget i de medlemsstater som
blockerar detta måste vi kunna komma med nya inslag [...]. För
det första, återvändande- och återtagandeordningar [...]. Därefter
måste vi se över Schengenförslaget eftersom den inre friheten
beror på hur vi skyddar våra gränser.”
”Vårt
mål
rörande
den
berörda
nominerade
kommissionsledamoten är att [...] i slutet av detta år lägga fram
en omfattningsrapport [...] som presenterar de huvudfrågor som
måste åtgärdas [...]. Och därefter [...] kommer vi att kunna skapa
denna nya drivkraft med stöd av hela kommissionskollegiet och
den tillträdande ordföranden i början av nästa år.”

detta inbegripa att försöka ha en riktig dialog med många av de
icke-statliga organisationer som utför berömvärt sök- och
räddningsarbete i Medelhavet.”
”Alla förslag och initiativ i den nya pakten kommer att
genomföras i syfte att – ett parallellt syfte – avskaffa de interna
gränskontrollerna och återgå till ett fullständigt fungerande
Schengenområde.”
”Jag kommer att leda en förnyad satsning för att anordna
återvändanden av dem som inte har rätt att stanna kvar: för det
första genom att genomföra reformen av våra EU-interna regler
om återvändande, och för det andra genom att ingå
återtagandeavtal och återtagandeordningar med prioriterade
transit- och ursprungsländer.”
Att skapa vägar för laglig migration
”Att agera och göra något betydelsefullt om laglig migration är
inte något som är beroende av bekämpningen av illegal
migration. Det är något som vi måste organisera på lämpligt sätt,
på ett positivt sätt. [...] Dessa pilotprojekt som gör det möjligt för
en del av våra medlemsstater att med vår hjälp börja medverka i
någon sorts laglig migrationskompetens – det är en bra början.
Vi behöver göra mer i linje med detta. Jag är förstås ny på detta
område, men jag ser gärna över vårt förslag om blåkortet. Låt oss
se vad som slog fel där. [...] vi måste fortsätta med dessa
humanitära korridorer i kombination med vidarebosättning
eftersom det är ett annat välordnat sätt på vilket folk kan komma
in på laglig väg.”
”Genom att bygga vidare på pågående pilotprojekt om laglig
migration kommer jag att främja moderna och riktade system för
laglig migration som motsvarar behoven hos EU:s ekonomi,
arbetsmarknad och demografiska utmaningar, och vi kommer att
se till att humanitära korridorer upprättas i linje med modellen
för nödtransitmekanismerna till Niger och nu även Rwanda.”
Samstämmighet mellan de externa och interna
migrationsdimensionerna
”En av mina prioriteringar skulle vara att tillsammans med Jutta
Urpilainen [...] påbörja, på ett tidigt stadium under uppdraget, en
ny våg av återtagandeavtal med transit- och ursprungsländer.”
”Det är mycket viktigt att först prata [...] med tredjeländer. [...] Vi
måste leta efter [...] globala avtal, lösningar som alla tjänar på.
Och i dessa avtal måste vi leta efter den orsak som utgör roten till
problemet och åtgärda den. Vi måste också titta på dessa länders
utvecklingsbehov. Vi måste titta på de möjligheter som finns för
ungdomar att bo hemma och ha ett anständigt liv [...]. Det är min
ambition och det är vad vi har diskuterat med Ylva Johansson.”
”Det stämmer att EU:s och Turkiets gemensamma uttalande
ledde till resultat tills helt nyligen [...] Det stämmer också att vissa
aspekter av avtalet blev hängande i luften [...]. Jag anser att vi
måste ta upp avtalet igen, för att uppdatera det [...] Vi kommer att
diskutera detta med den turkiska regeringen [...]. Grekland
kommer inte att lämnas ensamt med att hantera
migrationsflödena, vi kan inte låta Grekland stå ensamt [...]. Jag
hoppas att vi under de följande veckorna kommer att kunna ta
en titt på avtalet mellan EU och Turkiet med nya ögon och på ett
positivt sätt.”

”Som akutåtgärd, [...] till dess att ett nytt verkligt asylsyste m
träder i kraft, behöver vi stödja medlemsstaterna, däribland
genom tillfälliga åtgärder vid landstigning. För min del måste
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Säkerhetsunionen

Förbättra EU:s stabilitet för att förhindra, upptäcka och
svara på hybridhot

Den europeiska säkerhetsunionen

”Jag kommer att obevekligen lägga vikt på att genomföra vad vi
har beslutat tillsammans. Jag kommer att främja ett samordnat
tillvägagångssätt för att skydda européerna online, genom
antagandet av vårt förslag om terroristinnehåll online, genom att
bidra till den kommande lagen om digitala tjänster och genom
att investera i det arbete som utförs av EU:s internetforum. Jag
kommer att använda mig av alla möjligheter jag har för att bygga
upp EU:s motståndskraft mot och svarskapacitet för hybridhot,
som hotar våra system och till och med våra demokratier.”

”Detta är samma union som sätter världsstandarder för
uppgiftsskydd och integritet, och [...] min roll är också att se till
att det vi gör på säkerhetsområdet respekterar de
grundläggande rättigheterna. Respekten för de grundläggande
rättigheterna måste byggas in i de politiska åtgärderna redan
från början. Detta kommer också att vägleda mitt arbete med att
genomföra interoperabilitetsförslagen, som kommer att vara
särskilt viktiga när vi sätter igång med att sjösätta våra nya
informationssystem.”
Bättre koppling till kommissionens arbete om intern och
extern säkerhet
”Detta nuvarande arbete rörande lagring av data är någonting
som kommer att fortsätta inom kommissionen. Vi kommer att
fortsätta utvärdera situationen efter domstolens beslut, men jag
vet också att det finns många andra domstolsmål som inte är
avgjorda. Jag har diskuterat saken med avdelningarna och jag
fick intrycket av att de skulle känna sig säkrare om vi låter även
dessa pågående mål slutföras innan vi beslutar vad vi ska göra
härnäst.”

”Jag tror det skulle vara främst jag – som skulle se till att när lagen
om digitala tjänster utarbetas [...], att detta är den tidpunkt då vi
helt klart måste hitta rätt balans mellan politik, säkerhet och
garanti.[...] Jag anser att vi i tillräckligt hög grad kan åtgärda dessa
problem genom denna försäkran att vår säkerhetspolitik bör ha
de grundläggande rättigheterna som drivkraft [...] Och
grundläggande rättigheter bör inte ses [...] som en
konsekvensbedömning som vi måste utföra vid någon tidpunkt i
slutet av förfarandet. [...] Den måste göras när vi beslutar om
politiken redan från första början.”
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Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
September–november 2019

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

JOHANNES HAHN
Nominerad kommissionsledamot
Budget och administration

Den nominerade kommissionsledamoten, Johannes Hahn, inställde sig inför Europaparlamentet den 3 oktober 2019
för att svara på frågor ställda av parlamentsledamöter från utskotten för budget (BUDG), budgetkontroll (CONT) och
rättsliga frågor (JURI). Under utfrågningen gjorde han ett antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa
utfästelser avser hans ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som han mottog av Ursula von
der Leyen, Europeiska kommissionens tillträdande ordförande, däribland följande:




Den fleråriga budgetramen 2021–2027,
Modernisering och digitalisering av kommissionen, och
Skydd av EU:s ekonomiska intressen.

Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka han tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för budgetfrågor
Författare: Alix Delasnerie
Generaldirektoratet för intern politik
PE 636.481 – november 2019
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Den fleråriga budgetramen och egna medel
Vägen framåt för den fleråriga budgetramen
”Ni kan lita på att jag kommer att tala starkt för att följderna av
en budget som är mindre än den som föreslagits av
kommissionen [1,1 % av BNI] skulle vara till förfång för våra
politiska ambitioner och skulle undergräva unionens kapacitet
att ge effektiva resultat.” ”Detta är minsta möjliga.”

målsättningar.” ”Ett avtal i god tid, det betyder att vi får ett
resultat i slutet av vintern.”
”Detta måste vara vad vi framför allt riktar in oss på, men jag ska
vara ärlig: kommissionen måste vara förberedd, personalen
utarbetar naturligtvis akutåtgärder i händelse av att vi inte får
ett avtal i lämplig tid. [...] Jag kan säkert lova er att om en sådan
situation skulle inträffa kommer vi att lägga fram de utkast till
texter som krävs.”

”Detta är rätt väg framåt: att ha en nedifrån-och-upp-strategi ,
därefter fastställa var vi hamnar och sedan försöka förhandla.”
”Jag kommer att försöka övertyga i synnerhet de som nu är i hög
grad inriktade på enprocentsfrågan att de måste förstå att nya
utmaningar, nya uppgifter, kräver mer flexibilitet å deras sida.”
”Jag vill också göra klart för dem vad som krävs. Och jag kommer
också att tala med medierna.” ”Vi kommer att stödja er i
debatten med rådet. Många medlemsstater [...] har förstått att vi
verkligen behöver tillräckliga resurser.”

”Vi behöver en snabb överenskommelse om den fleråriga
budgetramen, därför att det faktum att [...] beslutet förra
gången togs endast två veckor innan utgångsdatum gav
upphov till de välkända eftersläpningarna, eftersom det tog ett
par månader att komma överens om sektorsprogrammen och
dessutom hade vi förseningar i programplaneringen.”

”Oberoende av budgetens storlek – 1,1 % eller 1,3 % av
bruttonationalinkomsten – är det inte tillräckligt för att
finansiera alla behov och projekt med europeiskt mervärde.
Unionens budget bör ses som en avgörande drivkraft för
offentliga och privata investeringar, som kanaliserar dem i
riktning mot EU:s politiska prioriteringar ”.

Halvtidsöversyn

”Det handlar inte bara om pengarna, det handlar om de andra
frågorna som ni med rätta hänvisar till, dvs. egna medel, att
behålla och till och med öka flexibilitetsnivån, och införa
rättsstatsprincipen. Det är allt detta det handlar om, och att
modernisera politiken. [...] Huvudproblemet är att gå till våra
medborgare och förklara varför vi behöver denna budget. [...]
Om man tjänar 100 euro måste man betala 50 euro till staten,
varav 49 euro stannar kvar i den nationella budgeten och endast
1 euro går till Europeiska unionen – för alla de politiska åtgärder
som våra medborgare har stort behov av och efterfrågar.”
Egna medel
”Jag är övertygad om att det är av avgörande vikt att nå en
överenskommelse på intäktssidan för att kunna slutföra
förhandlingarna
om
den
fleråriga
budgetramen.
Europaparlamentet har klargjort att en reform av egna medel
och en diversifiering av intäktskällorna är ett villkor för att vi ska
kunna räkna med dess godkännande av den framtida ramen.
Jag vill påminna rådet om den ståndpunkten.”
Plastavgift och en utvidgning av utsläppshandelssysteme t s
auktionsintäkter: ”Detta är två områden där jag anser att ett
mycket konkret och snabbt resultat är möjligt.” Den
gemensamma bolagsskattebasen och en digitalskatt ”kan och
bör läggas till”. ”Det finns en öppenhet om den
gränsöverskridande koldioxidskatten.” ”Om den höjs bör den
öronmärkas till klimatrelaterade initiativ.”
”Vi bör gradvis öka andelen egna medel i den totala budgeten.”
”Denna uppdelning mellan stödmottagare och nettobetalare
gäller inte längre, [...] nettobetalarna drar mycket ofta nytta av
investeringar i stödmottagarländerna.” ”Jag skulle vilja lämna
denna uppdelning bakom oss.”
Tidpunkt och beredskapsplan
”Jag kommer att göra allt jag kan för att främja en
överenskommelse om en finansiell ram som är ändamålsenlig.”
”Ju snabbare vi är, [...] desto tidigare kan vi börja med det
konkreta genomförandet och kan sträva efter alla våra politiska
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Minimera eftersläpningen av betalningar

”Ni
har
infört
flexibilitetsinstrument
och
flexibilitetsinstrument kan
användas
om det
betalningsbegränsningar.”

dessa
finns

”Fullt stöd. Ja, den bör genomföras, den är rimlig och vad gäller
tidtabellen som vi ser det [...] behöver vi lite mer flexibilitet så att
vi inte bara väntar på halvtidsöversynen – så snart vi ser att ett
eller annat program inte utnyttjas på lämpligt sätt eller uppnår
den önskade effekten, då måste vi naturligtvis arbeta med
indikatorerna.” ”Vi måste göra detta före halvtidsöversynen och
om det finns några nödvändiga justeringar som måste göras
innan dess skulle det också vara rimligt.”
Klimat – Fonden för rättvis omställning – Fördelning och
utnyttjande av EU-medel över hela EU
En klimatrelaterad utgift på 25 % av EU:s budget ”är inte vägs
ände och får inte vara den slutliga gränsen”. ”Mycket har redan
lagts fram, men nu måste vi titta på dessa [...] målsättningar på
programnivå.” ”Om det finns en bred enighet om att justeringar
behövs, då är jag naturligtvis öppen för det.”
Uppföljning av klimatrelaterade utgifter: ”Det är något som vi
måste göra något åt, och jag kommer att lägga fram särskilda
åtgärder för att göra detta. [...] Vi måste vara tydligare i det sätt
på vilket vi utarbetar programmen eftersom många mycket
betydelsefulla projekt då kommer att realiseras.” Vi måste ”se till
att våra finansieringskanaler inte står i motsättning till
varandra.”
Rörande Europeiska investeringsbanken (EIB) ”skulle ett inslag
[...] kunna vara att avstå från att tillhandahålla lån, garantier,
finansiella produkter, eller någonting annat till byggen av
energiproduktionsanläggningar som drivs med kol eller
brunkol.”
”En prioritering för mig i förhandlingarna om den fleråriga
budgetramen kommer att vara att inkludera den nya fonden för
rättvis omställning. EU:s budget kommer att visa vägen och
kanalisera medel till de regioner och samhällsgrupper som bäst
behöver dem.” ”Vi vill stödja de regioner som har höga
koldioxidutsläpp.”
”Vi måste hjälpa en del länder att förbättra sitt utnyttjande så att
de medel som finns att tillgå faktiskt används.”

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna

Modernisering och digitalisering
En policy- och datastyrd budgetcykel
”Jag har förbundit mig att förbättra kopplingen mellan
resultatet av utgiftsprogrammet och planeringen av,
genomförandet av och rapporteringen om budgeten. Jag håller
också med om att alla sådana budgetramar bör vara tydligt
policystyrda och möjliggöra en genuin omjustering av
programmen i linje med de politiska prioriteringarna på
grundval av information om resultat och bedömningen av
denna.”
”Även om medlemsstaterna fortsatt är ansvariga för delad
förvaltning kommer jag också att arbeta för att säkerställa en
mer övergripande översyn av utgifter och nyckeldata.”
För att skynda på ansvarsfrihetsförfarandet: ”en faktor är
huruvida medlemsstaten kan lämna in uppgifterna tillräckligt
snabbt”.
”Vi har noterat era rekommendationer att förbättra och
effektivisera kommissionens rapportering. Jag kommer särskilt
att anstränga mig för att ta itu med detta med avseende på varje
generaldirektorats
årliga
verksamhetsrapport,
de
programförklaringar som åtföljer utkastet till budget, och den
årliga förvaltnings- och resultatrapporten.”
Digital förvaltning
”Det finns ett mycket varierat landskap av it-system. En stor
uppgift inför framtiden [...] är att försöka harmonisera alla de
olika system som finns [...] det är inte bara en fråga om [...]
digitalisering inom kommissionen, det är en fråga om
interoperabilitet med de system som våra medlemsstater
använder, och våra medlemsstaters olika institutioner. Detta
skulle göra det möjligt för oss att vara snabbare i vår
rapportering.”

som
var
medlemsstater
före
2004
betydligt
underrepresenterade bland kommissionens lägre handläggare .
Jag kommer att göra mitt yttersta för att vända på denna trend
inom denna mandatperiod.” Förlust av kontraktsanställdas
erfarenheter vid kontraktets utgång: ”ett problem som måste
åtgärdas.”
”Öppenhet, integritet, ansvarsskyldighet, yrkesmässighet och
hänsyn till allmänintresset bör förbli hörnstenarna för vår
förvaltning. Jag kommer att se till att kommissionen går i
bräschen för att sätta höga standarder för sina ledamöter och
sin personal”.
”[När det gäller] personalstrategin [...] kommer vi också att titta
på chefsbefattningar och hur de tillsätts, [...] trots
bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna finns det alltid utrymme
för förbättringar.”
Strategin för mångfald och inkludering / diskriminering /
trakasserier: ”Varje enskilt fall är ett fall för mycket, och därför
måste vi utbilda vår personal, vi måste utbilda vår ledning”. ”Vi
har, på grundval av den tidigare nämnda strategin, skapat
kontaktpunkter för respektive problem, [...] men det finns alltid
utrymme för förbättringar.”
Jämställdhetsperspektiv
”Jag har förbundit mig att göra resultat rörande
jämställdheten.” Könskvoter: ”detta skulle kunna vara något
som vi måste införa även här i Bryssel”.

”Jag kommer att [...] se till att Europeiska kommissionen har rätt
verktyg och förmågor för att uppnå sin digitala omvandling
utan att utsätta sig för nya risker.”

Jämställdhetsbudgetering: ”jag har allt intresse av att ha mer
samlade siffror för att få en bättre översyn av var vi befinner oss
med avseende på att genomföra jämställdhet mellan könen, via
vår budget, våra medlemsstater, våra partner. [...] Jag kommer
att komma till er [...] för att samarbeta i en informell/formell
arbetsgrupp för att titta på vilken typ av åtgärder som kan vidtas
för att nu verkligen uppnå våra mål. Jag håller med om att vi
halkar efter, men det är också på grund av det komplicerade sätt
på vilket vi spenderar pengar, i synnerhet via de många
projekten med delad förvaltning”.

Personalförvaltningsstrategi

Skydd av EU:s ekonomiska intressen

”I
en
nära
framtid
kommer
vi
att
ha
en
personalförvaltningsstrategi som vi kommer att lägga fram för
er.” ”Vi måste titta på hur dessa befattningar kan göras mer
attraktiva.” ”För närvarande är tio nationaliteter från de länder

”Det är ytterst viktigt att införa mekanismen för rättsstatlighet
som säkerställer skyddet av unionens budget i händelse av
allmänna brister i medlemsstaterna.”
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”Jag kommer att göra allt i min makt för att se till [...] att den är
något separat.” ”Den bör förbli giltig även bortom den nya
fleråriga budgetramen [...] det är det vi arbetar för.” ”Den nu
sittande kommissionen beslutade att en utvärdering av
rättsstatligheten skulle utföras för alla medlemsstater [...] vilket
sedan kommer att ge oss en övergripande bild så att vi inte ger
sken av att inte behandla alla lika.” ”Rättvis medlare innebär att
man behandlar alla lika, oberoende av hur stor eller liten en
medlemsstat är.”
”Jag kommer att avsätta de nödvändiga resurserna till en
samordning av kommissionens avdelningars åtgärder avseende
frågor och ärenden rörande intressekonflikter, såväl som till att
upprätta närmare förbindelser med medlemsstater för att ta itu
med eventuella problem på ett tidigt stadium.”
Frånvaron av ansvarsfrihet för rådet: ”Det stämmer, jag ska ta itu
med det. Parlamentet går i täten i denna fråga och vi måste
skapa stöd från allmänheten för detta, att höja medvetenheten
om detta eftersom skattebetalaren inte kommer att förstå varför
detta händer och jag tror att detta kommer att bidra till att driva
på för en snabbare lösning.”
”Andelen bedrägerier bland felen är mindre än 1 % – fast det är
också för mycket; 0 % skulle vara idealiskt – men det är viktigt
[...] att skilja på fel och bedrägerier. [...] även om det förekommer
fel måste det göras finansiella rättningar. Ett av skälen till att vi
fortfarande har fel, varför det alltid finns en risk för fel, är faktiskt
att våra förordningar ibland är för komplicerade, för svåra. En
stor fråga är att förenkla. [...] Vi är bra på väg, men mer måste
fortfarande göras.”
”Sund ekonomisk förvaltning och kampen mot missbruk av
medel behöver säkerställas i enlighet med högsta möjliga
standarder, medan vi samtidigt försöker bibehålla
proportionaliteten och kontrollernas kostnadseffektivitet.”
”Om EIB använder EU-medel för vissa projekt finns det en
möjlighet för domstolen att granska dessa särskilda projekt.”
”Rörande personalen
bedrägeribekämpning]

på

Olaf
och

[Europeiska
Eppo

byrån för
[Europeiska

åklagarmyndigheten], [...] kommer de att samarbeta med
varandra.” ”Eppo måste tas i drift, och sedan får vi se vilka
ytterligare behov det finns. Men i allmänhet är Olaf mycket
viktigt för det utredande arbete som utförs där, och detta
kommer att vara fallet även i framtiden, och den största delen
av Olafs personal kommer att stanna i Bryssel.” Anslutning till
Eppo: ”Rörande [...] de som ännu inte är medlemmar kan jag inte
tvinga dem, men jag kommer inte att missa något tillfälle att
uppmana dem att ansluta sig. I slutänden är det också en fråga
om anseende för de länder som inte har anslutit sig till Eppo,
och i längden är det inte i deras intresse att stå vid sidan om.”
”Det är viktigt att Eppo börjar tas i drift. Detta kommer att ske
den 1 januari 2020.”
”Kommissionen har nolltolerans mot överträdelser [...] för vad
som rör de egna medlen, och beivrar strikt alla oegentligheter.
Jag har förbundit mig att fortsätta med denna policy.”

Kontakter mellan institutionerna och en bättre
utformning av politiken
”Jag kommer att göra mitt yttersta för att tillhandahålla en
öppen, uppriktig och opartisk samordning
mellan
budgetmyndighetens två grenar.”
Förbättring av de årliga budgetförhandlingarna: ”Jag håller helt
med, och jag förstår helt ert missnöje, [...] det är mycket
otillfredsställande om man har en försonlig tidsram, men sedan
används inte denna tidsram och [...] i sista ögonblicket har man
i princip fullbordade fakta. Jag kommer att göra allt för att
undvika detta, att upprätta olika möten, eller åtminstone att
propsa på olika möten, men även att försöka räkna ut vilka
tekniska problem som snabbt kan lösas, och vilka som är de
mindre högpolitiserade frågor som kan lösas snabbare, för att
slutligen endast ha kvar de två eller tre ämnen som tydligen
ifrågasätts eller bestrids av rådet eller parlamentet. Då kan vi
verkligen använda dessa tre veckor till att få till ett avtal.”
”För mig är budgeten politiken stöpt i siffror.”
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Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
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Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

PHIL HOGAN
Nominerad kommissionsledamot
Handel

Den nominerade kommissionsledamoten, Phil Hogan, inställde sig inför Europaparlamentet den 30 september 2019
för att svara på frågor ställda av parlamentsledamöter från utskottet för internationell handel (INTA). Under
utfrågningen gjorde han ett antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hans ansvarsområde,
såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som han mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens
tillträdande ordförande, däribland följande:





Lika villkor för alla,
Stärka Europas globala ledarskap,
Handel för hållbar utveckling och klimatåtgärder, och
Göra handeln mer öppen.

Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka han tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för yttre förbindelser
Författare: Mario Damen, Wolfgang Igler
Generaldirektoratet för unionens externa politik
PE 639.308 – oktober 2019
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Lika villkor för alla

Verkställighet

Multilateralism och WTO

”Jag anser att det därför är av avgörande betydelse att vi
intensifierar våra ansträngningar med att verkställa befintliga
avtal.
Utnämningen
av
en
överordnad
handelskontrolltjänsteman (Chief Trade Enforcement Officer)
kommer att skapa ett fokus för detta arbete och jag kommer att
uppmana denne till ett nära samarbete med er för att föra
verkställighetsagendan framåt.”

”För det första måste vi stödja en stabil, förutsebar och
regelbaserad
handelsmiljö
genom
att
stärka
Världshandelsorganisationen (WTO).” [...] ”Om jag blir godkänd
kommer jag därför att göra mitt yttersta för att förhindra att
WTO:s tvistlösningsmekanism går om intet och hitta en
helhetslösning för att reformera överprövningsorganet .
Samtidigt kommer jag att arbeta hårt med andra WTOmedlemmar för att blåsa nytt liv i organisationens
förhandlingsfunktion. Vi bör först inrikta oss på att slutföra
förhandlingarna om fiskesubventioner, såsom föreskrivs i det
hållbara utvecklingsmålet 14.6. Inhemsk reglering av tjänster och
underlättande av investeringar kommer att kräva en extra
ansträngning [...].”
Airbus/Boeing: ”Jag skulle uppmana Förenta staterna att
förhandla med oss snarare än att rent faktiskt ha ett lika-för-lika
handelskrig.”
Multilaterala investeringsdomstolen: ”[...] vi är faktiskt för att
inrätta multilaterala domstolar, och det nödvändiga arbetet för
detta pågår.”
E-handel
”Jag är också pigg på att arbeta med andra för att främja
förhandlingarna om e-handel, och för att utarbeta ett initiativ
under andra halvan av 2020 för att bygga en ny väg framåt för
WTO.”
”Jag kommer att samarbeta med vice ordförande Margrethe
Vestager för att utveckla ett verktyg som ska åtgärda
förvrängningseffekterna av utländska subventioner på det
digitala området, i synnerhet på vår egen inre marknad, och hur
statligt ägda företag till exempel i Kina har använts i detta syfte
på Europeiska unionens inre marknad.”
Illojala handelsmetoder
”Jag är precis som ni angelägen om att vi ska göra mer för små
och medelstora företag.”
”Vi måste främja ömsesidiga handelsvillkor och rättvis konkurrens
genom att se till att lika villkor gäller både internt och externt, till
exempel genom att använda instrument såsom det
internationella upphandlingsinitiativet (IPI) [...]. Vi måste också
åtgärda den illojala konkurrensen genom att på ett mer kraftfullt
sätt ta itu med utländska subventioner som påverkar EU-företag
[...].”
Granskning av utländska direktinvesteringar
”Vi behöver också stärka säkerheten för vår kritiska infrastruktur
och vår tekniska bas, såsom beskrivs i meddelandet om Kina från
mars 2019. Vi har förbättrat vår interna verktygslåda med
åtgärder såsom EU:s kontrollmekanism för investeringar, och vi
håller på att arbeta med hur man ska ta itu med
förvrängningseffekterna av utländskt statligt ägande och
utländska subventioner på den inre marknaden.”
”Jag skulle vilja se en samordnad och harmoniserad strategi för
alla medlemsstater i Europeiska unionen. [...] Vi måste samarbet a
för att se om vi kan få till stånd en EU-gemensam ståndpunkt om
detta, eftersom det är ytterst viktigt att stärka denna särskilda
granskningsmekanism om vi vill skydda vår kritiska teknik och vår
kritiska infrastruktur.”
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”Jag skulle vilja sätta igång med detta arbete så snart som möjligt
under 2020. Jag anser att vi behöver involvera utskottet med mig
själv och alla relevanta intressenter för att se vilka kriterier vi kan
sammanställa i uppdragsbeskrivningen för denna nya befattning.
Den bör vara politiskt ansvarsskyldig [...].”
”Jag föreställer mig den på biträdande generaldirektör-nivå i
avdelningen för handel, och att den skulle ha en
uppdragsbeskrivning som faktiskt ger den lite makt med
avseende på befattningen.”
”[...] den kommer inte att ha samma resurser som överlappar med
någon EU-ombudsman eller något särskilt klagomålsförfarande .
Men jag är beredd att diskutera vad ni har i åtanke, kanske med
avseende på en mer riktad strategi gentemot dessa klagomål [...].”
”Vi kommer att ha ett kontrollsystem för vårt allmänna
preferenssystem för att se till att vi får ansvarsfulla investeringar i
dessa länder, och inte dumpning som vi ofta anklagar andra för.
[...] Vi är mycket pigga på att genomföra reformen på grundval av
den utvärdering som utfördes 2018 av ert utskott och av
Europeiska kommissionen och parlamentet tillsammans [...].”

Stärka Europas globala ledarskap
”Hur vi handlar vittnar om vem vi är och om våra värden och
övertygelser. [...] Europeiska unionen kommer att behöva vara en
kraftfullare global aktör och vi behöver stärka Europas globala
ledarskap inom handeln. Alla aspekter av EU:s handelspolitik bör
visa, på det lokala såväl som på det globala planet, omfattningen
av vårt engagemang för fred, för välstånd och för att få slut på
miljöförstöringen.”
Förenta staterna
”Jag är fast besluten att arbeta på en positiv transatlantisk agenda
och jag kommer att vara öppen för en snabb lösning av
handelsdispyterna med min amerikanska motsvarighet.”
”Jag är redo att föra en politisk dialog med Förenta staterna för att
lösa våra meningsskiljaktigheter rörande handel. [...] samtidigt
som jag står upp för EU:s intressen. Nyckeln är, anser jag, att
oförtrutligt rikta in sig på den ömsesidigt fördelaktiga
dimensionen, och ingåendet av ett avtal nyligen [...] i juli om
biffkött är ett tydligt exempel på Europeiska unionens villighet att
lösa ett problem [...], men att göra det genom dialog och
samarbete.”
Kina
”Jag kommer att eftersträva en aktiv dialog och aktivt samarbete,
inklusive på områden av gemensamt intresse, såsom
klimatförändringar, miljöskydd, reform av WTO, inklusive en
ordning avseende industristöd. Jag kommer också att prioritera
våra pågående investeringsförhandlingar i syfte att återställa
jämvikten i våra investeringsrelationer med Kina. Vi måste stå fast
vid att försvara våra intressen och värden, och jag är väl medveten
om parlamentets farhågor i detta avseende. Vår strategi rörande

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna
Kina bör inbegripa ett återställande av jämvikten i vårt
handelsförhållande och att vi tar itu med illojala handelsmetoder.
Jag kommer inte att dra mig för att använda våra handelspolitiska
skyddsinstrument i detta syfte, och våra relationer bör bygga på
en effektiv ömsesidighet i tillgången till marknader och
möjligheter för företag och investerare.”
”Så det är en prioritering för mig och för kommissionen att vi i
samband med ingåendet av ett investeringsavtal i slutet av 2020
i hög grad inkluderar de frågor som ni har nämnt.”
”Definitionen av ett lands utvecklingsstatus håller nu på att
diskuteras igen. [...] Så länge som vi har länder som vill ha särskild
och särskiljande behandling bör detta vara på grundval av behov
och bevis snarare än rent faktiskt för några av de för tillfället
starkare ekonomierna i den kategorin.”
Afrika
”Afrika måste bli en ännu starkare prioritering för oss också. Den
nyligen ingångna alliansen mellan Afrika och Europa, som bygger
på ett politiskt och investeringsmässigt partnerskap mellan
jämlikar, visar vägen framåt.”
”[...] jag tror att morgondagen kommer att vara en ny dag med
avseende på vårt engagemang med Östafrika när det gäller att
utveckla ett nytt avtal om ekonomiskt partnerskap, och vi kan
kanske uppgradera detta till ett frihandelsavtal, som skulle
omfatta alla de frågor som ni har nämnt, inklusive jämställdhet.”
Andra länder och frågor
”När det gäller Asean ser jag totalt sett inte några framsteg på
regional basis, men jag ser stora framsteg på landsbasis.”
”Vi måste också se till att de avtal vi ingår med våra grannar i öst
lever upp till de resultat som utlovats, samtidigt som vi fortsätter
att utveckla våra ambitioner för djupa och övergripande
frihandelsområden
med
våra
partner
i
södra
Medelhavsregionen.”
Förenade kungarikets utträde: ”[...] kommissionen har grundligt
förberett sig för ett avtalslöst utträde. [...] man tar hänsyn till
denna marknads storlek och närhet. Jag är säker på att
Europaparlamentet och Europeiska rådet kommer att ha mycket
att säga om det förhandlingsmandat som ska ges till
kommissionären för handel [...].”

Handel för hållbar utveckling och klimatåtgärder
”[...] Handeln ska inte bara vara rättvis och öppen, utan också
hållbar. Handelspolitiken måste bidra till att ta itu med globala
utmaningar såsom klimatförändringar, miljöskydd och förstärkta
arbetsnormer. Det är därför kapitlen om hållbar utveckling i vart
och ett av våra avtal med deras bindande utfästelser om arbete
och miljö är så viktiga. För att arbeta för dessa mål kommer jag att
vara beredd på att fullt ut använda mig av de instrument som står
till vårt förfogande, genom handelsförmåner, genom bilaterala
handelsavtal, genom åtgärder på multilateral nivå, till exempel
för att öppna upp marknader för miljörelaterade varor och
tjänster för att bidra till att uppfylla våra internationella klimatoch miljöåtaganden. Om jag godkänns avser jag också att
samarbeta med er för att förnya vårt allmänna preferenssystem,
som erbjuder förmånstillträde till export från utvecklingsländerna
och de minst utvecklade länderna.”
”Det kommer helt säkert att vara en av mina målsättningar att
genom WTO-processen integrera målen för hållbar utveckling
som en del av vårt arbetsprogram för WTO [...]

Femtonpunktersplanen [...] för kapitlet om handel och hållbar
utveckling är mycket viktig för mig. Det kräver ett intensifierat
deltagande från det civila samhällets sida [...] för att se till att vi
genomför, även genom finansiellt stöd, klagomålen.”
”Mercosuravtalet är definitivt ett avtal där vi kommer att göra en
konsekvensbedömning av hållbarheten, en ekonomisk analys,
och alla dessa kommer att vara tillgängliga, och vi kommer
dessutom att göra en kumulativ konsekvensbedömning under
2020 för att se vad alla handelsavtalen, inklusive Mercosur,
betyder för jordbrukare när det gäller deras verksamhet och deras
sårbarheter på särskilda varuområden.”
”Vi är alla upprörda över vad vi ser i Amazonas, men vi har för
närvarande inte verktygen utanför EU för att hantera detta på ett
effektivt sätt, utan att faktiskt utöva påtryckningar genom
handelspolitiken, och jag anser att det slutliga ratificeringsstadiet
är det stadium där man verkligen kan utöva påtryckningar.”
Försiktighetsprincipen: ”Vi övertalade dem så småningom att
göra detta eftersom det höll på att bli en rödlinjefråga för EUsidan, och jag anser att det skulle inte ha blivit något avtal om vi
inte hade lagt till denna bestämmelse [...].”
Koldioxidskatt vid gränserna: ”Syftet är att undvika
koldioxidläckage och se till att koldioxidproducerande företag
kan verka på lika villkor, och kombinera denna skatt med gratis
tilldelningar i EU:s utsläppshandelssystem, eftersom med
gratistilldelningar finns det ingen kostnad som ska justeras. [...]
Handelspolitiken med avseende på hur den involveras är absolut
något som jag kommer att behöva fundera ut och samarbeta på
nära håll med Frans Timmermans och Paolo Gentiloni. [...] Jag
tycker att vi får se mycket omsorgsfullt vilka alternativen är
eftersom vi inte vill ha en situation där vi gör allt vi bör göra och
våra konkurrenter världen över inte gör något alls.”
”Man kan naturligtvis göra mer med handelspolitiken för att
utöva påtryckningar rörande mänskliga rättigheter, om tortyr och
andra frågor, såsom jämställdhet. Alla dessa är viktiga frågor där
handeln kan spela sin roll. Om ni beslutar att från detta utskott
lägga fram ett förslag om initiativrätt på detta område stöder jag
det mycket gärna.” [...] ”Så jag ser fram emot att samarbeta med
detta utskott – om detta prioriteras av utskottet – med avseende
på vilket tekniskt stöd eller vilka rapporter, eller utfrågningar som
krävs för att utveckla förslaget från detta utskott med avseende
på tillbörlig aktsamhet. Mina tjänster kommer, hoppas jag, att
vara till hjälp i detta avseende och jag skulle uppmuntra detta.”
”[...] och om detta utskott beslutar att prioritera detta initiativ om
tillbörlig aktsamhet som en del av ert arbetsprogram i framtiden,
som en del av ett initiativ som tagits av Europaparlamentet inom
ramen för den tillträdande ordföranden Ursula von der Leyens
riktlinjer – skulle jag mycket gärna samarbeta med er med
avseende på vad omfattningen av det förslaget borde vara.”
”Ja, jag kommer att bygga vidare på Cecilia Malmströms stora
framgångar med avseende på jämställdhetsagendan. [...] Jag
avser när det gäller politikutveckling att instruera mina
avdelningar att ta hänsyn till inverkan på jämställdheten när de
inleder politiska initiativ i framtiden.”
”Jag skulle vilja se att våra internationella konventioner och våra
internationella avtal fastställs i våra frihandelsavtal och att de kan
verkställas på multilateral eller bilateral basis – genom
ordningarna [...] för kapitlen om hållbar utveckling.”
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”[...] ni har min utfästelse att vi skulle rådgöra med alla
intressenter, inklusive detta parlament och inklusive detta utskott
såväl som med rådet.”
”För första gången i ett frihandelsavtal hade vi denna särskilda
bestämmelse i 2009 års avtal. Den har nu åberopats av Europeiska
unionen [...] för att ha en handlingsplan för att se till att Sydkorea
fullgör sina skyldigheter i varje kapitel. Så vi tar nästa steg, vilket
är en tvistlösningsmekanism, vilket ligger i linje med vad vi har
kommit överens om i avtalet.”

Göra handeln mer öppen
”Jag kommer att fortsätta att bygga vidare på det öppna sätt på
vilket handelspolitiken har utarbetats under den förra
mandatperioden i parlamentet. Jag kommer att regelbundet
besöka detta utskott och plenarsammanträdet för att svara på de
frågor ni är intresserade av. Jag kommer också att se till att ni i god

tid får tillgång till all den information ni behöver. [...] Jag kommer
att stödja er i att uppmuntra rådet till att lyssna på era synpunkter,
i att fortsätta arbeta med lagstiftningsärenden, och i att undvika
provisorisk tillämpning av handelsavtal innan ni har haft tillfälle
att ge ert godkännande. Och jag kommer att samarbeta med er
för att planera, förklara och främja vår handelspolitik för
människor i hela Europa och därbortom. Det är viktigt med
korrekt
och
professionell
kommunikation
i
våra
handelsförbindelser. Så vi är öppna för alla diskussioner som
behövs för att förmedla handelns fördelar.”
”Jag skulle mycket gärna stödja initiativet med rättvis och etisk
handel [...] och jag stöder mycket gärna utmärkelserna igen från
och med 2020. [...] Genom handeln [...] utövar vi påtryckningar på
många andra viktiga åtgärder som vi vill införliva i dessa avtal som
en del av vår politik rörande allmänna nyttigheter [...]. Så ni har
min utfästelse att vi skulle rådgöra med alla intressenter, inklusive
detta parlament och inklusive detta utskott såväl som med rådet.”
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Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
September–november 2019

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

MARIYA GABRIEL

Nominerad kommissionsledamot
Innovation, forskning, kultur, utbildning
och ungdomsfrågor

Den nominerade kommissionsledamoten, Mariya Gabriel, inställde sig inför Europaparlamentet den 30 september
2019 för att svara på frågor ställda av parlamentsledamöter från utskotten för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
och kultur och utbildning (CULT). Under utfrågningen gjorde hon ett antal utfästelser som anges i detta dokument.
Dessa utfästelser avser hennes ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som hon mottog av
Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens tillträdande ordförande, däribland följande:



Utbildning, forskning och innovation, och
Kultur, ungdomar och idrott.

Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka hon tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet
Utredningsavdelningen för struktur- och sammanhållningspolitik
Författare: Frédéric Gouardères, Pierre Hériard, Katarzyna Iskra
Generaldirektoratet för intern politik
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Utbildning, forskning och innovation
Säkerställa ett snabbt avtal om och ett fullständigt
genomförande av det framtida Horisont Europaprogrammet
”[...] inga beslut kommer att fattas om inte parlamentet har
rådfrågats i förhand och har hållits informerat.”
”Vad gäller budgeten står jag helt klart på Europaparlamentet s
sida. Jag kommer att kraftfullt försvara budgetökningen för
programmet Horisont Europa, eftersom man måste inse att
budgeten för Horisont Europa inte är en utgift, det är en
investering.”
”Jag kommer därför omedelbart att samarbeta mycket nära
med parlamentet. Jag kommer till exempel inte att vänta till
dess att uppdragen inleds under 2021 innan parlamentet får
kännedom om vad som händer. Av detta skäl har jag föreslagit
för uppdragsråden, uppdragsstyrelserna, att varje gång utse en
person som ska vara parlamentets kontaktperson som alltid kan
återkoppla och peka på vilken utveckling som har varit och hur
besluten fattas.”
”Därefter, för att gå ännu längre, skulle jag vilja insistera på
möjligheten att dra igång en informationskampanj och se till att
’vetenskapen möter ungdomarna’. Det är skälet till varför jag
kommer att organisera ett ’vetenskapen möter regionerna och
skolorna’-initiativ så att forskare visar våra ungdomar resultaten
av sin forskning och inspirerar dem till att välja denna bana.”
”När det gäller humaniora och samhällsvetenskap vill jag vara
mycket tydlig: Jag vill införliva dem i hela Horisont Europaprogrammet, inte bara i uppdragen, utan även i de första och
tredje pelarna. Skälet är, för det första, att jag inte skulle vilja
placera dem i isolerade avdelningar. Jag skulle vilja att man tar
hänsyn till dem varje gång vi försöker göra innovationer inom
ramen för den tredje pelaren eller när vi har uppdrag inom
ramen för den andra pelaren.”
”Om vi verkligen vill se till att det inte finns något urval som inte
uppfyller de kriterier vi tror på finns det för mig ett enda ord:
öppenhet. Om vi verkligen vill veta hur Europeiska
innovationsrådet väljer ut dessa projekt behöver vi få
regelbunden information om urvalsprocessen.”
”Jag skulle vilja göra en verklig utfästelse tillsammans med mina
avdelningar, att innan genomförandet av Horisont Europa åka
till regionerna i de olika länderna och prata om Horisont
Europa.”
Säkerställa tillräckliga investeringsflöden till omstörtande
forskning och genombrottsinnovationer
”Jag kommer därför att vara ytterst noggrann med att se till att
Europa, som en del av den kommande industristrategin, genom
forskning och innovation investerar på ett smart sätt och räknar
med sina tillgångar, men att Europa inte heller tvekar att stå vid
rodret för nästa innovationsvåg.”
Bygga upp ett genuint europeiskt forskningsområde
”Jag vill ge nytt liv åt det europeiska forskningsområdet.”
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”Jag vill verkligen bidra till att blåsa nytt liv i det europeiska
forskningsområdet: en av de frågor som jag skulle vilja framhålla
är just precis kompetensflykten och hur man ska locka till sig och
behålla begåvningar.”
”Jag kommer att ta upp en mycket mer känslig fråga, dvs.
forskarnas löner. Vi har förbundit oss att genomföra en
undersökning, att följa utvecklingen och jag är säker på att
denna utveckling kommer att ge oss många lärdomar så att vi
kan agera snabbare.”
”[...] vi har förbundit oss att tänka på [ett] incitament, ett
stipendium som gör det möjligt för en forskare att återvända till
sitt eget land och forska där.”
”Europeiska kommissionen kommer att utfärda ett meddelande
om det europeiska forskningsområdet under den andra halvan
av 2020.”
Se till att forskningsrelaterade, politiska och ekonomiska
prioriteringar går hand i hand
”I det kommande Horisont Europa-programmet kommer små
och medelstora företag att vara det främsta målet för den tredje
pelaren, ”Innovativa Europa”, tack vare inrättandet av
Europeiska innovationsrådet. Vår ambition är att skapa en enda
kontaktpunkt för små och medelstora företag, så att de kan
komma till oss med innovativa idéer och produkter och så att vi
kan hjälpa dem få snabbare tillgång till marknaden. De kan
också delta i andra aktiviteter. Jag tänker till exempel på
Europeiska institutet för innovation och teknik och de olika
kunskaps- och innovationsgrupperna. Vi måste säkerställa
synergierna mellan dessa två.”
”Vi måste hjälpa energiintensiva regioner och kolregioner i
deras omställning i riktning mot en koldioxidsnål ekonomi, och
vi måste tillhandahålla kompetens. Utbildning och lärande
kommer att spela en nyckelroll här. Vi måste se till att dessa
regioner kan räkna med medel så att de inte förlorar något av
sin konkurrenskraft.”
”Jag kommer att stödja rymdteknik, i synnerhet eftersom den
har en enorm potential, men även och framför allt eftersom
rymdtjänster öppnar upp möjligheter för nya marknader och
nya applikationer.”
”Jag kommer att propsa på att Europeiska innovationsrådet ska
vara en enda kontaktpunkt till vilken små och medelstora
företag ska ha tillgång, att de ska vara målgruppen. Detta i
synnerhet för att parlamentet var mycket tydligt: 70 % av
budgeten kommer att öronmärkas för små och medelstora
företag.”
”Vad jag skulle vilja inträffade är att små och medelstora företag
i alla regioner är medvetna om dessa möjligheter, det är tydligt
att vi inte bildar slutna klubbar. Det är skälet till varför jag även
kommer att särskilt ägna min uppmärksamhet åt verksamheten
vid Europeiska institutet för innovation, eftersom de också har
initiativ som är inriktade på regional innovation. De är också
inriktade på små och medelstora företag.”

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna
”Vi är mycket starka när det gäller vetenskap, vi går i bräschen när
det gäller vetenskap. Samtidigt måste vi uppskatta vetenskapen
eftersom den är vårt råmaterial. Men vi har halkat efter när det
gäller innovation. Jag kommer därför att starkt betona den
förändring som krävs för att integrera denna exploaterings- och
kommersialiseringskultur så tidigt som möjligt, bland annat på
universiteten.”
”Om vi vill lyckas med klimatomställningen, om vi vill ha denna
omtalade Europeiska gröna giv, då kommer det inte att vara
möjligt utan forskning och innovation. Det är naturligtvis därför
som jag kommer att stödja alla dessa projekt som kommer att
göra det möjligt för oss att minska utsläppen, att investera i väte,
och kanske att ha andra lösningar som vi ännu inte är medvetna
om.”
”Om vi verkligen vill lyckas med att vara självständiga, om vi vill
ta till oss den nya innovationsvågen, är det tid att investera.
Europa har sina tillgångar och nu är det dags att investera för att
sedan kunna säkerställa vår tekniska suveränitet.”
Stödja målsättningen att tredubbla Erasmus+-programmet
”Jag kommer att kraftfullt stödja den tredubbling av budgeten
för Erasmus som Europaparlamentet efterlyste och som har
godkänts som utfästelse av kommissionens tillträdande
ordförande.”
Lägga fram ett grönare och mer inkluderande Erasmus+program
”Jag kommer också att föreslå ett grönt Erasmus. Jag anser att
våra ungdomar har sänt oss en mycket kraftig signal: vi måste
agera om vi ska skydda miljön och ändra våra vanor. Detta är en
konkret idé.”
”Erasmus är en symbol som vi är mycket stolta över. Jag kommer
att stödja alla åtgärder som gör det mer inkluderande, för
yrkesutbildning och vidareutbildning och för lärare [...]. Vad jag
skulle vilja se i framtiden är fler projekt som tar hänsyn till lokala
särdrag i lokalsamhällen och jag vill att dessa initiativ ska
mångdubblas [...]. Jag skulle vilja att Erasmus riktades in på
informella nivåer, små organisationer, lokala myndigheter, för att
se hur vi kan försöka skapa några mycket olika projekt.”
Förverkliga det europeiska utbildningsområdet senast 2025
”Jag skulle också vilja propsa på den nya idén med det europeiska
utbildningsområdet. Från och med detta ögonblick måste vi se
till att forskningen är helt integrerad i en ny vision för europeiska
universitet.”
”Jag skulle verkligen vilja införa det europeiska studentkortet
senast 2021 [...] som ett tillägg till nationella kort [...] så att varje
student kan använda detta kort också när de är utomlands.”
Främja spetskompetens och nätverkande bland Europas
universitet
”När det gäller Europas universitet står vi i början av en mycket
lång väg [...]. Min fråga till universiteten kommer att vara: delar ni
en strategisk vision och rör ni er alla i samma riktning? Vill vi ha
gemensamma strategiska program som kan säkerställa att
hänsyn tas till utbildning och yrkesmässig utveckling?”

att det är mer öppet [...]. Det är viktigt att bredda yrkesvalen och
individanpassa möjliga karriärvägar. Jag kommer att ägna
uppmärksamhet åt hur Europas universitet tar detta med i
beräkningen.”
”Jag kommer att försvara den akademiska friheten av hela mitt
hjärta. Jag kommer att försvara forskningens rätt att ledas av
nyfikenhet [...]. Det är något som jag tycker är ytterst viktigt. Det
avser inte bara forskningsfrihet eller finansiering. Det är en av
våra principer. Vi har stadgor på EU-nivå och det är inte av ren
slump. Jag kommer verkligen att försöka göra mitt bästa för att
se till att de efterlevs.”
”Jag kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt den forskning
som möjliggör genombrott. Det är skälet till att jag citerade
Europeiska forskningsrådet och insisterade på vikten av att
behålla spetsforskningen.”
”[Frågan om öppen vetenskap] ligger mig varmt om hjärtat och
jag kommer att arbeta med den. [...] Jag tänker till exempel, inom
den europeiska forskningsramen, på hur man ska uppmuntra
forskare som stöder öppen vetenskap[...].”
Gå i täten för uppdateringen av handlingsplanen för digital
utbildning
”Kritiskt tänkande ger oss verktyg för att fatta välinformerade
beslut. Det är något som vi välkomnar och vi kommer att fortsätta
i den riktningen. Som en del av nästa plan för digital utbildning,
som jag vill ska uppdateras under det kommande årets gång,
kommer vi att ta itu med mediekompetensen. Det är för mig ett
nyckelelement för att bekämpa desinformation.”
”När det gäller falska nyheter och desinformation tar ni upp en
fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har alltid varit ytterst
tydlig rörande vikten av denna jämvikt mellan yttrandefrihet, fri
tillgång till information samt öppenhet och ansvar.”

Kultur, ungdomar och idrott
Säkerställa ett fullständigt genomförande av den nya
europeiska kulturagendan
”Kulturen kommer alltid att hamna överst på min dagordning.
Kulturen är vår möjlighet att arbeta för ett mer inkluderande
Europa, ett mer innovativt Europa och hjälpa oss att klara av de
nya globala utmaningarna.”
Utveckla sätt att stärka Europas engagemang för att bevara
och skydda vårt kulturarv
”Genom att bevara vårt kulturarv, stödja våra konstnärers
kreativitet och främja tekniska innovationer kommer vi att bygga
upp mer sammanhållna och fredliga europeiska samhällen, som
bör bli starkare i en alltmer oförutsägbar värld.”
”Jag kommer att ägna min uppmärksamhet åt digitalisering av
kulturarvet. [...] Jag kommer också att använda ’Europeana’. Vi
behöver initiativ som är mer lockande för ungdomar och
människor som inte har tillgång till kultur.”

”Den första pelaren i vår kulturarvspolitik måste vara att öka
tillgängligheten. Digitaliseringen åstadkommer detta och nya
partnerskap med Europeiska innovationshuvudstäder, till
”Man lär sig inte enbart inom en skolas, ett universitets eller en exempel.”
arbetsplats fyra väggar. Det är en del av tänkandet bakom det
livslånga lärandet och kompetensutvecklingen utan särskiljande
av ålder [...]. Det är målsättningen för Erasmus+ och jag vill se till
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Främja kreativa industrier som drivkraft för innovation,
sysselsättning och tillväxt
”Det uppdrag som den tillträdande ordföranden har i åtanke för
mig [...] inbegriper sådana framstående program som Horisont
Europa, Erasmus, Kreativa Europa eller DiscoverEU. Detta utgör
en genomgående helhet och vi måste bygga synergier, vi
behöver få alltihop att fungera. Den gemensamma nämnaren
bland dessa områden är att de har att göra med medborgarnas
dagliga liv, de förkroppsligar ett talangernas Europa och ett
hjärtanas Europa.”
”Jag kommer att vara trogen ökningen [av budgeten för Kreativa
Europa] som vi efterlyste. Jag kommer att säkra den och försöka
uppnå bästa möjliga genomslagskraft genom samarbete med
andra program, såsom Horisont Europa.”
”Jag upprepar mitt stöd till små och medelstora företag, i
synnerhet rörande kultur. Det är där vi verkligen kan räkna med
kreativitet och innovation. Inom ramen för programmet Kreativa
Europa finns det en idé om kreativa innovationslaboratorier. [...]
Jag förväntar mig att små och medelstora företag har förtur till
dessa. [...] Det är också mycket viktigt att se till att de får sin
beskärda del inom ramen för Horisont Europa. Vi behöver också
rikta mer ljus på olika exempel som redan fungerar.”
”Vi måste här så långt det går synkronisera våra åtgärder med
nominerade kommissionsledamoten Sylvie Goulard. [...] vad jag
kommer att försöka göra är egentligen att skapa fler synergier
med de möjligheter som finns inom ramen för Horisont Europa.”
”Europeiska institutet för innovation och teknik planerar att
skapa en ny KI-grupp [kunskaps- och innovationsgrupp] under
2022 för kreativitets- och kulturindustrier. Det skulle vara mycket
viktigt just nu att tänka på de möjliga synergierna, att se hur de
kan samverka, och sedan att samverka med vad som redan görs

på Horisont Europa-nivå. Det kommer att kräva konstant
samarbete och samordning för att se till att frågorna rörande
audiovisuellt innehåll inte uteslutande lämnas kvar inom ramen
för Medieprogrammet, och att i stället se till att det finns andra
kanaler för forskning och innovation inom ramen för Horisont
Europa och Europeiska institutet för innovation och teknik.”
”Vi har skapat undantag för forskning, utbildning, bibliotek och
kulturarv [i upphovsrättsdirektivet]. Vad jag nu skulle vilja göra är
att följa processen på närmare håll för att se hur den genomförs.”
”I dag måste vi anpassa våra regler i [e-handelsdirektivet] till den
nya verkligheten med den digitala omvandlingen.”
Främja idrott som ett verktyg för inkludering och
välmående
”Idrottsdelen [i Erasmus] kan vara mycket effektiv för att integrera
migranter. Vi har program som pågår, däribland om förhindrande
av radikalisering, förhindrande av att folk hoppar av eller hamnar
på efterkälken i kulturellt avseende.”
”På idrottsområdet [...] är mitt nyckelord inkludering. Jag vill se till
att människor med nedsatt rörlighet kan inkluderas.”
Främja kulturellt samarbete som en del av unionens
partnerskap med länder runt om i världen
”Kulturdiplomati är ett användbart verktyg för mjuk makt som
gör det möjligt för oss att hålla igång en öppen dialog. [...] Våra
partner på västra Balkan behöver höra att vi kommer att erbjuda
dem påtagligt stöd. [...] Det finns ett underbart drivhus fullt med
talanger där. De kreativa industrierna och kulturen är mycket
uppskattade och det är på detta område som vi kommer att
fortsätta ha ett mycket nära samarbete.”
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Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
September–november 2019

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av
NICOLAS SCHMIT

Nominerad kommissionsledamot
Sysselsättning och sociala rättigheter

Den nominerade kommissionsledamoten, Nicolas Schmit, inställde sig inför Europaparlamentet den 1 oktober 2019
för att svara på frågor ställda av parlamentsledamöter från utskotten för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och
ekonomi och valutafrågor (ECON). Under utfrågningen gjorde han ett antal utfästelser som anges i detta dokument.
Dessa utfästelser avser hans ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som han mottog av
Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens tillträdande ordförande, som var inriktad på följande:


Stärka Europas sociala dimension,

såväl som ytterligare punkter han nämnde under utfrågningen, däribland följande:




Främja sysselsättning och en välutbildad arbetskraft,
Säkerställa anständiga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö, och
Samarbeta på nära håll med Europaparlamentet.

Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka han tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet
Författare: Stefan Schulz
Generaldirektoratet för intern politik
PE 638.439 – november 2019
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Stärka Europas sociala dimension
Den europeiska pelaren för sociala rättigheter
”I nära samarbete med parlamentet kommer jag att utarbeta en
handlingsplan för att genomföra pelaren både på unionsnivå och i
varje medlemsstat, och då bygga vidare på det som uppnådde s
under Junckerkommissionen och på de politiska riktlinjerna från
den tillträdande ordföranden Ursula von der Leyen.”
En rättvis minimilön
”Jag kommer att lägga fram ett rättsligt instrument för att
säkerställa att varje arbetstagare i vår union har en rimlig
minimilön. Det handlar inte om att fastställa en enda lönenivå inom
EU, och jag kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt
medlemsstaternas olika sociala modeller.”
”[...] denna ram för minimilöner kommer överhuvudtaget inte [...]
att ifrågasätta systemet med kollektivavtal, som tillhandahåller bra
löner i de länder där det tillämpas, och vi kommer inte att tvinga –
på något sätt – dessa länder att ändra sin mycket gamla och mycket
väletablerade tradition.”
”Jag tycker inte att vi ska störa eller äventyra detta system genom
att skapa denna typen av EU-ram för minimilöner. Vi måste
bibehålla det som fungerar bra. Laga inte det som fungerar bra. Så
detta är en garanti som jag kan ge er.”
Det
europeiska
arbetslöshetsersättning

återförsäkringssystemet

för

”Motståndskraften i den ekonomiska och monetära unionen beror
på
stabiliseringsfunktioner.
Ett
framtida
europeiskt
återförsäkringssystem för arbetslöshetsersättning kräver en
noggrann utformning för att säkerställa snabba svar på chocker
samtidigt som ett lämpligt arbetslöshetsskydd bibehålls.”
”Chocker som drabbar ekonomin, och mycket ofta asymmetriska
chocker, är tyvärr en väsentlig del av vår ekonomiska modell. Och
vi måste dämpa dessa chocker – det är det som är poängen. Inte att
organisera någon sorts permanent övergång från det ena till det
andra, utan att se till, i första hand, att den berörda ekonomin, om
en sådan asymmetrisk chock inträffar, inte faller ned i en bottenlös
avgrund, och för det andra att människorna i den ekonomin har
tillgång till något sorts säkerhetsnät, även om staten av finansiella
och budgetrelaterade skäl har stora svårigheter med att
tillhandahålla detta.”
Europeiska arbetsmyndigheten
”[...] den nyligen inrättade Europeiska arbetsmyndigheten kan
spela en viktig roll i att säkerställa samarbetet mellan nationella
myndigheter, dvs. genom att utföra gemensamma inspektioner.
Från förra veckans diskussion i detta utskott vet jag att den
Europeiska arbetsmyndighetens praktiska struktur är en viktig
fråga för många av er. Jag försäkrar er att den snabbt kommer att
införas och tillhandahållas lämpliga medel för att uppfylla sina
uppgifter.”
Främjande av den sociala dialogen
”Den sociala dialogen bör främjas på alla nivåer, eftersom unionens
sociala dialog endast kan fungera när den bygger på starka,
självständiga nationella arbetsmarknadsparter. Likaså bör
kollektiva avtalsförhandlingar också stödjas, eftersom de utgör en
viktig del av vår sociala marknadsekonomi.”

PE 629.837

”Det är viktigt att vi under denna ekonomiska omvälvning ser till
att arbetsmarknadsparterna på båda sidor stärks igen. Europeiska
unionen, kommissionen, har möjlighet att göra detta. Mot
bakgrund av denna institutionsuppbyggnad har vi ett antal
alternativ – däribland finansiella alternativ – och dessa måste i
synnerhet riktas in på länder där sociala partnerskap är nästan
okända.”
”Min tanke är att uppmana Ekonomiska och sociala kommittén att
göra en studie över hur man återigen ska stärka och främja
kollektivförhandlingarna i Europa. OECD arbetar (också) med den
här frågan, precis som ILO, och vi måste hämta inspiration från
deras resultat också.”
Europeiska socialfonden+ (ESF+)
”Investeringar i människor behöver erkännas som en investering
för en bättre framtid. Europeiska socialfonden+ är unionens
främsta instrument här. Den är ett verktyg för att stödja
genomförandet av pelarens principer genom att tillhandahålla
medel.”
”[...] det är absolut så att de medel vi har att avsätta till
ungdomsarbetslösheten måste vi särskilt avsätta till platser där
ungdomsarbetslösheten
förblir ett stort problem. Där
ungdomsarbetslösheten är mycket låg kan man lättare ta itu med
sina problem, men det är där koncentrationen av
ungdomsarbetslöshet är hög som vi måste rikta in våra resurser.”
Stärkande av det sociala skyddet
”Allt i det program som har lagts fram [...] har ett syfte: att stärka det
sociala skyddet [...] i Europa. Att stärka och återaktivera sociala
framsteg samtidigt som man anpassar sig till en ekonomi stadd i
förändring, till en föränderlig ekonomisk miljö, och i synnerhet till
globalisering. Och vi kan inte vara naiva när vi står inför denna
globalisering, och det är därför vi måste tänka ut våra egna idéer,
våra egna koncept om hur vi ska klara [det].”
Utarbeta en europeisk barngaranti
”Barnfattigdom håller på att förstöra framtiden för denna person,
eftersom att vara ett fattigt barn mycket ofta betyder att man
kommer att vara fattig som vuxen. [...] Vi måste rikta om [...] [de
befintliga] åtgärderna [till att förbättra situationen för fattiga barn].
[...] Vi måste i första hand rikta in dem på de personer som bäst
behöver dem i våra samhällen [...]. [...] Jag skulle kunna tänka mig
att basera [vår strategi] på det arbete som har utförts i parlamentet
för att ha någon sorts rekommendation. [...] Jag har förstått att man
inte kan ha en ambitiös politik som är bra för alla utan finansiering.
Jag har lagt märke till vad Europaparlamentet har sagt, och [...] jag
kommer absolut att ta med det i diskussionen, däribland med
rådet.”
Standarder för en minimiinkomst
”[...] det finns [...] ett gemensamt intresse av att ha en garanti för att
varje enskild europeisk medborgare ska kunna leva på ett
anständigt sätt, även om denna person inte kan delta på
arbetsmarknaden i morgon och [...] försörja sig själv, och vi måste
därför försöka hitta en typ av kriterier, en sorts riktmärken, som gör
det möjligt för människor att leva på ett anständigt sätt. [...]
minimiinkomsten måste ta hänsyn till den allmänna
levnadsstandarden och situationen, den ekonomiska, finansiella,
budgetmässiga situationen, men den ska också garantera ett
anständigt uppehälle för varje enskilda europeiska medborgare,
oberoende av var denne bor.”

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna

Främja sysselsättning och en välutbildad arbetskraft
Icke-diskriminering och inkludering
”Jag kommer att främja en europeisk arbetsmarknad som
garanterar tillgång och goda möjligheter för alla och i synnerhet för
personer med funktionsnedsättning,
migranter, romska
samhällsgrupper och de mest utsatta.”
”[...] jag kommer definitivt att kämpa [...] för att se till att denna
princip om att inte diskriminera av något skäl verkligen tillämpas
och efterlevs.”
”[...] vi måste avsätta mer medel, fler resurser – även från Europeiska
socialfonden – till politiska åtgärder som inbegriper alla
personkategorier som har större svårigheter på arbetsmarknaden,
och personer med funktionsnedsättning är bland dessa. [...] Jag
skulle verkligen vilja göra detta ämne till ett av våra stora mål, en av
våra stora målsättningar under de kommande åren: att erbjuda
möjligheter
till
alla,
däribland
människor
med
funktionsnedsättning.”
”[...] det måste finnas en progressiv integrering av [...] personer
[med funktionsnedsättning] på arbetsmarknaden, i ett arbete. De
företag som gör detta måste bistås, de måste få hjälp. [...] [Den]
sociala ekonomin kan också vara ett svar i denna fråga.”
”Det är verkligen inte så att alla länder har exakt samma modell för
den sociala ekonomin. Vi måste respektera de olika kulturerna [...].
Men jag tror också att det finns mycket utrymme för gemensamma
åtgärder. År 2011 anordnade kommissionsledamöterna Michel
Barnier och László Andor, och även kommissionsledamot Antonio
Tajani, en konferens för socialt företagande som verkligen skapade
en positiv dynamik för den sociala ekonomin i Europa. Så min idé
skulle
vara,
återigen
tillsammans
med
de
övriga
kommissionsledamöterna [...], att kopiera ett sådant initiativ, att
samla aktörer och ha en plan för att främja den sociala ekonomin.”
Stärka ungdomsgarantin
”[...] vi måste omarbeta, vi måste tänka om, vi måste anpassa
ungdomsgarantin till de nuvarande omständigheterna. [...]
situationen med den digitala omvandlingen är något som händer
överallt, och tyvärr är inte ens ungdomar [...] alltid utrustade med
den kunskap som behövs för att ta sig in på detta nya digitala
område. En av mina idéer kommer att vara att för varje ung person
som går igenom ungdomsgarantin eller är arbetslös införa en
grundläggande digital utbildning som är anpassad till hans eller
hennes kunskap, och även anpassad till det arbete han eller hon är
inriktad på, men varje ung person måste få de verktyg som behövs
för att ta sig in på arbetsmarknaden.”
Uppdatera kompetensagendan
”Människor behöver vägledning under den kommande
övergången som gör det möjligt för dem att hålla sin kompetens
aktuell allt eftersom ekonomin utvecklas. Detta kräver
investeringar såväl som en karriär- och kompetenspolitik med
förbättrade verktyg som kan åtfölja alla karriärövergångar i alla
åldrar. Jag kommer att undersöka idén med individuella
lärandekonton för människor i arbetsför ålder.”
”[...] yrkesutbildning är av avgörande betydelse, och
yrkesutbildning är inte näst bäst [...] – nej. Yrkesutbildning är något
av det bästa [...] och därför måste vi verkligen bibehålla, och stödja
yrkesutbildningen.”

”[...] kompetensutveckling är en central fråga inför de kommande
åren. Vi måste verkligen se till att inte endast ungdomar har den
rätta kompetensen, [...] utan också att de som arbetar nu får den
kompetensutveckling eller omskolning de behöver för att klara
omvälvningarna i sina yrken [...]. [...] ESF+ måste avsätta mer pengar
till inskolning och kompetensutveckling. Detta är en central fråga,
och den måste verkligen integreras även i de landsspecifika
rekommendationer[na] [...].”

Arbetsmiljö och arbetsförhållanden
Värdiga, öppna och förutsägbara
”Frågan är inte om man arbetar i ett litet och medelstort företag
eller i ett storföretag. Varje medborgare, varje arbetstagare i Europa
har rätt till rätt lön [...] och rätt arbetsförhållanden. [...] Vi måste
stödja de små och medelstora företagen i att göra dessa
förändringar: det är självklart. Vi måste se till att de är anpassade till
en ny ekonomi, till den digitala ekonomin. [...] [Men] vi kan inte
bygga framtiden för små och medelstora företag på dåliga
arbetsförhållanden och mycket låga löner – det är inte framtiden
för Europas ekonomiska modell.”
Arbetsförhållanden för plattformsarbetare
”Våra arbetsmarknader kommer att förändras på grund av
automatisering, digitalisering och artificiell intelligens. Vi måste
samarbeta beslutsamt för att minska riskerna, forma övergångarna
och ta vara på möjligheterna. Det är av avgörande betydelse att
säkerställa att det finns tillit till den digitala framtiden. Därför måste
vi åtgärda plattformsarbetarnas arbetsförhållanden och aktivt ta
itu med nya former av otrygga anställningar.”
”Detta är ett övergripande mål [som] vi måste ta itu med snabbt .
[...] Denna sektor breder ut sig snabbt och håller på att bli allt
viktigare. Den har inte bara nackdelar, men det är absolut
nödvändigt att införa social lagstiftning. Den sociala aspekten kan
inte släpa efter den tekniska utvecklingen.”
”Vi måste se till [...] att människor som arbetar på plattformarna har
samma sociala rättigheter som alla andra arbetstagare. De bör
också ha rätt att ha kollektiva avtalsförhandlingar [...] vi måste reda
ut att när människor samlas, även plattformsarbetare som anses
vara
egenföretagare,
att
de
inte
överträder
konkurrenslagstiftningen, för det är ju absurt. [...] Min idé skulle
vara att mycket snabbt sammankalla en stor konferens med alla
intressenter för att diskutera detta och därefter utarbeta en bra
standard för människor i den nya digitala ekonomin.”
”I slutänden är det värdefullaste kapitalet vi har i den digitala
ekonomin inte maskiner, utan människor. Att bygga upp en digital
ekonomi som också är människocentrerad – det är vårt mål.”
Arbetsmiljöfrågor
”Ett av de områden jag personligen är engagerad i är en god
arbetsmiljö. Det är inte acceptabelt att människor år 2019
fortfarande löper risker på sina arbetsplatser. Jag kommer att
främja antagandet av ytterligare åtgärder mot cancerframkallande
ämnen på arbetsplatsen. Arbetets föränderliga natur kräver [också]
nya överväganden om arbetsmiljön.
”[...] [Förlängningen av EU:s kompass för åtgärder på området för
mental hälsa] är en fråga som vi måste följa upp. [...] Så jag skulle
absolut titta på detta, och kommer att göra detta tillsammans med
kommissionären för hälsa. [...] Vad vi måste ha är en kraftfull politik
för förebyggande [av psykiska sjukdomar på arbetsplatsen, såsom
utbrändhet och stress].”
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Utstationering av arbetstagare och social dumpning

Samarbete med Europaparlamentet

”Den centrala principen [...] som vi absolut måste genomföra är den
med lika lön för lika arbete på samma plats.”

”Jag kommet att ha ett nära och regelbundet samarbete med
Europaparlamentet, medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter
och alla intressenter för att eftersträva ett rättvisare, mer socialt och
inkluderande Europa.”

”Vi måste nu korrekt [...] genomföra detta direktiv i allas intresse,
inte bara för mottagarländernas skull, utan också för de
utsändande ländernas. För i slutänden kan inget land använda
någon form av social dumpning för sina egna arbetstagare. Det står
i direkt strid mot den europeiska andan. Jag förlitar mig i hög grad
på att Europeiska arbetsmyndigheten ska säkerställa att systemet
fungerar på lämpligt sätt, att vi bekämpar allt missbruk, och att alla
står på jämlik fot i så hög grad som möjligt.”
”Jag säger också mycket tydligt att medlemsstaterna måste ge sig
själva de nödvändiga medlen och resurserna. [...] Ni kan inte prata
om social dumpning å ena sidan, och å den andra inte anta de
nödvändiga instrumenten för att komma tillrätta med problemet.”

”Jag kommer att lyssna på era kommentarer, era idéer, era
invändningar, och jag kan försäkra er att jag under de kommande
åren kommer att vara fast besluten att upprätthålla ett nära
samarbete med Europaparlamentet. Vi måste samarbeta om vi vill
förtjäna arbetstagarnas,
familjernas
och medborgarnas
förtroende.”
”[...] jag kommer att komma tillbaka närhelst ni ber mig, eller när
jag vill tala med er, få era råd och åsikter – mycket mångfaldiga,
mycket olika, ibland mycket kritiska, måste jag säga, men jag tycker
att detta är vad som gör EU-politiken livfull och verkligen
demokratisk. Så jag förbinder mig i dag att ofta besöka er och
fortsätta det vi har påbörjat i dag [...]. [...] ni är våra medborgares
röst och vi måste lyssna på denna röst.”
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Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
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Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

PAOLO GENTILONI
Nominerad kommissionsledamot
Ekonomi

Den nominerade kommissionsledamoten, Paolo Gentiloni, inställde sig inför Europaparlamentet den 3 oktober 2019
för att svara på frågor ställda av parlamentsledamöter från utskotten för ekonomi och valutafrågor (ECON) och budget
(BUDG). Under utfrågningen gjorde han ett antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hans
ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som han mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska
kommissionens tillträdande ordförande, däribland följande:




Ekonomiska och finansiella frågor,
Rättvis och effektiv beskattning, och
En stark och modern tullunion.

Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka han tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet
Enheten för övervakning av ekonomisk styrning
Författare: Dirk Verbeken, Alice Zoppè
Generaldirektoratet för intern politik
PE 642.341 – november 2019
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Ekonomiska och finansiella frågor
Stabilitets- och tillväxtpakten: genomförande
”Jag kommer att övervaka tillämpningen av stabilitets- och
tillväxtpakten för att garantera hållbara offentliga finanser. Jag
kommer att använda mig av flexibilitet med reglerna, när så
behövs, för att få en lämplig finanspolitisk hållning, möjliggöra att
finanspolitiken spelar en stabiliserande roll och främja
investeringar som det finns stort behov av. Vid tillämpningen av
våra regler kommer jag att inrikta mig på att minska den offentliga
skulden som en person som bryr mig mycket om den potentiellt
destabiliserande inverkan av höga skulder under dåliga tider. Jag
kommer också att ta itu med en lämplig användning av det
finanspolitiska utrymmet för att möta risken med en avmattning i
vår ekonomi.”
”[...] jag kommer att ägna detta [italienska] utkast till budgetplan
exakt lika mycket uppmärksamhet, ha samma attityd i dialogen och
vara lika noggrann rörande reglerna som för de övriga 26
medlemsstaternas.”
”Jag ska vara helt tydlig med att vi inte kommer att ha dubbla
standarder när vi tillämpar våra regler. Det är en fråga om tillit, det
inser jag. Ni kan vänta er detta efter vad jag sade i morse. Ni kan
titta på min biografi. Men förutom det är det en förtroendefråga.
Det är min utfästelse, inga dubbla standarder.”
Stabilitets- och tillväxtpakten: revidering
”Stabilitets- och tillväxtpakten är naturligtvis inte perfekt. Jag
kommer att använda mig av det tillfälle som erbjuds av översynen
av sex- respektive tvåpacken för att reflektera över den rätta vägen
framåt, på grundval av tidigare bevis och med hänsyn tagen till
bidraget från europeiska finanspolitiska nämnden. Och ni kommer
absolut att ha något att säga till om här.”
”Risken för en konjunkturförstärkande effekt är mycket tydlig. Jag
tycker att den europeiska finanspolitiska nämnden också
redogjorde för denna risk på ett mycket tydligt sätt. Det vi kommer
att behöva diskutera i slutet av den pågående översynen som ska
slutföras i mitten av december om tvåpacken och sexpacken, är
vägen framåt. Jag måste säga att jag personligen uppskattade den
europeiska finanspolitiska nämndens filosofi: enkel, verkställbar
och konjunkturdämpande. Denna filosofi tar också hänsyn till
många invändningar som gjordes även i morse, mot en del alltför
komplicerade och alltför skönsmässiga inslag i stabilitets- och
tillväxtpaktens regler hittills.”
”Men vi måste veta att beslutet om hur vi ska fortsätta efter
översynen kommer att fattas av kollegiet och av EU-institutionerna
och att det inte kommer att vara ett enkelt beslut. Personligen
betonar jag alltid ordet ’ambition’. Jag skulle mycket gärna ändra
våra regler på ett mer konjunkturdämpande, enkelt och mer
verkställbart sätt, men jag respekterar de åsikter som säger, okej,
var försiktig, för vi kan lösa samma problem med en del
tolkningsverktyg utan att öppna lådan med lagändringar. Beslutet
kommer att fattas före årsskiftet.”
Fördjupning av EMU/budgetinstrumentet för konvergens och
konkurrenskraft
”Ja, jag tycker att förslaget om detta nya instrument –
budgetinstrumentet [...] [för] konkurrenskraft och konvergens –
som bekräftades vid eurotoppmötet i juni är relevant, behöver
finansieras på allvar och också bör övervägas som ett
stabiliseringsverktyg.
Vi
vet
att
diskussionen
om
stabiliseringsverktyget alltid har varit svår i rådet, men detta förslag
PE 629.837

är, tycker jag, mycket riktat. Målet är att stärka strukturreformerna
och konvergensen, och detta bör finansieras på allvar och ha en
noggrann uppföljning. Detta är den utfästelse jag personligen gör
till ert utskott.”
”Ja, vi kommer att diskutera dessa styrningskriterier tillsammans
och prioriteringarna för detta instrument, och klimatprioriteringen
kommer absolut att allvarligt övervägas.”
Förfarandet vid makroekonomiska obalanser
”Ja, jag tycker att analysen av obalanser på makronivå var till stor
hjälp både för att ge kommissionen och medlemsstaterna riktlinjer,
idéer, förslag – inte bara rörande de traditionella finansiella
frågorna, utan också om andra frågor såsom privat skuldsättning,
bostadsmarknaden
[...]
och
hälsosituationen.
Dessa
omständigheter är grundläggande och jag anser att vi bör arbeta
på att stärka dem under en nära framtid.”
InvestEU och investeringsplanen för ett hållbart Europa
”Jag kommer att prioritera sjösättningen av InvestEU och
investeringsplanen för ett hållbart Europa.”
”Jag håller med er att siffran en biljon är mycket imponerande. Jag
anser personligen att vi kommer att samarbeta mycket kraftfullt
med vice ordförande Frans Timmermans och vice ordförande
Valdis Dombrovskis eftersom vi behöver skapa en god miljö där vi
kan mobilisera privat kapital, naturligtvis. Men jag anser att om vi
vill uppnå ett sådant engagemang behöver vi till kapitalet, till de
privata investeringarna, även lägga offentliga bidrag och att
mobilisera offentliga investeringar över hela Europa. Denna plan,
investeringsplanen för ett hållbart Europa, påbörjas parallellt med
InvestEU-planen och jag tror att InvestEU-planen kommer att ge ett
kraftfullt bidrag till planen för ett hållbart Europa på grund av den
kapacitet som det s.k. ’InvestEU-navet’ kommer att ha för att bidra
till ett nytt projekt som kan ha ett starkt deltagande av kapital. Vi
bör också fortsätta det pågående arbetet med att fastställa en
standard för gröna obligationer. Detta är, anser jag, ett av våra mål
för den nära framtiden, och arbetet pågår redan, som ni vet.”
”Som sagt är det ett pågående arbete vid GD Ekonomi och finans.
Budskapet är mycket tydligt. Tillgången till kapitalinvesteringar
världen över när det gäller ansvarsfulla investeringar växer, och i
synnerhet investeringar på miljöskyddsområdet. Så vår möjlighet
att, i och med våra gröna obligationer, ge marknaderna ett
riktmärke tror jag kommer att vara väldigt användbar och
uppskattad och tas emot med öppna armar av investerarna. Det
vore märkligt om EU inte gjorde något på detta område, som nu
ser väldigt positivt ut på hela världens kapitalmarknader.”
”Vi har två olika verktyg: det första, InvestEU, är något som
parlamentet redan har diskuterat inom ramen för den fleråriga
budgetramen. Det är inriktat på olika prioriteringar, och jag tror att
det kommer att ha en teknisk, stark kapacitet i och med sitt
InvestEU-centrum, som också kommer att vara väldigt användbar t
för att främja investeringarna från investeringsplanen för ett
hållbart Europa. Jag kommer alltså att arbeta sida vid sida med den
nominerade kommissionsledamoten Valdis Dombrovskis med ett
ökat fokus på att få fram privat kapital för denna investeringsplan.
Som ni vet har vi ett ambitiöst mål om en biljon euro, och själv
kommer jag främst att fokusera på fastställandet av planen och på
främjandet av InvestEU-programmet.”
”Vi kan inte acceptera tanken på att en plan som InvestEU, som är
så relevant för oss – och som vi antar kommer att leda till
anskaffandet av runt 650 miljarder euro – begränsas till vissa

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna
områden eller enskilda länder. Mitt löfte till er är därför att se till att
den här planen fördelas jämnt över hela EU.”
Arbetslöshetsåterförsäkringssystemet
”En av de viktigaste åtgärderna kommer att vara genomförandet av
det europeiska arbetslöshetsåterförsäkringssystemet. Jag vet att
den här församlingen har krävt ett sådant system sedan lång tid
tillbaka. Politiskt sett kommer det inte att bli lätt men tillsammans
kan vi genomföra ett system som ger medborgarna ett skydd
under tuffare tider i livet.”
”Jag anser att det här förslaget i själva verket har dubbla mål. Vi får
inte underskatta ett av målen, som kanske till och med är det
främsta, åtminstone för våra medborgare, och det är det sociala
målet om att ha ett instrument som stärker de nationella
instrumenten mot arbetslöshet. Det här är viktigt att framhålla
eftersom vi då kan löda ihop ett verktyg som både har ett tydligt
socialt budskap och en tydlig social avsikt som även har
stabiliserande effekter. Men det är inte bara ett
stabiliseringsverktyg, det var det jag ville poängtera.
Återförsäkringssystemet bör inte bli – vilket du redan har sagt – ett
verktyg för permanenta överföringar från ett land till ett annat. Det
får inte försvaga några pågående strukturreformprocesser i
enskilda medlemsstater. Det bör vara inriktat på externa chocker av
betydelse och kunna aktiveras väldigt snabbt med en mekanism
för automatisk spridning. [...] jag har fått i uppdrag att utforma den
här mekanismen och det kommer att bli en av mina största
utmaningar, tekniskt såväl som politiskt. Ska systemet vara inriktat
på lån eller på direktstöd till de nationella budgetarna? Det är en
väldigt relevant diskussion. Det är inte säkert att dessa två scenarier
står i full motsättning till varandra. Man kan börja med det ena, men
det här är något som vi kommer att behöva arbeta med de
kommande veckorna, och vara väldigt snabba och effektiva.
Jag kommer genast att påbörja arbetet. Begreppet ”genast” beror
på den politiska utvecklingen men jag menar att jag, om jag
godkänns, genast kommer att börja arbeta på detta tillsammans
med min kollega Nicolas Schmit och kommissionskollegiet.”
”Så detta kommer, inom några få veckor tror jag, att gälla
fastställandet av systemet och av de olika konsekvenserna när det
gäller metoderna i våra gemenskapsbeslut.”
Den europeiska planeringsterminen
”Jag är personligen övertygad om, utifrån min personliga
erfarenhet som premiärminister, att vi måste samarbeta med
arbetsmarknadens parter kring de ekonomiska val vi gör, och de
löften jag utfäster kommer jag därför att utfästa tillsammans med
min kollega Nicolas Schmit. Vad anbelangar vårt regelverk har en
social dimension sedan några år tillbaka på allvar börjat bli en del
av den europeiska planeringsterminen. Detta är framför allt en följd
av Göteborgsbeslutet om den europeiska pelaren för sociala
rättigheter. Jag anser att det nu är dags att utvidga detta arbete,
och jag har fått ett tydligt mandat att införliva FN:s mål om hållbar
utveckling i den europeiska planeringsterminen. Som vi alla vet har
de viktigaste målen en stark social dimension, inte bara en stark
miljömässig dimension. Detta kommer att vara ett nytt verktyg för
att ge denna sociala prioritering det utrymme den förtjänar.”
”Jag tror att vi måste – och det här är också ett problem som rör
allmänhetens medvetande – göra arbetsmarknadens parter
delaktiga, även i medlemsstaterna, i den dialog vi kommer att ha
med medlemsstaternas regeringar. Detta skulle stödja dialogen
och hjälpa EU att få en bättre förståelse för vad det är för beslut vi
fattar, under planeringsterminen, för medlemsstaterna.”

Eurostat
”Jag fäster stor vikt vid att försvara Eurostats och de nationella
myndigheternas yrkesmässiga oberoende. Jag kommer att se till
att Eurostat fortsätter att vara vår trovärdiga referenspunkt för
statistik och data om Europa.”

Rättvis och effektiv beskattning
”Jag är fast besluten att arbeta för en rättvis och effektiv
beskattning i EU.”
”[…] att fortsätta kampen mot skattebedrägeri och
skatteundandragande […]. Jag vill att de skattebetalare som håller
sig till reglerna gynnas och att de som inte gör det bestraffas.”
Miljöbeskattning
”[…] 74 % av medborgarna anser att EU bör göra mer för att
bekämpa skattebedrägeri. […] Min första prioritering kommer att
bli att se till att skatterna fullt ut bidrar till den europeiska gröna
given. Jag kommer för min del att verka för en ny
miljöbeskattningsram för att styra användarnas, konsumenternas
och producenternas beteenden mot en klimatneutral ekonomi. Jag
kommer att utvärdera ett antal åtgärder, såsom en uppdatering av
energiskattedirektivet för att anpassa det till miljömålen och arbeta
med en koldioxidskatt vid gränserna på EU-nivå som är förenlig
med WTO:s [Världshandelsorganisationens] regler. Under detta
arbete kommer jag att vara noga med att denna ram blir rättvis och
socialt balanserad. Jag vill också utvärdera användningen av […]
andra rättsliga instrument i fördragen som gör det möjligt att anta
beskattningsförslag genom omröstning med kvalificerad majoritet
och genom medbestämmande.”
Reform av det internationella bolagsskattesystemet
”Mitt andra mål är det europeiska bidraget till reformen av det
internationella bolagsskattesystemet, så att det anpassas till 2000talet. Det är uppenbart för alla och envar att dagens system är
förlegat. Övergången till en digital ekonomi har lett till en växande
klyfta mellan var värdet skapas och var skatten betalas.
Skattekonkurrens snedvrider dessutom affärsbeslut och leder till
skattepolitik som ger kortsiktig intäktsuppbörd. Diskussioner om
att modernisera den internationella bolagsbeskattningen pågår i
G20, med stöd av OECD. Mot slutet av nästa år kommer vi att
behöva utvärdera vad dessa internationella diskussioner har lett
till. Om det inte vuxit fram någon enhällighet är det mitt uppdrag
att leda arbetet för att vi ska få en rättvis europeisk digital skatt och
en gemensam bolagsskattebas.”
”Detta betyder att vi under det tredje kvartalet nästa år kommer att
arbeta med EU:s förslag. Vi kommer inte att lägga fram ett EUförslag alldeles för tidigt under den internationella debatten, men
jag tar mitt och kommissionens löfte på stort allvar om att ha ett
förslag nästa år i fall det inte finns någon internationell enhällighet
då.”
Digital beskattning
”Ja, det kommer att finnas ett internationellt åtagande om digital
beskattning. Jag tror att det nu finns en möjlighet att uppnå
konkreta resultat. Så var inte fallet fram till för bara några månader
sedan. Diskussionen inom ramen för OECD rör sig främst i riktning
mot en allmän beskattning av de stora företagen – inte bara de
digitala plattformarna utan storföretagen i allmänhet. Jag anser att
detta är rimligt eftersom digitalisering är något som finns vid alla
multinationella företag, inte bara de digitala multinationella
företagen, och det är något som EU kan godta utan problem.”
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”Den digitala revolutionen har första gången försatt oss i en
situation vi inte kan godta: att värde skapas, och det ofta, med hjälp
av uppgifter och med hjälp av våra uppgifter – våra
personuppgifter. Men skatterna tas inte ut på samma ställe som där
värdet skapas.”
”[...] vi beslutade, efter en del interna stridigheter bland
medlemsstaterna kring genomförandet av kommissionens förslag,
att försöka vaska fram det bästa ur de internationella
diskussionerna, från diskussionerna inom G20 och OECD. När detta
beslut fattades såg det kanske ut som någon slags exitstrategi för
att slippa svårigheterna. Nu däremot förstår jag det som att det
finns en reell oro, i synnerhet från Förenta staternas sida, en reell
oro och en reell möjlighet att nå fram till en kompromiss inom
OECD. EU spelar här en väldigt betydelsefull roll och jag är ganska
optimistisk, jag tror att vi kan komma fram till en lösning på global
nivå nästa år.”

betyder att vi under det tredje kvartalet nästa år kommer att arbeta
med EU:s förslag.”
I medborgarnas och folkopinionens intresse
”Hur skickar vi omedelbart budskapet om att jo, vi är fast beslutna
att arbeta med dessa frågor: miljö, företag, digitaliseringen,
skattebedrägeri m.m.? Ett bra sätt vore att lägga fram en plan för
kommissionskollegiet som lyfter våra medborgares och
folkopinionens intresse för dessa frågor.”

En stark och modern tullunion
Många tar tullunionen för given, men spänningar runtom i världen
i fråga om handelssäkerhet, förändrade affärsmodeller och
uppkomsten av e-handel skapar ett starkare behov av en stark
tullunion. Jag kommer att sträva efter att göra tullunion ännu
effektivare.”

”Om det inte har vuxit fram någon enhällighet nästa år kommer vi
att lägga fram ett EU-förslag [om digital beskattning]. Detta
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Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

JANUSZ WOJCIECHOWSKI
Nominerad kommissionsledamot
Jordbruk

Den nominerade kommissionsledamoten Janusz Wojciechowski infann sig vid Europaparlamentet den 1 och 8 oktober
2019 för att svara på frågor från parlamentsledamöter från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Under
utfrågningen gjorde han ett antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hans ansvarsområde,
såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som han mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens
tillträdande ordförande. Hans uppdrag kommer främst att handla om att bygga ett modernt och hållbart jordbruk,
genom att bland annat

slutföra förhandlingarna om en förenklad gemensam jordbrukspolitik efter 2020 och se till att de framtida
strategiska planerna hittar en balans mellan EU-omfattande mål och nationella prioriteringar,

bidra till EU:s strategi ”Från jord till bord” och se över hur jordbruks- och livsmedelssektorn kan förbättra
hållbarheten i hela den jordbruksrelaterade livsmedelskedjan, även genom ekologisk produktion,

se till att jordbruks- och livsmedelsproduktionen bidrar till EU:s klimat- och miljömål och mål för biologisk
mångfald,

stärka systemet med geografiska beteckningar och ta fram en ny långsiktig vision för landsbygden inom
ramen för de strategiska planerna för perioden efter 2020, samt

främja Europas höga livsmedelsstandarder världen över.
Obs! De citat som tas upp i detta dokument avser endast de muntliga utfästelser som gjordes under utfrågningarna [
(*) sammanträdet den 1 oktober, (**) sammanträdet den 8 oktober]. De fullständiga förhandlingsreferaten från de
offentliga utfrågningarna [(*) den 1 oktober, (**) den 8 oktober] finns tillgängliga på webbplatsen för utfrågningarna
av den nominerade kommissionsledamoten. Den nominerade kommissionsledamoten fick också skriftliga frågor innan
båda utfrågningarna som han besvarade skriftligen (svaren på det första frågeformuläret från Europaparlamentet,
svaren på det andra frågeformuläret från Europaparlamentet).

Utredningsavdelningen för struktur- och sammanhållningspolitik
Författare: Albert Massot och Francois Nègre
Generaldirektoratet för intern politik
PE 629.206 – oktober 2019
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Att slutföra förhandlingarna om en modern och
förenklad gemensam jordbrukspolitik för perioden
efter 2020
Diskussionerna om reformen av den gemensamma
jordbrukspolitiken
”Jag är öppen för fortsatta diskussioner […] om EU:s förslag […].
Kommissionens förslag är inte heligt – vi kan diskutera hur det kan
förbättras” (*)
”Jag kommer att göra allt jag kan för att den gemensamma
jordbrukspolitiken ska bli miljövänligare, klimatvänligare. Men [...]
vårt arbete tar inte slut här. Jag är öppen för fortsatta diskussione r
om hur förslagen kan förbättras” (*)
”Vi behöver en gemensam jordbrukspolitik som vilar på
gemensamma mål, gemensamma insatser och gemensamma
indikatorer […]. Jag är väldigt öppen för alla slags diskussione r
inom Europaparlamentet […] som syftar till att bevara
gemenskapsaspekten i den gemensamma jordbrukspolitiken när
den nu reformeras, och som lämnar ett visst mått av flexibilitet. Vi
måste hitta rätt balans […] för att skapa utrymme för å ena sidan
nationella insatser, å andra sidan gemenskapsdirektiv” (**)
Att skapa en långsiktig vision för jordbruket

dialogen
till
alla
berörda
parter:
jordbrukarna,
jordbrukarorganisationerna
och
andra
icke-statliga
organisationer som på något sätt berörs av jordbrukssektorn. Vi
bör arbeta tillsammans för att gynna vårt jordbruk och vår
landsbygd (*)
Jag har fått en väldigt tydlig signal från er. Ni förväntar er att den
nya kommissionsledamoten inte bara är öppen för dialog, inte
bara kommer med tomma ord – ni förväntar er konkreta åtgärder,
ni förväntar er att EU:s jordbrukare får stöd. Jag vill härmed
meddela att jag är beredd att vidta åtgärder. De frågor som rör
landsbygden, lantbruk och jordbruk ligger mig väldigt varmt om
hjärtat” (**)
Rättvisare stöd till familjejordbruk
”Hur bör jordbruksföretagen stödjas, vilken plats har de små
jordbruksföretagen, eller de stora jordbruksföretagen? Vi måste
hitta ett gemensamt svar på dessa frågor” (*)
”Jag kommer helhjärtat att stödja alla åtgärder som hjälper små
och medelstora jordbruksföretag, i synnerhet familjejordbruk” (*)
”Jag instämmer till fullo […] i att jordbrukarnas främsta skyldighet
enligt fördragen är att säkerställa livsmedelstrygghet för alla EUmedborgare. Vår skyldighet som EU-politiker är att hjälpa
jordbrukarna att uppnå detta mål” (*)

”Ett av mina uppdrag – under förutsättning att parlamentet
godkänner mig, såklart – är att skapa en långsiktig vision för det
europeiska jordbruket. Vi har en långsiktig vision för
klimatpolitiken, en långsiktig vision för energipolitiken, men vi har
ingen långsiktig vision för det europeiska jordbrukets framtid” (*)

”Jag kan slå fast att det kommer att vara en väldigt viktig del av
mitt uppdrag som kommissionsledamot att stärka systemet för
marknadsintervention” (*)

”En av mina första åtgärder […] kommer att bli att ta fram en
särskild rapport om hur läget ser ut i dag för det europeiska
jordbruket: en rapport som visar var vi är och vart vi är på väg, hur
många jordbruksföretag vi har i dag [...] och hur läget ser ut
generellt sett” (*)

”Politiken för unga jordbrukare bör vara flexibel. Vi bör använda
de instrument som är lämpligast beroende på hur situationen ser
ut i medlemsstaten” (*)

”Jag lovar att delta i debatter med er när ni anser att det behövs,
att hålla kommunikationskanalerna öppna och alltid lyssna på er.
Som en del av dialogen ser jag gärna att vi samarbetar kring
framtagandet av en långsiktig vision för jordbruket. Vi behöver en
upplyst diskussion om vad vi vill uppnå för våra jordbruksföretag
och jordbrukare under det kommande årtiondet […]. Jag vill att vi
tillsammans skapar och delar en vision för vår landsbygd och vårt
jordbruk” (*)
”Jag kommer att ha ett mycket nära samarbete med
Europaparlamentet för att skapa denna långsiktiga vision för
jordbruket. Europaparlamentet kommer att vara min främst a
partner i denna diskussion” (*)
Samarbete med Europaparlamentet
”Jag kommer att delta i en dialog med er, kära ledamöter, som
individer och i detta utskott, och jag kommer att utvidga den
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Unga jordbrukare

Överföringar mellan den gemensamma jordbrukspolitikens
pelare
”Jag kommer att stödja medlemsstaternas beslut avseende
överföringar mellan pelarna, från båda hållen” (*)
Konvergens
”Yttre konvergens är en väldigt känslig politisk fråga. Jag anser att
vi är på väg […] åt rätt håll, men de politiska besluten om hur långt
vi ska gå när det gäller den yttre konvergensen ska fattas av
parlamentet och rådet” (*)
”Vi har kommit väldigt långt när det gäller att jämna ut
betalningarna mellan stater och regioner, mellan jordbrukare
inom nationalstaterna. Jag kommer att göra mitt bästa för att
påskynda denna process” (**)

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna

Att genomföra den gemensamma jordbrukspolitiken
efter 2020 och se till att de framtida strategiska
planerna hittar en balans mellan EU-omfattande mål
och nationella prioriteringar

Att, som en del av EU:s ambition om nollutsläpp, se till
att jordbruks- och livsmedelsproduktionen bidrar till
EU:s klimat- och miljömål och mål för biologisk
mångfald

Strategiska planer inom den gemensamma
jordbrukspolitiken

Den europeiska gröna given och jordbruket

”Generellt sett är jag positivt inställd till en flexibel strategi, till att
medlemsstaterna har möjlighet att själva bestämma, eftersom
våra situationer skiljer sig åt” (*)
”Jag ser inte detta som en åternationalisering, men vi behöver
kanske mer kontroll på EU-nivå. Jag är öppen för att diskutera
detta med er och för att förbättra det ursprungliga förslaget” (*)
”Jag tror att vi kan vara klara att sjösätta den nya lagstiftningen,
den nya gemensamma jordbrukspolitiken, från och med den 1
januari 2022” (*)
En ny genomförandemodell
”Den gemensamma jordbrukspolitiken bör vara mer flexibel
eftersom […] situationen inte är densamma i alla medlemsstater”
(*)
Övergångsåtgärder
”Det krävs övergångsbestämmelser, vad finns det för alternativ?
Det får inte finnas några avbrott i den gemensamma
jordbrukspolitiken” (*)

Att bidra till EU:s strategi ”Från jord till bord” genom
att se över hur jordbruks- och livsmedelssektorn kan
förbättra hållbarheten i hela den jordbruksrelaterade
livsmedelskedjan
Livsmedelskedjan
”Strategin ”Från jord till bord” […] är inte särskilt ny för jordbruket.
Det som är nytt är den gemensamma strukturen på det här
förslaget, men för jordbrukets del innebär det att vi bör göra mer
för miljön och för klimatet, för att skydda den biologiska
mångfalden” (*)
”Min skyldighet som kommissionsledamot kommer att vara att se
till att förordningen (om otillbörliga metoder) genomförs. Det är
så vi kan skydda våra jordbrukare på ett bättre sätt i deras
förbindelser med återförsäljare” (*)
Ekologiskt jordbruk
”Jag kommer också att stödja ekologiskt jordbruk. Ekologiskt
jordbruk kan i stor utsträckning bidra till att skydda den naturliga
miljön och klimatet. Jag kommer att lägga fram en handlingsplan
för utvecklingen av det ekologiska jordbruket inom EU” (**)

”Jag är övertygad om att ett grönt jordbruk – miljövänligt
jordbruk – är den bästa lösningen för jordbrukets framtid” (*)
”I den andra pelaren är 20 % en bra utgångspunkt. Jag är väldigt
öppen när det gäller att hitta en överenskommelse här” (**)
”Det viktigaste är vad vi äter, men också hur vi producerar vår mat,
på vilket sätt. Min skyldighet som kommissionsledamot med
ansvar för jordbruket – om ni godkänner mig, såklart – är att
främja och stödja ett hållbart jordbruk” (*)
”Jag anser att det hållbara jordbruket, den sortens jordbruk som
har högst miljöstandard, kan vara konkurrenskraftigt om vi stöder
dessa jordbruksföretag. […]. Det finns inget annat alternativ. Vi
måste stödja den sortens jordbruk”
”Miljövänligt jordbruk gäller inte bara små jordbruksföretag. Små
jordbruksföretag är av naturliga skäl bättre rustade för det, men
det här inte en storleksfråga. Frågan handlar om vilket slags
jordbruk som bedrivs” (*)
”Vi bör stödja jordbrukarna […]. Vi bör hjälpa dem, inte slåss mot
dem” (*)
”Jag kommer att försvara och stödja jordbrukarna. Jag kommer
att försöka se till att vi använder incitament snarare än
begränsningar och förbud för att öka deras medverkan i den nya
europeiska gröna given, och de viktigaste instrumenten för detta
ändamål bör vara frivilliga, frivilliga insatser i form av ekoprogram,
program för miljövänliga åtgärder och även frivilliga insatser
inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitikens andra
pelare” (**)
Intensiv djuruppfödning
”Intensivt lantbruk är inte en bra lösning för miljön, för
klimatförändringarna m.m. Jag kommer att vara en
kommissionsledamot som stöder ett mindre intensivt lantbruk”
(*)
”Det industriella lantbruket är ett hot mot miljön och klimatet. Vi
bör sända väldigt tydliga signaler till allmänheten om att den
gemensamma jordbrukspolitiken rör sig i en miljövänlig riktning”
(*)

Ett starkare system med geografiska beteckningar
som säkerställer att EU:s kulturella, gastronomiska
och lokala arv bevaras och certifieras som autentiskt
runtom i världen
”De geografiska ursprungsbeteckningarna
kommer att
vidareutvecklas eftersom de skyddar den traditionella europeiska
kulturen. Det finns ett mycket stort behov av detta, i synnerhet i
Europas centrala och östra delar” (**)
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Att ta fram en långsiktig vision för landsbygden som
säkerställer att de nationella strategiska planerna
inom den gemensamma jordbrukspolitiken efter
2020 tar särskild hänsyn till behoven hos invånarna
på landsbygden
”Jag är också ganska oroad över att budgeten för
landsbygdsutvecklingen är lägre än beräknat. Medlemsstaterna
kan emellertid öka finansieringen så jordbrukarnas resurser
kanske inte minskar även om budgeten bibehålls.. Självfallet bör
landsbygdens fortsatta livskraftighet vara den viktigaste
uppgiften
för
Europeiska
jordbruksfonden
för
landsbygdsutveckling” (**)
”Jag ser […] att stora medel från den andra pelaren går till små
mottagargrupper, till de stora jordbruksföretagen […]. Det bör
vara mer demokratiskt. Fler jordbrukare bör få stöd från den
andra pelaren” (*)
”Vi bör stödja ett cirkulärt jordbruk, lokala jordbruk tillsammans
med det lokala näringslivet” (*)

Att främja Europas höga livsmedelsstandarder
världen över
Djurskydd
”Jag
kommer
att
stödja
djurskyddet
[…].
Att
djurskyddsstandarderna förbättras, en lägre djurtäthet, att
naturliga metoder såsom sommarbete används eller, när det
gäller grisuppfödning, att halm används för grisarna m.m. Jag
kommer att lägga fram förslag som generellt sätt är
miljövänligare” (*)
”Ett system blir effektivare när vi uppmuntrar jordbrukarna att
förbättra standarderna. Inte ett repressivt system, utan ett som
uppmuntrar till bättre djurskyddsstandarder” (*)
Erfordrade standarder
”Vi bör kräva samma standarder av importörer som av
europeiska producenter” (*)

”Jag kommer att se till att dessa standarder också efterlevs när
det gäller import av livsmedel som kommer in till EU:s
marknader, så att ribban läggs på exakt samma höjd för våra
inhemska producenter som för tredjelandsproducenter” (**)
Antibiotika
”Vi bör vidta åtgärder för att minska användningen av
antibiotika i jordbruket” (*)

Jordbruket och budgeten
”Jag kommer att kämpa för att försvara en stark och tillräcklig
budget för jordbruket och landsbygdsutvecklingen i syfte att
skapa jobb, att skapa värdiga levnadsvillkor” (**)
”Jag är redo att ta strid, jag är beredd att stå upp mot alla
kommissionsledamöter, alla som vill påverka EU:s jordbrukare
negativt på något sätt, ta striden med de som säger att de inte
behöver så mycket pengar. […]. Ni kan lita på mig” (**)
”EU:s jordbruk behöver mer stöd […] för att säkerställa EUmedborgarnas livsmedelstrygghet” (*)
”Jag är öppen för fler politiska diskussioner […] om den
gemensamma jordbrukspolitikens budget, däribland budgeten
för Posei” (*)

Jordbruket och handelsavtal
”Jordbrukarna bör inte bli offer för våra internationella
handelsavtal. Om de blir det är det vår skyldighet […] att stödja
dem och utnyttja marknadsinstrument för interventioner som
hjälper dem” (*)
”Jag vill härmed meddela att jag kommer att övervaka
situationen. Nästa år, 2020, kommer kommissionen att ta fram
en konsekvensbedömning, en utvärdering av alla potentiella
konsekvenser för EU:s jordbruk till följd av handelsavtal såsom
Mercosur eller andra avtal” (*)
”I enlighet med det uppdrag som jag har fått av ordförande
Ursula von der Leyen kommer jag i förhandlingarna med våra
handelspartner att främja EU-standarder avseende miljöskydd,
klimat och djurskydd, som är de bästa i världen” (**)

Ansvarsfriskrivning och upphovsrätt. De åsikter som framförs i texten är upphovsmännens och utgör inte nödvändigtvis Europaparlamentets
officiella ståndpunkt. Återgivning eller översättning för icke-kommersiellt bruk är tillåten under förutsättning att källa anges och att
Europaparlamentet meddelas i förväg och får en skriftlig kopia. De engelskspråkiga citaten i detta dokument bygger på det fullständiga
förhandlingsreferatet från den första utfrågningen den 1 oktober (*), vilket tillgängliggjorts i efterhand . Citat från uttalanden på något annat språk än
engelska bygger på simultantolkningen från den andra utfrågningen den 8 oktober (**). Denna simultantolkning utgör inte någon autentisk
återgivning av förhandlingarna. Det finns ett tillgängligt videoklipp från utfrågningen den 8 oktober. © Europeiska unionen, 2019.
Manuskriptet färdigställt: av versionen från oktober 2019, Datum för offentliggörande: november 2019
Ansvariga handläggare: Albert Massot och Francois Nègre. Redaktionsassistenter: Catherine Morvan och Jeanette Bell
Kontakt: poldep-cohesion@ep.europa.eu
Detta dokument finns tillgängligt på internet på: www.europarl.europa.eu/committees/sv/supporting-analyses-search.html
IP/B/AGRI/NT/2019-021
Tryck
ISBN 972-92-846-5563-2 | doi:10.2861/5709 | QA-04-19-610-EN-C
PE
PDF629.83762
ISBN 972-92-846-5564-9 | doi:10.2861/974404 | QA-04-19-610-EN-N

BRIEFING

Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
September–november 2019

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

ELISA FERREIRA
Nominerad kommissionsledamot
Sammanhållning och reformer

Den nominerade kommissionsledamoten Elisa Ferreira infann sig vid Europaparlamentet den 2 oktober 2019 för att
svara på frågor från parlamentsledamöter från utskottet för regional utveckling. Under utfrågningen gjorde hon ett
antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hennes ansvarsområde, såsom detta beskrivs i
den uppdragsbeskrivning som hon mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens tillträdande
ordförande, däribland följande:


sammanhållning, reformer och en rättvis omställning.

Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka hon tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för struktur- och sammanhållningspolitik
Författare: Stephan Dietzen/Marek Kołodziejski
Generaldirektoratet för intern politik
PE 629.207 – oktober 2019
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Sammanhållning, reformer och en rättvis
omställning
Sammanhållningspolitik
”Sammanhållningen är kärnan i det europeiska projektet. Och
reformer måste, tillsammans med sammanhållning, stå högst
upp på vår dagordning, […]”.
2021–2027 års budget för sammanhållningspolitiken
”Jag intygar att jag kommer att kämpa i kommissionskollegiet
för högsta möjliga budget.”
”Personligen anser jag att den nya politiken bör få nya medel,
åtminstone i teorin. Att traditionell politik såsom
sammanhållningspolitiken och jordbrukspolitiken inte bara kan
ses som en ständig källa till nya medel.”
Ingen region eller person ska lämnas på efterkälken
”Från Arktis till Medelhavet, från stadsområden till tidigare
industriregioner, från kolberoende regioner till EU:s yttersta
randområden. Från bergstrakter till landsbygd, från
gränsregioner till perifera kustområden måste EU vidta
åtgärder, och medborgarna måste märka att EU vidtar åtgärder.
En ekonomi som står i folkets tjänst, med interventionsverktyg
som är anpassade till varje territoriums behov och som bidrar till
omställningen till en digital, miljövänlig och könsbalanser ad
ekonomi. Ingen region eller person ska lämnas på efterkälken”
2021–2027 års rättsliga ramar för
sammanhållningspolitiken
”Ursula von der Leyen betonade – och jag instämmer i detta –
behovet av att snabbt få till en överenskommelse om de
rättsliga ramarna så att programmen kan vara inrättade och
operativa redan från första dagen. Jag räknar med ert
omedelbara stöd: vi ska arbeta tillsammans!”
Fonden för rättvis omställning
”En ny fond för rättvis omställning kommer också att vara en
omedelbar uppgift, och inspirationen till den kom från
parlamentets förslag om att stödja regioner där omställningen
till en klimatneutral ekonomi är mer utmanande, nämligen de
industri-, kol- och energiintensiva regionerna. Mycket snart
kommer ni att få veta mer, eftersom kommissionen avser lägga
fram ett förslag inom de första 100 dagarna.”

måste behålla det som krävs men vi måste få bort alla onödiga
byråkratiska krav.”
Strukturreformer
”Reformer och sammanhållning måste gå hand i hand. De måste
förstärka varandra, inte ske på varandras bekostnad.
Skattebetalarna bör inte finansiera olika sorters politik som står
i motsättning till eller inte tar hänsyn till varandra.”
Reformstödsprogrammet/budgetinstrume ntet för
konvergens och konkurrenskraft
”Jag åtar mig att arbeta nära parlamentet […]. Vi måste arbeta
tillsammans för att synliga framsteg ska göras redan under de
första 100 dagarna och programmet antas i tid.”
Den europeiska planeringsterminen
”Dessa reformer måste följa principen om sammanhållning, de
bör inte motverka sammanhållning.”
Kortsiktiga investeringsmekanismer
”Vi måste se till att anpassningarna är mindre smärtsamma
under kristider. Det finns en annan möjlighet, som är
kompensatoriska mekanismer med hjälp av investeringar. Det
är något som inte riktigt har använts. Vi behöver kortsiktiga
investeringsmekanismer; förhoppningsvis kommer vi att
överbrygga klyftan […].”
De yttersta randområdena
”Jag är medveten om randområdenas särskilda behov. […] Jag
uppskattar därför att en särskild dimension avseende de yttersta
randområdena nu finns med i inte mindre än 21 olika
lagstiftningsförslag för perioden efter 2020: från fiske till
forskning, från transporter till klimatförändringarna. En del av
dessa punkter har redan gått igenom trepartsdialogen, andra
måste vi kämpa för att behålla […].”
Medfinansieringssatser
”Vi bör inte ändra medfinansieringssatserna utan att veta vilka
konsekvenserna blir.”
Översyn av agendan för städer
”Jag kommer att inleda diskussionen vid forumet ”Städer och
regioner för utvecklingssamarbete” i januari 2020 i Porto. Om ni
har möjlighet att komma dit visar jag er gladeligen min
hemstad.”

Förenkling

Kommunikation med Europaparlamentet

”Kommissionens förslag är ambitiösa, såsom förenklade
kostnadsalternativ, som gör att små stödmottagare slipper
behålla berg av fakturor under flera år; detta minskar de
administrativa kostnaderna med 25 %. Vi kommer att granska
dessa åtgärder för att se om de lever upp till förväntningarna
[…].”

”Mitt mål är att besöka regionerna för att förstå de lokala
farhågorna – och de lokala förhoppningarna […]. Planen är att
alltid informera er när jag ska åka till er region. Jag kommer
faktiskt att uppdatera er regelbundet om alla mina initiativ. Jag
kommer att se till att ha särskilda förbindelser med
Europaparlamentet, i synnerhet med de utskott som är här i
dag.”

”[…] Troligen kommer vi att behöva samråda med
stödmottagarna, vi kommer att behöva fråga dem vad som
behöver förbättras, vad som behöver förenklas, hur vi skulle
kunna göra reglerna jämförelsevis enklare att följa utan
nödvändig byråkrati. Vi måste se det från kundernas sida. Vi
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Klimatförändringarna
”Detta är en knäckfråga
eftersom kampen
mot
klimatförändringarna inte kan förläggas till enskilda platser. Det
måste vara en övergripande fråga. Den måste finnas med i all

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna

politik. Och jag anser att den här kommissionen, och i synnerhet
den utfästelse som den tillträdande ordföranden har gjort, är
väldigt tydlig på den här punkten. Vi måste såklart vara väldigt
noggranna här och använda de olika instrument vi har till vårt
förfogande på ett väldigt genomtänkt sätt.”
Den sektoriella politikens regionala inverkan
”[…] politik som styrs centralt måste ses i ljuset av sin regionala
inverkan. Vi kan inte låta alla strategiska investeringar gå till
ländernas mest utvecklade delar. Jag tycker att det är väldigt
oroande när så sker, och vi måste ha detta i åtanke, vi måste se
på den sektoriella politikens regionala inverkan.”
Partnerskapsprincip
”Jag anser att partnerskap är något absolut nödvändigt. Det är
absolut nödvändigt att de lokala intressenterna görs delaktiga.
Jag kommer att undersöka situationen, jag kommer att följa vad
som händer. Enligt min erfarenhet är de lokala intressenternas
medverkan en förutsättning för att de projekt som genomför s
ska gynna alla som berörs och för att säkerställa att
lokalsamhällena är fullt delaktiga i alla projekt. […] Denna
princip är en godtagen princip, det är en vedertagen princip
inom kommissionen och dess avdelningar.”
Rättsstatsvillkoret
”Det är viktigt att villkoret om rättsstatsprincipen inte tillämpas
automatiskt.
Vi
måste
komma
ihåg
hur
viktig
proportionalitetsprincipen är. Så en automatisk tillämpning är
verkligen inte önskvärd. Det är en väldigt känslig fråga.”
Interreg
”Jag tror inte att kommissionen verkligen vill skära ned på
Interreg eller minska dess genomslagskraft. Vi kommer snarare

att göra allt som står i vår makt för att försöka se till att Interreg
kan fortgå.”
En avtalslös brexit
”Det skulle krävas akutstöd till de länder eller snarare de
regioner som berörs för att försöka minska följderna av de hårda
gränser som blir följden av en avtalslös brexit. Vi skulle vara
tvungna att hjälpa de grupper som drabbas. […] Om detta
inträffar skulle vi behöva gå igenom alla detaljer i alla
samarbetsprogram, i Interreg såväl som i andra.”
Jämställdhet och jämställdhetsintegrering
”Denna fråga är väldigt viktig för mig. […] Vi kommer att göra
allt vi kan för att lyfta möjligheten att genomföra program som
berör denna fråga, det finns nya nödvändiga villkor för
användningen av fonder, många av dem är redan inrättade och
jag anser att en könsbalansering borde kunna ingå bland de mer
allmänna principer som i dag är nödvändiga villkor för
förvaltningen av fonderna.”
Kompetensflykt
”Den här kompetensflykten är något som vi verkligen måste
vara uppmärksamma på. […] Men det är ett allvarligt problem,
det ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag kan lova er att
jag kommer att undersöka detta noga, så att vi kan komma till
rätta med detta speciella problem som ni har tagit upp.”
Intressekonflikt
”[…] Så om det finns något som kan beröra mig personligen
kommer jag att avstå helt och hållet, vilket betyder att jag anser
mig förhindrad att fatta beslut och det kommer att vara upp till
den tillträdande ordföranden att fatta beslut eller delegera det
till någon annan.”
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BRIEFING

Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
September–november 2019

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

OLIVER VÁRHELYI
Nominerad kommissionsledamot
Grannskap och utvidgning

Den nominerade kommissionsledamoten Olivér Várhelyi infann sig vid Europaparlamentet den 14 november 2019 för
att svara på frågor från parlamentsledamöter från utskottet för utrikesfrågor (utskottet för internationell handel var
inbjudet). I det här dokumentet framhålls ett antal utfästelser han gjorde under utfrågningen. De rör hans portfolio,
såsom den anges i uppdragsbeskrivningen han fått av Ursula von der Leyen, kommissionens tillträdande ordförande,
däribland




Västra Balkan och Turkiet,
det östra grannskapet och
det södra grannskapet.

Obs! De citat som tas upp i detta dokument avser endast de muntliga utfästelser som gjordes under utfrågningen. Det
fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen för utfrågningarna
av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före utfrågningen till den
nominerade kommissionsledamoten, på vilka han tillhandahöll skriftliga svar. Efter utfrågningen skickades ytterligare
ett frågeformulär ut, och svaren på dessa ytterligare frågor togs emot den 18 november 2019.

Utredningsavdelningen för yttre förbindelser
Författare: André De Munter, Michal Jiráček, Kirsten Jongberg
Generaldirektoratet för unionens externa politik
PE 639.312 – november 2019
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”Som kommissionsledamot skulle jag redan från den dag jag väljs
att agera helt oberoende. Jag skulle inte ta emot instruktioner
från någon regering eller institution […] Jag skulle arbeta
tillsammans med kommissionskollegiet och jag skulle verka för
EU:s linje, bara EU:s linje.”
”Jag kommer att främja EU:s ståndpunkt när det gäller
rättsstatsprincipen – vare sig det rör sig om Västra Balkan, det
östra partnerskapet eller det södra grannskapet.”

Utvidgningspolitiken
”Metoden måste förbättras på ett sätt som skapar mer dynamik,
en möjlighet att ge mer dynamik åt de kandidatländer som kan
och vill röra sig snabbare. Å andra sidan kommer vi att behöva
sakta ner utvidgningsprocessen för de länder som rör sig saktare.”
”I utvidgningsprocessen har vi principen om ”det grundläggande
först”, vilket innebär att om det inte sker några framsteg eller om
det sker bakslag sett till de grundläggande rättigheterna,
rättsstatsprincipen eller rättsväsendets oberoende kan
förhandlingarna avbrytas, kapitel kan inte avslutas och finansiellt
stöd kan till och med hållas inne. Jag kommer inte att vara rädd
att använda något som helst av alla de verktyg som står till mitt
förfogande om så krävs på grund av att villkoren inte uppfylls.”

Västra Balkan
”Jag tänker öka takten i strukturreformerna och de institutionella
reformerna, med ett uttalat fokus på grundprinciperna
rättsstatsprincipen, ekonomisk utveckling, de demokratiska
institutionernas funktionssätt och reformer av den offentliga
förvaltningen.”
”Jag kommer att arbeta tillsammans med alla institutioner,
näringslivet och det civila samhället för att uppnå detta.”
”Det europeiska perspektivet är oförändrat och jag kommer att
kämpa för det och arbeta för det hela vägen.”
”Jag är villig och jag kan, jag är i stånd att, arbeta med de
medlemsstater där det fanns orosmoment och jag kommer
omedelbart att börja arbeta med dessa medlemsstater för att ta
itu med dem.”
”När det gäller rättsstatsprincipen på Västra Balkan har vi väldigt
tydliga kriterier som de måste uppfylla och jag har inga planer på
att ändra dem eller föreslå några ändringar av dem. Tvärtom, […]
jag anser att vi måste intensifiera arbetet med våra grannar på
Västra Balkan för att uppnå bättre resultat.”
”[…] min prioritering kommer att vara att få medlemsstaterna och
kommissionen att göra en gemensam bedömning av fakta från
fältet. Jag vill att medlemsstaterna ska medverka i våra
expertbesök på fältet så att de tillsammans täcker hela regionen,
granskar fakta, granskar utvecklingen och tillsammans bedömer
allt detta så att vi kan förhindra fler misslyckanden. På så vis får vi
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en tydlig lista över vad båda sidor kan åstadkomma – båda sidor
betyder länderna på Västra Balkan och vi själva, och därmed
slipper vi överraskningar.”
”Det kan hända att vi kommer till en kritisk punkt där vi har ett
eller två eller tre kandidatländer som uppfyller alla villkor. Jag har
ingen a priori för denna eventualitet. […] Det är möjligt att överge
alla gruppstrategier, men det kan hända att vi får en grupp. Så vi
bör inte utesluta det.”
”Min vision är att Västra Balkan fem år från nu har utvecklats
mycket, att det är fred mellan Kosovo och Serbien, att det är
fullständig viseringsliberalisering och visumsfria resor för Kosovo
och att stora framsteg har gjorts i anslutningsförhandlingar na
med Nordmakedonien och Albanien, kanske närmar de sig slutet,
och att Serbien är klart för anslutning.”

Turkiet
”Jag kommer att arbeta i ett lag tillsammans med Josep Borrell
när det gäller våra framtida förbindelser med Turkiet, som är en
mycket viktig partner för EU inom många olika områden. Det
finns tydligt utrymme för att få ut mer av våra förbindelser så att
de bättre gynnar bådas intressen. Turkiet fortsätter att spela en
central roll när det gäller att härbärgera och tillgodose behoven
hos nästan fyra miljoner flyktingar, och vi bör fortsätta bistå
Turkiet i detta och i hanteringen av den ökade irreguljära
migrationen.”
”Anslutningsförhandlingarna har nu verkligen avstannat. Nästa
kommission bör därför inleda en reflektion, i samråd med denna
församling och tillsammans med rådet, om hur ett strategiskt
partnerskap ska kunna utarbetas på grundval av gemensamma
intressen och inom befintliga ramar.”
”Vad gäller processen för Turkiets anslutning till EU kan vi se att
den redan har avstannat. Men att avbryta eller avsluta
anslutningsförhandlingarna utan någon anslutning är ett stort
politiskt och strategiskt beslut som måste fattas av denna
församling och av rådet. Det är inte något som en
kommissionsledamot kan besluta om. Så när vi har en fullständig
diskussion om våra framtida förbindelser med Turkiet kommer
detta naturligtvis att vara en strategisk fråga som vi kommer att
behöva ta upp.”
”[…] när det gäller finansiering – finansiering från
föranslutningsinstrumentet. […] Jag vet att detta är ett problem
för denna församling och att ni har en väldigt bestämd åsikt om
att allt sådant finansieringsstöd till Turkiet bör upphöra. Jag skulle
ha en mer försiktig inställning. Det har redan skurits ned, från
600 miljoner euro till 250 miljoner euro, och vi håller just nu på att
skära det ännu mer till runt 130 miljoner euro, men detta är vår
finansierings innersta kärna och den går till det civila samhället.
Om vi drar in denna finansiering kommer vi att försvinna från det
turkiska samhället, så vi måste fortsätta. Vi måste fortsätta vara
närvarande.”

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna

Grannskapspolitiken
”Det finns en stor utvecklingsklyfta mellan EU och dess grannar.
Mitt mål kommer att vara att minska den genom att ta vara på
regionens outnyttjade potential.”
”Vi har utarbetat många omfattande samarbeten, och även villkor,
när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna,
pressfrihet och rättsväsendets oberoende. Jag tänker fortsätta på
det spåret och jag kommer att se till att dessa villkor respekteras i
alla våra förbindelser.”
”Min portfolio kommer att omfatta de externa förbindelserna när
det gäller ansvaret för migration och där kommer jag att fortsätta
försvara EU:s linje, som är att vi måste hjälpa våra partnerländer
[…] att skydda sina gränser och stå emot det yttre trycket från
illegal migration, men också hjälpa dem att ta hand om de
migranter som befinner sig på deras territorier.”
”Om det skulle komma ett förslag från en grupp medlemsstater
[om att införa en EU-ordning för sanktioner avseende de
mänskliga rättigheterna] är jag naturligtvis beredd att undersöka
frågan och att arbeta tillsammans med dem för att se vilka
fördelarna är med en sådan ordning”

Det östra grannskapet
Framtiden för det östra partnerskapet
”Jag vill se att det östra partnerskapet förstärks i samband med de
pågående samråden om dess framtid. Jag kommer att arbeta med
några förslag för de långsiktiga politiska målen för det östra
partnerskapet, som kommer att läggas fram för kommissionen i
god tid innan det östra partnerskapets toppmöte i Bryssel, juni
2020.”
”Min idé för att gjuta nytt liv i eller förstärka det östra
partnerskapet skulle vara att försöka hjälpa dem skapa en
marknadsekonomi som kan förbättra deras chanser att stå emot
yttre tryck men också att skapa ett investeringsklimat, för deras
nationers välstånd.”
Differentiering och fördjupat sektoriellt samarbete

”[…] vi måste stå upp för dem och vi måste försvara dem, till
exempel genom all tänkbar förlängning av sanktionerna mot
Ryssland, så länge som vi inte ser några framsteg i
Minskprocessen. […] Jag kommer att hjälpa Josep Borrell med alla
verktyg i min portfolio för att så ska ske, och under tiden kommer
jag att stödja alla åtgärder som hjälper Ukraina att återfå sin
suveränitet.”
”Hittills har vi inte erbjudit Ukraina denna möjlighet [att integreras
fullt ut i EU]. Men det vi kan göra […] är att hjälpa dem skapa en
stadig
marknadsekonomi
som
lockar
utländska
direktinvesteringar, som skapar tillväxt och jobb på lokal nivå och
som stärker landet. Jag kommer att prioritera detta.”
”Jag kommer att arbeta tillsammans med den höga
representanten, i synnerhet i Ukraina, där det också verkar som att
[desinformation] är den företeelse som påverkar allmänheten
mest. Jag kommer också att utnyttja alla ekonomiska medel för att
Ukraina ska kunna bekämpa denna företeelse.”
Andra östliga grannländer
”Azerbajdzjan kan vara en viktig partner inom energisektorn men
rättsstatsprincipen och demokratin måste stå kvar på vår
dagordning.”
”När det gäller Armenien måste vi fokusera på ekonomisk
utveckling och när det gäller Belarus på att hjälpa landet
moderniseras, men utvecklingen av demokratiska grundvärde n
måste stå kvar på dagordningen.”
”Jag kommer att fortsätta arbeta med Belarus för att säkerställa
[kärnsäkerhet]. […] Vi måste se till att våra experter också får se
anläggningen och att de kan åka dit och se till att kärnsäkerhet
kommer att säkerställas i enlighet med våra standarder.”
”Jag kommer att arbeta med Moldavien och för Moldavien, så att
reformerna inte avstannar eller att det sker några bakslag. Vi
måste se till att reformerna fortsätter även om det blir en inre kris.
Om de inte gör det måste vi hålla inne det finansiella stödet, på
samma sätt som tidigare har gjorts. Det är uppenbart att det
finansiella stödet är tydligt och ovillkorligt kopplat till
reformframsteg.”

”En del länder i öst, Georgien, Ukraina och på senare tid
Moldavien, […] visar beslutsamhet, ibland under mycket svår a
omständigheter, att ta itu med reformer medan andra är mindre
beslutsamma. En genomtänkt differentiering i hela portfolion är
därför fortfarande nyckeln till att exportera stabilitet.”
”Vi måste fortsätta arbetet med att få alla fördelar med
djupgående och omfattande frihandelsområden att bli verklighet,
men om de vill arbeta med oss, vare sig det gäller ekonomisk
utveckling, grundläggande infrastruktur såsom transporter eller
energi, den gröna given eller digitalisering, bör vi kunna arbeta
med dem på ett mer fruktbart sätt inom dessa områden.”
”[…] vi bör vara beredda att arbeta med dem och integrera dem i
så många politiska områden som de känner att de klarar av. […]
Det kan även gälla säkerhetsområdet.”
Ukraina
”Ukraina […] har en avgörande geopolitisk betydelse för EU. Vi
kommer att fortsätta stödja dess oberoende, suveränitet och
territoriella integritet, ansträngningarna för att konflikten runt
Donau ska få ett slut och stödja reformer, vare sig de rör
rättsstaten eller ekonomin. Vi bör dra full nytta av alla verktyg,
däribland kommissionens stödgrupp för Ukraina.”
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Det södra grannskapet
”Vi kommer att förnya vårt partnerskap med det södra
grannskapet på grundval av principen ”mer för mer” och
samtidigt fokusera på våra partners ekonomiska utveckling.”
”I partnerskap med våra södra grannländer kommer jag att
fokusera på att främja god samhällsstyrning, skydda miljön och
klimatet och på att utarbeta en effektivare strategi för
migrationsfrågorna. Jag kommer att fästa en oerhört stor vikt vid
ekonomisk
tillväxt
och
på
framgångsri ka
sysselsättningsstrategier, i synnerhet för unga.”
”För några partner hindras framstegen och reformerna som en
direkt följd av konflikterna i t.ex. Syrien och Libyen eller dess
följdverkningar i Libanon. […] Marocko och Tunisien visar
beslutsamhet, ibland under mycket svåra omständigheter, att ta
itu med reformerna, andra är mindre beslutsamma. En
genomtänkt differentiering […] fortsätter således att vara nyckeln
till att exportera stabilitet.”
”Jag tänker snabbt utforma nya förslag om prioriteringar för
partnerskapen så att förbindelserna kan intensifieras med de
länder som strävar efter reformer.”
”Marocko vill gärna arbeta med oss, inte bara inom områden som
har betydelse […] för landet självt utan även för oss, och vi kan
därför fortsätta med och vidareutveckla partnerskapet med dem.
[…] Detta skulle kunna vara en modell för hela det södra
grannskapet.”
”Jag kommer att se till att vi kan tillhandahålla allt stöd, inte bara
finansiellt sådant utan även sakkunskap [...] så snart Tunisien har
en regering […] för att hjälpa dem inrätta en förvaltning som står
i folkets tjänst […].”
”Det sker en glädjande utveckling [i Algeriet] med de val som ska
hållas nu i december. […] Vi kommer naturligtvis att uppmuntr a
dem att slå in på en demokratisk väg men det är upp till Algeriets
folk att besluta om detta.”
”Förbindelserna med Libyen och Syrien är mer komplicerade. Mitt
främsta mål kommer att vara att arbeta för att återupprätta och
skydda freden och stabiliteten, i samordning med FN.”
”I Libyen […] måste vi arbeta hårdare för att förbättra de
humanitära förhållandena för migranter […].”

”Vi måste stödja frivilliga återvändanden till Syrien, under
förutsättning att de grundläggande principerna om frivilliga,
säkra och värdiga återvändanden respekteras, i nära samordning
med UNHCR.”
”Vi måste stödja Libanon och Jordanien, två länder som har tagit
emot oerhört många flyktingar.”
”Vi kommer att fortsätta stödja ekonomiska och politiska reformer
[i Egypten]. Samtidigt kommer vi att fortsätta vår nära dialog om
mänskliga rättigheter.”
”Jag fortsätter att försvara EU:s linje, som är att endast en
tvåstatslösning kan skipa långvarig fred i Mellanöstern och vi
kommer att behöva arbeta med båda Israel och Palestina om
detta ska bli verklighet. […] Jag förfogar över verktyg som kan
uppmuntra denna process.”

Finansieringsinstrument
”Min princip när det gäller [finansieringsinstrumenten i nästa
fleråriga budgetram] är att vi vill ha finansieringsinstrument som
är tillgängliga, som är pragmatiska, som är effektiva och som är
flexibla.”
”Styrningen [av finansieringsinstrumenten] måste granskas, och
jag kommer att se till att Europaparlamentets åsikter tas i
beaktande.”
”[…] självklart kommer föranslutningsinstrumentet endast att
användas
för förberedelserna inför en anslutning –
kapacitetsbyggnad, rättsstatsprincipen och alla andra områden
som först och främst måste utvecklas i dessa anslutningsländer.”
”Vi kommer att ha ett annat finansieringsverktyg, närmare
bestämt
instrumentet
för
grannskapspoliti k,
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, där vi har
anslagit medel för migration. Så föranslutningsinstrumentet […]
kommer att vara åtskilt från migrationsåtgärder.”

Förbindelser med Europaparlamentet
”Jag är fast besluten att arbeta nära Europaparlamentet. […] Jag
ser att våra roller kompletterar varandra på ett viktigt sätt. Jag
räknar med att kunna använda all parlamentarisk diplomati och
alla parlamentariska förbindelser med regeringar i EU:s intresse.
Jag kommer att ge er allt stöd ni behöver för att kunna arbeta
effektivt.”
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Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

STELLA KYRIAKIDES
Nominerad kommissionsledamot
Hälsa och livsmedelssäkerhet

Den nominerade kommissionsledamoten Stella Kyriakides infann sig vid Europaparlamentet den 1 oktober 2019 för
att svara på frågor från parlamentsledamöter från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI). Under
utfrågningen gjorde hon ett antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hennes
ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som hon mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska
kommissionens tillträdande ordförande, däribland följande:
 att skydda och främja folkhälsa, och
 livsmedelssäkerhet och djur- och växtskydd.
Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka hon tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet
Författare: Georgios Amanatidis
Generaldirektoratet för intern politik
PE 638.436 – november 2019
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Att skydda och främja folkhälsa
Tillgång till överkomliga läkemedel
”Jag vill se till att vi har bra möjligheter att hålla våra medborgare
friska, och för detta krävs det en stadig ström av ekonomiskt
överkomliga läkemedel. EU:s läkemedelssystem har i årtionden
gett medborgarna tillgång till överkomliga läkemedel av hög
kvalitet.”
”Läkemedelsindustrin har en rättslig skyldighet att se till att
patienter har tillgång till och får läkemedel. Vi måste arbeta nära
varandra och försöka ha en helhetsstrategi när det gäller
läkemedel, så att vi kan tillhandahålla patienterna det som
behövs.”
”Vi måste säkerställa tillgång till innovation och läkemedel för
personer med tuberkulos, hiv/aids och hepatit. […] Dessa
sjukdomar påverkar väldigt många europeiska medborgare. Det
skulle vara den prioritering jag först tar itu med i den nya
kommissionen.”
Medicintekniska produkter
”Jag kommer att fokusera på att genomföra modernare och
stabilare rättsliga ramar för medicintekniska produkter. Detta
måste göras för att förbättra patientsäkerheten och befästa EU:s
roll som världsledande inom detta område.”
Dataområde avseende hälsouppgifter och e-hälsa
”Vi kommer att behöva utnyttja digital teknik och artificiell
intelligens i detta arbete, eftersom de kan hjälpa patienterna och
hälso- och sjukvårdspersonalen på ett konkret sätt. Jag vill få ut
mesta möjliga av den här potentialen och jag ser skapandet av ett
europeiskt dataområde avseende hälsouppgifter som ett viktigt
steg i rätt riktning.”
”Digitaliseringen är en väldigt viktig del av alla hälso- och
sjukvårdsagendor och den är oerhört viktig för medborgarna. […]
Den här kommissionen har lovat att satsa på digitalisering. Det är
något som skulle främja forskning och innovation, vi har redan de
europeiska referensnätverken som ger personer med ovanliga
sjukdomar och pediatriker sådan tillgång och jag anser att detta
kan förändra vården och behandlingen av patienter radikalt.”
”Tyvärr ser vi att en av nackdelarna med dagens digitala tidsålder
är hur lätt det är att sprida felaktig information genom många
medier. […] Vi måste därför arbeta tillsammans med hjälp av
utbildning och hälso- och sjukvården för att bekämpa och
utmana den felaktiga information som nu sprids och som direkt
påverkar människors hälsa.”
”[…] vi måste också vara mycket noggranna när det gäller
skyddet av patienternas personuppgifter. Detta är alltså något
som vi alltid bör ha i åtanke när vi pratar om e-hälsa.”
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Antimikrobiell resistens
”[…] Jag kommer att förfäkta en internationell överenskommelse
om användningen och tillgången till antimikrobiella medel. Det
är den huvudsakliga anledningen till att jag även kommer att
prioritera genomförandet av den europeiska One Healthhandlingsplanen mot antimikrobiell resistens.”
”Jag nämnde näringslivet och innovation. Jag anser att EU måste
vara en föregångare här, göra framsteg så att patienterna får
tillgång till nya antimikrobiella medel.”
Vaccination
”Vi har forskning som visar hur viktigt det är att vi använder
vaccin, men ändå har vi under de senaste åren sett ett antal
sjukdomsutbrott i Europa: vi har mässling till följd av tvekan att
vaccinera. Och jag säger inte att det bara beror på felaktig
information, för det har också att göra med medlemsstaternas
vaccinationsprogram – det tycks inte finnas någon enhetlighet.
[…] vi måste bekämpa alla källor till felaktig information som
faktiskt har en negativ inverkan på sådant vi vet har en väl
beprövad vetenskaplig grund.”
Planen för att bekämpa cancer
”Jag ser att vår plan för att bekämpa cancer berör alla punkter i
min uppdragsbeskrivning, från jord till bord, den gröna given,
antimikrobiell resistens, innovation, ekonomiskt överkomliga
läkemedel. Den måste handla om förebyggande arbete,
diagnostisering, behandling, forskning, canceröverlevnad och
vård i livets slutskede. Den måste omfatta andra sektorer och
industrier än hälso- och sjukvårdssektorn, såsom utbildning och
miljö.”
”Att göra skillnad i cancerpatienters liv har alltid varit den princip
som väglett mig. Och jag talar utifrån min personliga erfarenhet
när jag försäkrar er om att den principen kommer att vägleda mig
även under mitt nuvarande uppdrag […].”
Organdonation
”[…] vad gäller en eventuell paraplystrategi för EU för
organdonation skulle jag vilja se den utvärdering som förväntas
komma i slutet av 2019, för att kunna se var vi står och vart vi är
på väg. Vi måste röra oss framåt utifrån evidens, utifrån
vetenskap, så att vi fattar rätt beslut.”
Utvärderingar av medicinsk teknik
”[…] detta, tror jag, är något som jag skulle satsa hårt på, att
försöka skapa enhällighet så att något äntligen händer med
kommissionens förslag från 2018 avseende utvärderingar av
medicinsk teknik, för jag anser att det är en oumbärlig del av alla
hälso- och sjukvårdssystem som vi, som européer, vill främja.”

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna
”[…] jag skulle arbeta väldigt nära patienterna, men jag skulle
också arbeta nära alla andra berörda parter för att försöka hitta en
väg framåt så att denna enhällighet kring utvärderingar av
medicinsk teknik kan uppnås. Det är nu uppenbart att den
frivilliga vägen inte fungerar. Vi behöver en standard och vi
behöver göra framsteg.”
Psykisk hälsa
”[…] jag skulle göra allt som står i min makt för att den [psykiska
hälsan] ska sättas tillbaka på dagordningen. Jag tror nämligen att
psykisk hälsa är ett område som många medlemsstater inte
uppmärksammar i den utsträckning det förtjänar, och det är
viktigt att vi gör något för att vända denna trend. Jag pratar inte
bara om depressioner hos vuxna, utan vi måste även undersöka
de problem vi ser hos ungdomar såsom problembeteenden,
såsom
det ökade
självskadebeteendet,
och
arbeta
förebyggande.”
”[…] jag skulle arbeta med de andra kommissionsledamöterna så
att en röd tråd avseende psykisk hälsa kan löpa genom många
olika politikområden. Jag tror att jag skulle kunna vara en röst för
detta och jag tänker vara en röst för detta.”
Mänskliga rättigheter
”Jag skulle säga att min viktigaste grundpelare, den allra
viktigaste för mig, är skyddet och främjandet av de mänskliga
rättigheterna. Jag anser att detta behövs i ett område såsom
psykiatrin, något som är extremt känsligt eftersom det är extremt
lätt att sätta en etikett i form av en psykiatrisk diagnos och detta
kan ibland bli väldigt subjektivt, beroende på vilken kultur
personen kommer ifrån.”
Forskning och innovation
”Vi kommer att satsa på innovation. Vi kommer att satsa på att
göra framsteg inom och investera i forskning. Vi har redan
Horisont 2020-programmet för detta. Så jag skulle definitivt säga
att detta är en prioritering, för satsningar på framsteg inom
innovation och vetenskap kan bara göra den europeiska hälsooch sjukvården effektivare. Detta kommer nämligen att påverka
näringslivet, det kommer att påverka läkemedlen, det kommer att
påverka den gröna given, och det kommer att påverka det
livsmedel vi äter.”
”Så jag skulle sträva efter att vara en väldigt ansvarsfull röst i
kommissionskollegiet, med utgångspunkt i vetenskapen, men
jag skulle också ta hänsyn till och dela andra farhågor, för att
kunna övertyga andra om att vi måste satsa på många av de
politikområden som vi vet behövs för att skydda människor s
hälsa.”
Bekämpningsmedel
”[…] jag kan lova att vårt beroende av bekämpningsmedel ska
minska och att försöka investera i och uppmuntra jakten på

lågriskalternativ. […] jag tänker följa detta på väldigt nära håll för
att det ska lyckas.”
”Den allmänna livsmedelslagstiftningen kommer, hoppas jag,
förändra insynsnivån, som har varit ett stort problem och skapat
misstroende hos medborgarna, men jag lovar så starkt det bara
går att beroendet av bekämpningsmedel ska minska och att
lågriskalternativ ska hittas.”
”Men jag vill vara mycket tydlig med att detta inte är en helt
isolerad fråga. Det är en del av den gröna given som vi alla
kommer att sträva efter att uppnå och det är en del av från jord
till bord. Och detta betyder att vi inte ha en effektiv från jord till
bord-strategi eller en effektiv grön giv om vi inte tar itu med och
är kapabla att ta itu med och åtgärda problem såsom
bekämpningsmedel.”
”Det jag kan lova […] är att ribban inte kommer att sänkas för
skyddet av bin och andra pollinerare. […] Biskyddet måste stå i
centrum för vår politik och detta är också en del av politiken för
den gröna given […]. För min del är en minskad användning av
neonikotinoider och jakten på alternativ till dem en av mina
viktigaste uppgifter.”
Hormonstörande ämnen
”Jag vet att de [hormonstörande ämnena] påverkar människor s
hälsa och jag vet att vi måste göra något åt detta och jag lovar att
åta mig det. Vi väntar på kontrollen av ändamålsenligheten. Jag
skulle se fram emot att arbeta tillsammans med er för att
undersöka vad som krävs för att framsteg ska göras, för det är
definitivt ett område som vi inte har råd att strunta i och det är jag
tydlig med.”
”Så jag anser att det är extremt viktigt när vi pratar om
hormonstörande ämnen, om neonikotinoider, om ny
uppfödningsteknik och om bekämpningsmedel att vi ser på den
forskning som finns.”
Bättre konsumentupplysning
”Den [näringsvärdesmärkningen] är faktiskt obligatorisk på
färdigförpackade livsmedel. Medborgarna vill ha det så. De vill ha
näringsvärdesprofiler. Det är uppenbart att när vi ska plocka
något från hyllan tänker vi mer och mer på om det vi läser är något
vi vill köpa. […] Näringsvärdesprofilerna är viktiga. De är viktiga
för medborgarna. En rapport om förpackningars framsida
kommer att släppas i slutet av året. Jag skulle invänta resultaten
och ta det vidare därifrån, och jag skulle vilja se att
medlemsstaterna har en gemensam strategi […].”
”Vi måste hitta gemensamma vägar [för ursprungsmärkning] så
att konsumenterna kan få tillförlitlig information när de köper
eller tillgår livsmedel. Detta är något som håller på att utvärderas.
Jag skulle gå igenom all information och sedan lägga fram ett
förslag.”
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Djurhälsa och djurskydd
”Först och främst vill jag vara helt tydlig med att jag anser att
djurskydd och djurhälsa ingår i min One Health-plan […]. […]
vi kan inte prata om One Health-planen om vi inte ser på hela
området, och detta omfattar människors, miljöns, djurs och
växters hälsa.”
Matsvinn
”[…] jag skulle vilja kunna lägga fram en femårig
handlingsplan för att åtgärda matsvinnet, eftersom jag anser
att det är en väldigt viktig del av vårt arbete för hållbarhet på
livsmedelsområdet.”
Material som kommer i kontakt med livsmedel
”Det här [material som kommer i kontakt med livsmedel] är en
oerhört viktig fråga, eftersom det handlar om ämnen som
tränger in i livsmedlet och som skulle kunna förändra eller
påverka människors hälsa, och dessutom förändra livsmedlets
innehåll. [...] Jag skulle gå igenom forskningen och göra
prioriteringar, och då börja med de som vi vet är potentiellt
skadliga för människors hälsa.”

Förbindelser med Europaparlamentet
Samarbete
”Jag kommer att arbeta tillsammans med Europaparlamentet ,
med medlemsstaterna, med intressenter och med mina
kollegor kommissionsledamöterna för att förbättra folkhälsan

och säkerställa en hållbar framtid för Europa. När vi upptäcker
brister i systemet måste vi slå oss samman och arbeta
energiskt, ambitiöst och hängivet för att hitta ett botemedel.
Och bygga partnerskap som grundas på tillit, ärlighet,
transparens och ansvarighet.”
”Ja, jag respekterar alltid demokratin, och för det andra, och
det var inte bara tomma ord, kommer jag att lyssna på
parlamentet och jag tänker vara tillgänglig och arbeta nära er
eftersom parlamentet har spelat en avgörande roll och lyft
många av dessa frågor, såsom GMO och ny
uppfödningsteknik, och lagt fram resolutioner, och detta har
lett till en förändring.”
Transparens och ansvarighet
”Transparens måste vara kärnan i det vi gör, och om vi ska vara
helt ärliga i det här rummet, mot oss själva, är en anledning till
att vi har förlorat medborgarnas tillit till mycket av det vi gör
sett till livsmedelssäkerhet, innovation och skydd att de
känner att det saknas transparens kring många av de resultat
de borde ha tillgång till. Här har jag tidigare nämnt
ändringarna av den allmänna livsmedelslagstiftningen, som
utgår från transparens och som kommer att hjälpa oss, hoppas
jag, att få bättre förbindelser och medborgarnas tillit. Jag tror
att detta spelar en avgörande roll.”
”[...] jag kommer att sätta igång omedelbart om jag blir
utnämnd till kommissionsledamot med ansvar för hälsa och
jag kommer alltid att arbeta med er på ett transparent och
konstruktivt sätt, för till syvende och sist är det er vi är
ansvariga inför.”
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Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
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Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

DIDIER REYNDERS
Nominerad kommissionsledamot
Rättsliga frågor

Den nominerade kommissionsledamoten Didier Reynders infann sig vid Europaparlamentet den 2 oktober 2019 för att
svara på frågor från parlamentsledamöter från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor, utskottet för rättsliga frågor samt utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Under utfrågningen
gjorde han ett antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hans ansvarsområde, såsom detta
beskrivs i den uppdragsbeskrivning som han mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens tillträdande
ordförande, däribland följande:
 att upprätthålla rättsstatsprincipen, och
 rättvisa och konsumentskydd.
Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen för
utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före utfrågningen
till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka han tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor
Författare: Ottavio Marzocchi, Udo Bux
Generaldirektoratet för intern politik
PE 621.923 – oktober 2019
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Att upprätthålla rättsstatsprincipen
Omfattande diskussion om rättsstatsprincipen,
grundläggande rättigheter och demokrati
”Jag kommer ... att arbeta med rapporten om rättsstatsprincipen
– om hur man kan bygga upp en process – med en
interinstitutionell diskussion om hela den övergripande frågan ...
om rättsstatsprincipen, grundläggande rättigheter och
demokrati.”
En europeisk rättsstatsmekanism
”I juli lade kommissionen fram sina förslag om en omfattande
europeisk rättsstatsmekanism. Jag kommer att främja en
rättsstatskultur, motverka problem med rättsstatsprincipen och
vidta åtgärder när så krävs.”
”Jag ... vill att denna nya mekanism ska vara inrättad och i drift
nästa år, med en inkluderande icke-diskriminerande och
förebyggande årlig process. Den ska leda till en årsrapport och
stödjas av resultattavlan för rättsskipning i EU.”
Övervakning av rättsstatsprincipen i dialogen med
medlemsstaterna och samarbetet med medlemsstaterna
och andra institutioner
”Övervakningen kommer att omfatta alla medlemsstater, men
den kommer att vara mer ingående i de medlemsstater där vi har
sett särskilda risker. Jag kommer att fästa särskilt stor vikt vid att
säkerställa en objektiv och rättvis övervakning och dialog och
säkerställa att vi delar med oss av bästa praxis för att hjälpa
medlemsstaterna.”

grund för diskussioner i såväl parlamentet som, hoppas jag,
rådet.”
Rättsstatsvillkoret
”Jag tror att vi snabbt kan komma fram till en överenskommelse
mellan medlagstiftarna i denna fråga, för det kommer sedan
betyda att det går att vidta rätt budgetåtgärder och hålla inne,
eller dra in helt och hållet, pengarna om någon misslyckas
generellt sett med att upprätthålla rättsstatsskyldigheterna.”
Rapporter om en ny strategi för demokrati och stadgan om
de grundläggande rättigheterna
”Kommissionen planerar också en rapport om stadgan om de
grundläggande rättigheterna så det är möjligt att vi kommer
med en rapport om detta. Vi kommer att arbeta med en ny
strategi för demokrati så kanske med en rapport om demokrati.”
Interinstitutionellt arrangemang
”[D]et går att diskutera ett interinstitutionellt arrangemang. Jag
vet inte om det kommer att vara ett formellt sådant för det
kommer att dröja länge – kanske efter halva tiden – men att börja
genast.”
Kommissionens, rådets och Europaparlamentets
arbetsgrupp

Att använda hela verktygslådan, inbegripet sanktioner
”Vi måste använda alla verktyg som står till vårt förfogande ...
Tro mig, jag kommer inte att tveka att vidta åtgärder närhelst
rättsstaten är hotad. Jag kommer inte att gå med på några
kompromisser när demokratin står på spel.”

”Jag kommer att föreslå att en arbetsgrupp inrättas med de tre
institutionerna ... och undersöka hur processen skulle kunna
byggas tillsammans. Jag kommer naturligtvis först att arbeta
med rapporten om rättsstatsprincipen – om hur en process kan
byggas – med en interinstitutionell diskussion om hela den
övergripande frågan, som ni sade, om rättsstatsprincipen,
grundläggande rättigheter och demokrati ... Så jag hoppas att
det kommer att gå att skapa en sådan arbetsgrupp så snart som
möjligt ... Jag motsätter mig inte möjligheten att rådfråga och
diskutera med oberoende experter, oberoende organ, men
kanske inte inrätta något nytt.”

Rekommendationer

Artikel 2, yttre förbindelser

”[D]et är också väldigt viktigt att alla medlemsstater får
rekommendationer och anmärkningar utan diskriminering ... Det
förvånar mig att det under så många år har varit möjligt att
anmärka på budgetsituation – vilket måste göras – men mindre
självklart att anmärka på sådant som rör de värden vi delar.”
Artikel 7-förfaranden
”[D]et är väldigt tydligt: Jag vill gå vidare med artikel 7förfarandet, inte bara i de fall som redan föreligger utan, om så
krävs, även i andra fall. Jag vet att det kan finnas andra typer av
problem i andra medlemsstater, och vid behov måste vi tillämpa
det på samma sätt.”
Europaparlamentets framläggande av initiativ om artikel 7förfarande mot Ungern i rådet
”[V]ad gäller Ungern – och ni har sett att det nu finns ett
förfarande – har jag uppmanat rådet, och detta är också den
nuvarande kommissionens ståndpunkt, att parlamentet ska
kunna komma och förklara sin ståndpunkt – för detta förfarande
inleddes i parlamentet – på exakt samma sätt och på en väldigt
stadig grund.”
Årlig cykel, media och demokrati
”Min första uppgift kommer att vara att leda kommissionens
arbete med att framställa en rapport om mänskliga rättigheter,
den kommer inte bara att handla om rättsstatsprincipen utan om
ett bredare område. Under kommissionens första år skulle jag
lägga fram ett diskussionsunderlag som kommer att ligga till
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”Det är mycket viktigt för mig att se till att artikel 2 respekteras
inom EU och även när våra värden exporteras.”
Minoriteter och sårbara grupper
”[J]ag lovar ... att försvara minoriteter och definitivt minoriteters
rättigheter. Du nämnde hbt-personer, och så är fallet vid alla
tänkbara tillfällen. Det kommer naturligtvis att vara en av
frågorna, de är alla sårbara grupper, det vet ni, men vi måste vara
väldigt aktiva ute på fältet och inte bara i de allmänna
förfaranden vi har i vår verktygslåda.”

Rättvisa och konsumentskydd
Utveckling av området med rättvisa genom rättsligt
samarbete
”Vi måste stärka det civilrättsliga och straffrättsliga samarbetet.
EU-medborgarna har rätt att bo och arbeta i hela EU med full
respekt för den fria rörligheten.”
Ömsesidigt förtroende
”Det handlar också om att respektera vår mångfald samtidigt
som våra olika rättsliga traditioner säkerställs, men de bör inte få
utgöra ett hinder för våra friheter eller vår säkerhet. Jag kommer
att arbeta för att skapa en känsla av tillit mellan våra olika rättsliga
system.”

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna
Kommer de grundläggande rättigheterna att vara skyddade
vid brottsbekämpning?

undanröja många onödiga hinder för små och medelstora
företag eller nystartade företag.”

”[S]varet är ja ... [O]m jag får en sådan portfolio kommer jag att
försvara de grundläggande rättigheterna ... Definitivt ... [D]et är
uppenbart.”

Grundläggande rättigheter, mänskliga och etiska
konsekvenser av artificiell intelligens

Den europeiska arresteringsordern
”Vad gäller den europeiska arresteringsordern kommer jag att
fortsätta att övervaka dess tillämpning och arbeta nära er och
medlemsstaterna för att fortsätta förbättra den ... Vi kommer att
överväga huruvida det krävs överträdelseförfaranden mot
bakgrund av efterlevnadsutvärderingen. Jag kommer också att
noga överväga huruvida ett förslag om en översyn av den
europeiska arresteringsordern borde läggas fram.”
Fängelseförhållanden och häktning
”Jag kommer också att granska hur fängelseförhållandena i
unionen skulle kunna förbättras, och jag kommer att utforska
idén om att inrätta minimistandarder för häktning i syfte att
stärka tilliten.
Europolförhandlingar med partner
Jag tror att vi även här borde kunna uppmärksamma de
grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna
när det gäller hur vi förhandlar och sluter avtal. Jag kommer,
såklart, att övervaka de byråer som är mer direkt beroende av GD
Rättsliga frågor.”
Europeiska åklagarmyndigheten
”[M]in första uppgift blir att se till att den europeiska
åklagarmyndigheten har genomförts som den ska i slutet av
nästa år. Jag kommer att arbeta tillsammans med chefsåklagaren
och den tillförordnade administrationen för detta ändamål och
det är många steg vi måste ta på vägen dit ... Först och främst
måste vi ha ett åklagarkollegium. Så vi måste sätta tryck på
medlemsstaterna att upprätta ett kollegium. För det andra måste
vi trycka på mer för att direktivet om bekämpande genom
straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot
unionens finansiella intressen verkligen ska genomföras, för
annars kommer det att bli svårt för den nya europeiska åklagaren
att arbeta med situationen i EU-budgeten. Och så ... kommer det
att vara viktigt att den europeiska åklagarmyndigheten får
tillräckliga resurser – mänskliga resurser och ekonomiska
resurser – och jag ska se till att den kan skyddas i den fleråriga
budgetramen.”

”[U]nder de första 100 dagarna kommer vi att försöka arbeta med
en ny övergripande lagstiftning, om de mänskliga och etiska
aspekterna av artificiell intelligens ... [V]i måste kräva mer och mer
information om algoritmerna och om hur algoritmerna fungerar
rent logiskt ... Så för kommissionen är det inte bara ny lagstiftning
som måste inrättas, vi måste även hjälpa de nationella
myndigheterna att anordna tester och kontroller för att få
information ... [V]i kommer att arbeta sektorsvis, för det finns mer
djupgående svårigheter inom transportsektorn eller hälso- och
sjukvården liksom inom en del annan verksamhet.”
Guldvisum
”[D]et finns viss rätt till fri rörlighet, möjligheten att rösta till
Europaparlamentet, så vi måste vara hårda ... För det finns risker,
du nämnde korruption och penningtvätt, men många andra
risker följer med detta. Så jag lovar att bekämpa allt detta, för vi
måste skydda det europeiska medborgarskapet. Det är en väldigt
viktig del av våra värden.”
Visselblåsare
”[J]ag anser att vi inte bara måste göra framsteg när det gäller alla
medlemsstaters tillämpning av direktivet, utan det är ganska
troligt, och jag vill diskutera detta med medlemsstaterna, att vi
antar ytterligare åtgärder, som sagt, rörande bistånd och stöd.
Detta kan ske i form av rättsligt stöd, ekonomiskt, som jag nämnt,
och även psykologiskt stöd.

Eurojust
”Inom området rättvisa har vi i synnerhet Eurojust som ska
underlätta samordningen av de rättsliga myndigheterna, särskilt
när det gäller att bekämpa immaterialrättsbrott. Kraftigare
åtgärder vore därför önskvärda där, och Eurojust håller på att ta
fram en rapport om rättsliga utmaningar och bästa praxis för
hanteringen av dessa slags brott. Vi kommer därför att kunna
arbeta för utbyten av bästa praxis mellan staterna.”
Allmänna dataskyddsförordningen, främjande av EU:s
strategi som en global modell
”En av mina prioriteringar kommer att vara att se till att de
grundläggande rättigheterna skyddas fullt ut i den digitala
tidsåldern ... Vi måste se till att de nya rättsliga ramarna
genomförs fullt ut och att vi samtidigt fortsätter att främja våra
värden och standarder på den globala arenan ... Jag hör ofta kritik
mot den allmänna dataskyddsförordningen, som ändå innehåller
förenklade mekanismer för små och medelstora företag. Jag
kommer därför att försöka arbeta i den andan för att, om möjligt,
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Och för var en av dessa punkter är jag beredd att undersöka
huruvida medlemsstaterna vill ta det vidare och om vi också
måste gå vidare på EU-nivå.”

och etiska aspekter och ansvarighet, men jag vill inte lova er att
vi kommer att ha en ny förordning om ansvarighet under de
första 100 dagarna. Det kan dröja längre än så.”

Europeiskt medborgarskap
”Jag vill fortsätta göra framsteg med prioriteringarna: ... att
skydda medborgarnas fria rörlighet, i synnerhet i samband med
brexit, som kommer att komma upp igen på dagordningen
väldigt snart.”

Faktiskt verkställande av konsumentlagstiftning
”[J]ag tänker fästa stor vikt vid det faktiska verkställandet. ... Nu
måste vi se till att den verkligen verkställs både inom unionen
och med våra internationella partner.”
Förstärkt konsumentkapacitet
”Inom ramen för strategierna för den gröna given kommer vi,
under första 100 dagarna, att försöka hitta hur man skulle kunna
arbeta mer med leveranssidan och hur konsumenterna skulle
kunna delta i en snabbare omställning till den gröna ekonomin.
Jag är säker på att vi måste ge konsumenterna mer information,
som ett första steg naturligtvis, så att de kan bestämma om de
vill göra ett annat val och ta en annan produkt.”

Bolagsrätt
”Jag är väldigt fast besluten att arbeta tillsammans med er och
med rådet kring hur vi ska inrätta nya krav i bolagsrätten. Du
nämnde också mänskliga rättigheter ... Det finns vissa frivilliga
åtaganden för närvarande hos många företag, men det räcker
inte. Jag är säker på att vi måste få till en verklig förändring i
bolagsrätten och kräva fler skyldigheter när det gäller företagens
sociala intressen, och jag är också säker på att det är ganska
viktigt att diskutera leveranskedjan.”
Grupptalan
”Jag kommer ... att verka för att förslaget om grupptalan ska antas
snarast. De europeiska konsumenterna behöver verkligen
kollektiva prövningsmöjligheter.
... först måste vi anta det nya direktivet, direktivet om grupptalan,
och anordna en kollektiv prövning, för som ni vet måste vi få
rådets ståndpunkt om möjligt i november, så vi står på det första
steget och jag instämmer till fullo i att vi måste göra detta och vi
måste organisera processen.”
Kvalitetsskillnader mellan produkter
”Vi måste fortsätta slå ner på oärlig och aggressiv försäljning och
skydda sårbara konsumenter. Vi måste vara ytterst vaksamma
mot risken att produkterna skiljer sig åt kvalitetsmässigt ... Vi
förväntar oss att det inte spelar någon roll var konsumenten bor
för hur rättvist det är ...”
Produktsäkerhet
”Jag kommer att undersöka möjligheterna att uppdatera
direktivet om allmän produktsäkerhet så att alla aktörer i den
internetbaserade leveranskedjan minskar antalet osäkra
produkter. Jag vill också ha tydliga ansvarighetsregler för alla
leverantörer som är delaktiga i konsumentens onlineresa.”
Ansvarighet för AI
”[N]är det gäller de mänskliga och etiska aspekterna av artificiell
intelligens, och vi måste se hur vi ska kunna gå vidare med
ansvarigheten ... Säkerhet är en väldigt viktig aspekt, mänskliga

Hållbarhet, livslängd, reparerbarhet
”Först och främst har alla vi Europeiska unionens medlemsstater
lovat att uppfylla vårt åtagande när det gäller målen för hållbar
utveckling, på FN-nivå.”
”Jag vill upprepa, som jag sade i mina inledande kommentarer,
att det är väldigt viktigt att utnyttja efterfrågesidan – alltså
konsumentkapaciteten – för att få till en ordentlig process mot
en hållbar ekonomi, och jag är säker på att om vi verkligen vill
uppfylla vårt åtagande om målen för hållbar utveckling på FNnivå måste vi göra det och vara väldigt aktiva här.”
”Jag har sagt klart och tydligt att jag anser att vi, inom ett antal
frågor som rör hållbarhet och hållbar utveckling, effektivt måste
informera våra konsumenter. Och det är alltså upp till företagen
att tillhandahålla korrekt information, till exempel om ... många
produkters livslängd och reparerbarhet men också om tillgången
till reservdelar. Och när det gäller reparerbarhet vill jag tillägga ...
att det kan vara tredje parter som reparerar, det måste inte vara
företaget som sålde produkten ... Så på alla dessa punkter tror jag
att det antagligen kommer att krävas lagstiftning ... Vi kommer
att undersöka alla situationer för att se om vi ska satsa på en
skyldighet rörande hållbarhet. ...”
Programmerat åldrande
”Och apropå planerat åldrande anser jag att om det verkligen är
planerat måste det komma att räknas som en brottslig gärning
och myndigheterna måste få möjlighet att bestraffa det. Det ska
inte gå att man utav fri vilja lägger in inbyggt åldrande i
produkter utan att det får konsekvenser.”

Ansvarsfriskrivning och upphovsrätt. De åsikter som framförs i texten är upphovsmännens och utgör inte nödvändigtvis Europaparlamentets
officiella ståndpunkt. Återgivning eller översättning för icke-kommersiellt bruk är tillåten under förutsättning att källa anges och att
Europaparlamentet meddelas i förväg och får en skriftlig kopia. De citat översatta från engelska som ingår i detta dokument bygger på det fullständiga
förhandlingsreferatet från utfrågningen, som har gjorts tillgängligt i efterhand. Citat från uttalanden som gjorts på ett annat språk än engelska bygger
på simultantolkningen från utfrågningen. Denna simultantolkning utgör inte någon autentisk återgivning av förhandlingarna. Videoinspelningen från
utfrågningen finns att tillgå. © Europeiska unionen, 2019.
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BRIEFING

Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
September–november 2019

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

ADINA-IOANA VĂLEAN
Nominerad kommissionsledamot
Transport

Den nominerade kommissionsledamoten Adina-Ioana Vălean infann sig vid Europaparlamentet den 14 november
2019 för att svara på frågor från parlamentsledamöter från utskottet för transport och turism. Under utfrågningen
gjorde hon ett antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hennes ansvarsområde, såsom
detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som hon mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens
tillträdande ordförande, däribland följande:


hållbara, säkra och överkomliga transporter.

Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka han tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för struktur- och sammanhållningspolitik
Författare: Esteban Coito Gonzalez
Generaldirektoratet för intern politik
PE 629.210 – november 2019
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Hållbara, säkra och överkomliga transporter

Utvidgningen av utsläppshandelssystemet

Samarbete med Europaparlamentet

”Att dra ner på flygbolagens utsläppsrätter med målet att de så
småningom ska tas bort är en del av det uppdrag jag fått och en
utvidgning av utsläppshandelssystemet till sjöfartssektorn skulle
åstadkomma en välkommen förändring. Generellt sett bör det
vara användarna som bekostar sina resor, inte hela samhället.”

”Jag vet hur viktigt det är att en kommissionsledamot utnyttjar
parlamentsledamöternas sakkunskap och erfarenhet, och jag
lovar er att jag från allra första början kommer att låta er ta del av
mina tankar och projekt och vi kommer att arbeta under hela
produktionskedjan för ny lagstiftning.”
”Jag lovar att tillhandahålla bra lösningar för arbetet med alla
berörda parter, att arbeta med parlamentet för att lösa problem
och hitta rätt sätt att ge folk tillgång till infrastrukturen, ge dem
möjlighet att röra sig, till överkomliga priser, och ha ett rättvist
transportsystem för alla, även vad gäller luftfarten.”
”[…] Mycket kommer att behöva göras inom området transporter
och turism och […] kommissionsledamoten med ansvar för
transport bör åta sig detta tillsammans med Europaparlamentet
och [utveckla] detta arbete och sedan [diskutera] det i
kommissionskollegiet.”
Strategi för hållbara och smarta transporter
”Jag kommer att arbeta hårt för att minska de rörlighets- och
transportrelaterade verksamheternas miljöavtryck, och se till att
våra åtgärder bidrar ännu mer till att minska koldioxidutsläppe n
och till bättre luftkvalitet.”
”Jag kommer att stödja partnerskap med näringslivet inom
värdekedjan som en del av den europeiska gröna given.”
”Jag kommer att trycka på för att det gemensamma europeiska
luftrummet äntligen ska fullbordas […] Jag kommer inte att säga
något i stil med att vi behöver flyga mindre, men det måste bli
effektivare och mer hållbart och vi måste ha ett bättre, effektivt
trafikledningssystem.”
”Om det är hamnar du pratar om skulle jag säga att sjöfarten
naturligtvis är en enorm industri i Europa. Vi måste skydda den,
konsolidera den, göra den mer hållbar, miljövänligare, men detta
bör vara en del av en positiv lösning – miljövänligare och
konkurrenskraftig […] alla tredjelandsaktörer på våra marknader
ska respektera våra regler, och detta är något som, en del av
kommissionens arbete att följa och se till att detta alltid görs.”
”[…] strategier för hållbar rörlighet i städer […] jag ser helst en
europeisk strategi för detta utan alltför mycket fragmentering,
för fragmentering inom detta område är inte bra för
gränsöverskridande resenärer […] vi kommer att undersöka om
det kommer att krävas fler åtgärder på EU-nivå.”
Internalisering av externa effekter/energibeskattning
”Vi vill vara koldioxidneutrala senast år 2050 och det kräver
ytterligare strategier och ansträngningar.”
”Så vi måste delvis internalisera dessa externa effekter […]
användaren måste dra ett större strå till stacken när det gäller
sådant som skapar utsläpp.”
”Jag kan utfästa ett löfte och säga att jag inte utesluter
beskattning, det är fullständigt uppenbart […] jag lovar att mitt
fokus kommer att ligga på hur vi kan utveckla tågtrafiken och
göra den mer ekonomiskt överkomlig med lägre priser.”
”Och så har vi hållbara alternativa bränslen och vi har beskattning,
allt ligger på bordet, jag vill inte dölja någonting och jag lovar att
arbeta med allt detta för att minska utsläppen inom luftfarten och
göra järnvägen till ett mer lockande transportalternativ för
människor och varor.”
PE 629.837

”[…] Utsläppshandelssystemet inom luftfarten måste leda till
minskade utsläpp. Vi har Corsia: när det har antagits kommer vi
att vara tvungna att genast genomföra det så att vi kan
kompensera för utsläppen.”
”[…] EU:s utsläppshandelssystem […] jag förbinder mig, och vi
bör tillsammans förbinda oss, att införa ett sådant system för att
minska utsläppen inom sjöfarten.”
”[…] när vi inför EU-utsläppshandelssystemet för sjöfarten […], då
kommer vi att gå försiktigt till väga och försöka bevara sektorns
konkurrenskraft för den är definitivt väldigt viktig för oss.”
Större
användning
av hållbara
och
alternativa
transportbränslen för vägtransporter, sjöfarten och
luftfarten
”Jag kommer att arbeta tillsammans med medlemsstaterna och
privata investerare för att få till stånd en kraftig ökning av
allmänhetens tillgång till laddstationer eller tankstationer. Jag vill
främja en ökad användning av hållbara bränslen i såväl
vägtransporterna som sjöfarten och luftfarten.”
”[…] en ökad användning av mer hållbara bränslen. När det gäller
sjöfarten […] skulle mitt mål – mitt löfte – vara att stödja de som
är hållbarast och bärkraftigast i det här skedet och uppmuntr a
utvecklingen av ny teknik, nya forskningsprogram.”
”Alltså en uppsjö av åtgärder – det viktiga är att fasa ut fossila
bränslen, bli miljövänligare och att inte förlora konkurrenskraft.”
Digital innovation och fortsatt modernisering av viktiga
transportsystem
”Vi måste utnyttja digitaliseringen fullt ut för att göra
transporterna säkrare, renare, effektivare och mer tillgängliga.”
”Det håller på att växa fram en verklig marknad för digitala
lösningar och jag vill att EU förblir ledande där: från blockkedjor,
digital kartläggning och digital spårning till uppkopplade och
automatiserade fordon, plan och fartyg.”
”Vi måste integrera järnvägen i förändringarna av logistiken med
hjälp av ny teknik, vi måste ha öppna data om till exempel
förväntade ankomsttider och vi behöver definitivt ett nytt
signalsystem.”
Den sociala dimensionen
”Jobben kommer att påverkas, och jag kommer därför att
prioritera investeringar i omskolning så att till exempel
regionerna med en stark bilindustri kan fortsätta blomstra socialt
och ekonomiskt.”
”Jag vill vidareutveckla plattformsinitiativet för kvinnor inom
transportsektorn, och jag vill se könsbalanseringens och
jämställdhetsintegreringens potential blomstra.”
”Vi måste förklara för [folk] och få deras stöd så att de inte blir
rädda att transporternas moderna framtid betyder att någon
kommer att hamna på efterkälken. Jag är fullt och fast besluten
att följa denna strategi och jag kommer att följa upp allt arbete
som redan påbörjats.”

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna
”Luftfartssektorn är väldigt konkurrenspräglad ... Alla måste vara
med
på
tåget,
medlemsstaterna,
flygbolagen,
flygplansbesättningens
organisationer, arbetstagaroch
arbetsgivarorganisationer och parlamentet ... Jag tänker faktiskt
säga att jag kommer att vidta alla åtgärder som krävs, vare sig de
är lagstiftande eller inte, för att få bukt med dessa brister, alla
dessa problem.”
”Jag [vill] arbeta tillsammans med mina [kollegor i kommissionen]
för att vidta bra åtgärder inom många olika områden så att
arbetstagarna, eller arbetsmiljön inom transportsektorn, är
skyddad mot bedrägerier och missförhållanden, mot dåliga
arbetsvillkor. Så jag skulle säga att detta är ett humanistiskt
åtagande.”
Militär rörlighet
”Transportinfrastrukturen är avgörande om en europeisk
försvarsstrategi ska kunna bli verklighet. Förbättrad rörlighet för
våra trupper och utrustning bör inte glömmas bort när vi
investerar i infrastruktur, och anläggningar med dubbla
användningsområden, för civila och militära syften, är en stor
möjlighet för vår union och bör vara ett strategiskt val.”
Ledande roll i internationella forum
”Om vi tänker globalt är den tillträdande ordförandens vision en
geopolitisk kommission. Det är exakt vad vi behöver. EU måste
förbli multilateralt på global nivå. På transportområdet betyder
detta att EU måste vara en knutpunkt för alla grannregioner men
framför allt för globala leveranskedjor och passagerarströmmar ,
och detta kommer att vara extremt viktigt för vår
konkurrenskraft.”
”Vår konkurrensfördel kan förstärkas om vi vidtar rätt åtgärder i
våra
internationella
organ
såsom
Internationella
sjöfartsorganisationen
(IMO) och Internationella civila
luftfartsorganisationen (Icao) så att alla resultat från våra
framgångssagor tas i beaktande.”
Samarbete med viktiga partner
”Sedan har vi avtal och i avtalen finns det regler som måste
verkställas. Och jag anser att det måste vara lika villkor för våra
företag och för de som får tillgång till vår marknad […] Detta
kommer att vara en fortlöpande del av arbetet.”

”[…] vi måste verkställa konkurrens på marknaden så att vi får ett
bra prissystem […] Det jag kommer att göra är att följa upp och
utvärdera exakt hur situationen ser ut och vad som inte
genomförs och försöka verkställa genomförandet.”
”[…] där inga framsteg görs kommer vi, såklart, att ta till
överträdelseförfaranden.”
”Ja alltså, vi är alla medvetna om det kniviga problemet ni har
med flygplatsen i Gibraltar […] det råder såklart inget tvivel om
att jag, om brexit blir verklighet, kommer att vara en
kommissionsledamot för EU:s medlemsstater.”
Transeuropeiska transportnät
”Jag har motsatt mig nedskärningarna i den nuvarande fleråriga
budgetramen och jag lovar er att jag kommer att försvar a
budgeten för fonden för ett sammanlänkat Europa i nästa
fleråriga budgetram.”
”Vi måste färdigställa stamnätet, vi måste stödja flygplatsernas
och hamnarnas roll där de ligger regionalt och lokalt.”
”Vi kommer också att se över riktlinjerna för 20 nät under 2021,
jag vet att det finns ett löfte […] vi måste bidra mer till de
framväxande projekten i nätet, särskilt inom järnvägen.”
”[…] att införa en enda myndighet som hanterar alla förfaranden
[…] det kan medföra ytterligare ett byråkratiskt lager […] det vill
vi inte, och också införa fler kortare perioder på kanske två år för
genomförandet.”
Saknade infrastrukturs- och konnektivitetslänkar
”Vi måste alltså å ena sidan investera i själva infrastrukturen – i
multimodaliteten.
”Konnektivitet är fortfarande det viktigaste och vi kommer att
investera i konnektivitet. Som jag sade tidigare kommer det att
krävas att lokala och regionala flygplatser och hamnar får mer
stöd inom ramen för EU:s konkurrenspolitik.
Jag vill främja nattåg eftersom de är konkurrenskraftiga, och en
skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster kan tillämpas
för nattåg.
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Överkomliga, pålitliga och tillgängliga transporter för alla
”Jag vill främja mobilitet som en tjänst, göra alternativ till
vanliga personbilar ekonomiskt överkomliga, anpassa
infrastrukturen och omfamna smarta och samverkande
lösningar.”

säkerhetslöfte för gott och jag behöver ert stöd i denna
kamp.”
”Jag tänker att vi har åtagit oss en nollvision, alltså noll
dödsfall år 2050. Det finns en strategi som vi kommer att
inrätta och jag tänker verkligen främja den.”

Säkerhetsstandarder

Passagerarrättigheter

”25 000 dödsolyckor i trafiken om året är helt enkelt
oacceptabelt. Vi bör dela målet om att antalet dödsfall och
allvarliga olyckor ska ha halverats 2030 jämfört med 2020. Jag
kommer att lägga alla tillgängliga resurser på att övertyga
ministrar, investerare och utvecklare att internalisera detta

”Resenärer med begränsad rörlighet måste kunna röra sig
omkring lika lätt som alla andra. De som bor i avlägsna
områden måste få en bättre koppling till våra transportnät ...
EU har i dag en väldigt omfattande ram för
passagerarrättigheter men vi måste vidareutveckla den.”
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Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
September–november 2019

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

HELENA DALLI
Nominerad kommissionsledamot
Jämlikhet

Den nominerade kommissionsledamoten Helena Dalli infann sig vid Europaparlamentet den 2 oktober 2019 för att svara
på frågor från parlamentsledamöter från utskotten för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,
utskottet för sysselsättning och sociala frågor samt för medborgerliga fri- och rättigheter samt utskottet för rättsliga och
inrikes frågor. Under utfrågningen gjorde hon ett antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser
hennes ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som hon mottog av Ursula von der Leyen,
Europeiska kommissionens tillträdande ordförande, däribland följande:





kampen mot diskriminering samt direktivet om balans mellan arbete och privatliv,
rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
den europeiska jämställdhetsstrategin och internationella partnerskap – att ge kvinnor och flickor
egenmakt,
samarbete med Europaparlamentet och andra kommissionsledamöter.

Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns tillgängligt på webbplatsen
för utfrågningarna av den nominerade kommissionsledamoten. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka hon tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor
Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet
Författare: Martina Schonard / Susanne Kraatz
Generaldirektoratet för intern politik
PE 621.919 – oktober 2019
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Kampen mot diskriminering
Jämlikhet för alla
”Jag vill rikta in mitt arbete på framför allt följande tre trådar:
kampen mot diskriminering i alla hänseenden, kvinnors egenmakt
och delaktighet samt främjande av jämlikhet och fullständigt
deltagande. Allt detta ska gälla kvinnor och män, etniska
minoriteter, religiösa och icke-religiösa minoriteter, personer med
funktionsnedsättningar, äldre och yngre samt hbti-personer.”

funktionsnedsättning genomförs fullt ut och utan undantag. Jag
kommer också att se till att funktionsnedsättningsfrågan
integreras, bland annat genom arbetsgruppen, och jag kommer
också att utvidga principen om jämlikhetsgranskning. Dessutom,
som jag tidigare kunnat berätta för er, kommer jag att arbeta
väldigt nära den tvärpolitiska gruppen för personer med
funktionsnedsättning och med Europeiska handikappforumet.”
EU:s handikappstrategi 2010–2020

Jämlikhetslagstiftning

”Som sagt kommer vi nu att utvärdera strategin för att se vad som
har gjorts, vad som måste göras och vad som måste förbättras.”

”Jag kommer att göra allt som står i min makt för att påskynda
viktig lagstiftning inom jämlikhetsområdet.”

Integrering av funktionsnedsättningsfrågan

”När jag var minister deltog jag i ändlösa diskussioner i rådet om
förslag som blockerats under alltför lång tid. Förslaget till det
övergripande antidiskrimineringsdirektivet lades fram för mer än
elva år sedan. Direktivet om kvinnor i styrelser är från 2012.
Förslaget om EU:s anslutning till Europarådets Istanbulkonvention
är från 2016. Hur förklarar jag detta för våra medborgare? Inom
den här ramen kommer jag, om jag inte lyckas undanröja
kvarstående stötestenar och övertyga de medlemsstater i rådet
som fortfarande är skeptiska, inte att avstå från att leta efter nya
lösningar och föreslå ny lagstiftning.”
Likabehandlingsdirektivet (antidiskrimineringsdirektivet)
”Jag kommer först att vänta och se vad rådet (sysselsättning,
socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) kommer
fram till vid sitt sammanträde den 24 oktober, då de ska diskutera
antidiskrimineringsdirektivet, och utifrån detta se vad jag kan
göra. Jag vill häva blockeringen av det här direktivet.”
”Så det är såklart en utmaning, som ni vet, för det krävs enhällighet
i rådet, men jag kommer att prata med alla berörda ministrar för vi
måste snabbt hitta en väg framåt.”
”Jag kommer att förklara att sexuell läggning inte är ett val, så om
detta är skälet till att direktivet blockeras vill jag veta det.”
Främja övergripande jämlikhet
”Jämställdhetsintegrering är vägen framåt.”
Arbetsgrupp för jämlikhet
”Inom de första tre månaderna av den här kommissionens
mandatperiod kommer jag att inrätta en arbetsgrupp för jämlikhet
som ska styras av höga tjänstemän från alla generaldirektorat. Den
kommer att få det besvärliga uppdraget att snarast ta fram en
intersektionell strategi för jämlikhet inom all EU-politik.”
Ramen för strategin för romer
”Snart är den här ramen inte längre aktuell, och vi kommer att se
över strategin. Det är skälet till att jag vill besöka en romsk
bosättning så att jag vet mer om vad det är jag ser över, och vi
kommer att utvärdera hur vi bäst fortsätter i fråga om uppföljning.
Ramen för perioden efter 2020 kommer också att ha ett starkare
fokus på antiziganism. Jag kan försäkra er om att mycket arbete
kommer att göras inom detta område.”

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
”Jag lovar att göra allt som står i min makt för att se till att FN:s
konvention
om
rättigheter
för
personer
med
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”Jag kommer att prioritera frågan om att personer med
funktionsnedsättningar ska inkluderas. Jag kommer att se till att all
EU:s sektorslagstiftning tar upp funktionsnedsättningar.”
”Ja,
funktionsnedsättningar
kommer
att
ingå
i
jämställdhetsstrategin, för även här handlar det om integrering.”
Veto mot kommissionens förslag
I sitt svar på frågan om huruvida hon är beredd att lägga in ett veto
mot alla förslag från kommissionen som strider mot rätten till
inkludering, beredd att stoppa alla lagstiftningsförslag som
hämmar inkludering och huruvida hon kommer att lägga in ett
veto mot förslag från kommissionen som kanske inte är förenliga
med FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
svarade
den
nominerade
kommissionsledamoten:
”Mitt svar är ja.”

Den europeiska jämställdhetsstrategin
”Jag kommer att lägga fram en ny europeisk jämställdhetsstrategi,
som kommer att innehålla nya lagstiftningsförslag, såväl som
politiska åtgärder för inkludering.”
”[…] jämställdhetsstrategin kommer att omfatta lönetransparens,
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden,
löne- och
pensionsklyftan mellan kvinnor och män samt våld mot kvinnor.
Den kommer att ta upp könsstereotyper eftersom det som ni vet
är meningslöst att lagstifta om vi inte ändrar attityder och om vi
inte ändrar kulturer, så en särskild del kommer att handla om hur
vi får bukt med könsstereotyper. Den kommer även att ha ett
kapitel om balans mellan arbete och privatliv.”
”Jag kommer också att ta hänsyn till intressenternas åsikter.”
Lönegapet mellan kvinnor och män
”Under denna kommissions första 100 dagar kommer det att
anges i de politiska riktlinjerna att vi ska lägga fram åtgärder som
inför bindande insatser för lönetransparens. Detta kommer att
vara avgörande för vårt arbete, det bidrar till den övergripande
politiken för att komma till rätta med lönegapet mellan kvinnor
och män. Detta innebär ta striden mot ihållande stereotyper,
stärka kvinnors egenmakt i beslutsfattande, se till att direktivet om
balans mellan arbete och privatliv genomförs och att rättigheterna
i direktivet utnyttjas (i synnerhet av fäder) samt bekämpa den
pensionsklyfta mellan kvinnor och män som beror på obetalt
arbete.”
”Jag kommer att insistera på att vi måste fortsätta arbeta med
lönegapet mellan kvinnor och män och med pensionsklyftan.

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna
Jämställdhetsstrategin kommer också att ha ett avsnitt om
lönetransparens samt åtgärder för att säkerställa lika lön för
likvärdigt arbete. Vi vet att detta lönegap mellan kvinnor och män
leder till pensionsklyftan, som kan vara så stor som 36 %.”
”Ja, arbetsmarknadens parter är såklart väldigt viktiga […] att de är
en del av denna strategi, av detta förslag, som vi kommer att lägga
fram.”
”Och ja, naturligtvis kommer vi att ha mätinstrument och
indikatorer för att se hur vi kan gå vidare och utvärdera resultaten
och se över, göra ändringar och förbättra.”
Direktivet om kvinnor i styrelser
”Ja, jag kommer definitivt att arbeta för att häva blockeringen av
direktivet om kvinnor i styrelser. […] jag kommer att arbeta
tillsammans med medlemsstaterna och övertyga dem om att det
finns ett mervärde i att blockeringen av denna akt i rådet hävs.”
”Jag tycker att det är ett balanserat förslag och jag kommer att
träffa alla ministrar som motsätter sig förslaget och verka för en
allmän riktlinje i rådet.”
Utnyttjande av hushållsarbetare
I sitt svar på frågan om hon tänker vidta åtgärder för att förbättra
arbetsförhållandena för hushållsarbetare, även migrantkvinnor,
svarade hon följande:
”Ja, självfallet, det är ett område som bör tas itu med och som
kommer att tas itu med […] det är genom arbetsgruppen vi kan
arbeta tillsammans.”
”[…] vi har direktivet om etnisk jämlikhet […] det finns ett skydd,
men vi kommer att behöva undersöka hur vi kan kontrollera att
direktivet genomförs. Jag skulle därför arbeta tillsammans med de
andra kommissionsledamöterna även inom denna fråga.”
Jämställdhetsintegrering
”Jag kommer att arbeta hårdare och även ta fram de verktyg som
behövs för att jämställdhet ska integreras i all EU-politik på en ny
nivå. Som ni vet kommer också detta att vara arbetsgruppens
uppgift, den kommer att arbeta med de olika generaldirektoraten
för att se till att jämställdhetsintegreringen verkligen blir av.”
Könsstereotyper
”Stereotyper är en väldigt viktig fråga och den kommer faktiskt att
tas upp i vår jämställdhetsstrategi.”
”Jag kommer under hela min mandatperiod att fortsätta arbetet
med kvinnors egenmakt och – tillsammans med medlemsstaterna
– se till att få bukt med könsstereotyper.
När det gäller glastaket så ja, det är fortfarande ett väldigt konkret
problem. […] Jag är fast övertygad om att vi måste få bort
stereotyper och få in fler kvinnor inom ämnena naturvetenskap,
teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Händelsevis råkar jag
vara den person som främjade internationella dagen för kvinnor
och flickor inom vetenskap vid FN. […] Naturvetenskap, teknik,
ingenjörsvetenskap och matematik ligger mig så varmt om hjärtat
liksom att få in kvinnor och flickor i dessa ämnen – få flickor att
studera det och kvinnor som redan arbetar med det att få
beslutsfattande ställningar inom dessa områden.”
Barcelonamålen: barnomsorg
”Jag kommer […] – tillsammans med medlemsstaterna – att se till
att […] barnomsorgen och omsorgsmöjligheterna förbättras.”

I sitt svar på en fråga om kommissionens strategi för att
Barcelonamålen ska uppfyllas svarade Helena Dalli följande:
”Ja, vi måste arbeta med detta. Vi måste hitta sätt att ha, som ett
minimum, ekonomiskt överkomlig barnomsorg.
Jag kommer definitivt att ligga på […] för att få medel, så att jag
kan lägga fram åtgärder som hjälper människor att få tillgång till
ekonomiskt överkomlig barnomsorg.”
Rättigheter rörande sexuell och reproduktiv hälsa
”Jag är en övertygad feminist och ni har mitt ord att jag kommer
att göra allt som går för att skydda den sexuella och reproduktiva
hälsan och de därmed sammanhängande rättigheterna. Så jag
kommer att arbeta tillsammans med arbetsgruppen för att
integrera dessa frågor, i synnerhet i diskussionerna med
kommissionsledamoten med ansvar för hälsa.””Vi kommer också
att behöva uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling vad gäller
kvinnors hälsa och allmän tillgång till sexuell och reproduktiv
hälsovård och familjeplanering och utbildning.”

Direktivet om balans mellan arbete och privatliv
Genomförande
”Som kommissionsledamot med ansvar för jämlikhet kommer jag
på nära håll att övervaka att direktivet om balans mellan arbete
och privatliv genomförs fullt ut och på rätt sätt i alla
medlemsstater.”
”Jag kommer att övervaka medlemsstaterna – för att se hur de
genomför detta direktiv, och kanske till och med hålla
workshoppar och föredrag – för att öka medvetenheten om denna
fråga och göra dem medvetna om att detta medför ett mervärde
för arbetsplatserna. Jag tänker använda EU-medel för dessa
medvetandehöjande åtgärder.”
På frågan om vad hon skulle föreslå för att ta itu med obalansen
mellan könen när det gäller uttaget av ledighet för omsorgsansvar
och vad hon kommer att föreslå för att familjer inte ska riskera att
hamna i fattigdom när de tar ut föräldraledighet och hur hon ska
förmå medlemsstater att tillhandahålla värdiga ersättningsnivåer
för
denna
ledighet
svarade
den
nominerade
kommissionsledamoten följande:
”Självklart vill vi göra mer och som sagt kommer [direktivet] att ses
över om tre år.”
”När vi väl har sett över direktivet och sett hur det fungerar och om
det finns – vilket det troligen kommer att göra – utrymme för att
öppna upp det så kommer vi att ta dessa förslag ni kommer med i
beaktande.”

Könsrelaterat våld och bättre stöd till brottsoffer
”Jag skulle [hellre] först fokusera på att få Istanbulkonventionen
ratificerad. Låt oss först och främst fokusera på det, men jag måste
också säga att det krävs enhällighet för att göra våld mot kvinnor
till ett EU-brott, så vi sitter mer eller mindre i samma sits. Vi kan
också stärka direktivet om brottsoffrets rättigheter – och där måste
jag
arbeta
tillsammans
med
den
nominerade
kommissionsledamoten
Didier Reynders. Vi kan stärka de icke-lagstiftningsrelaterade
åtgärderna för att bekämpa våld mot kvinnor, men den väg jag
föredrar är EU:s ratificering av konventionen.”
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”Ja, självfallet kommer det att vara en del av
jämställdhetsstrategin. Våld mot kvinnor på internet kommer vi
också att ta med i strategin.”

Internationella partnerskap att ge kvinnor och flickor
egenmakt
”Jag kommer att se till att Europaparlamentet regelbundet
informeras, i synnerhet inför större evenemang och under viktiga
skeden av de internationella förhandlingarna inom områden som
jag ansvarar för.”

Samarbete med andra kommissionsledamöter
”Den nominerade kommissionsledamoten Margaritis Schinas och
jag är eniga om att jämställdhet är en europeisk livsstil.”
”Frågorna [i direktivet om balans mellan arbete och privatliv] som
du tog upp är frågor som jag kommer att diskutera med den
nominerade kommissionsledamoten Margaritis Schinas, och vi
kan då diskutera arbetsvillkoren som du nämnde och undersöka
[…] vilka vägar framåt vi kan föreslå.”

Samarbete med Europaparlamentet

”Jag har i själva verket redan talat med den nominerade
kommissionsledamoten Margaritis Schinas om hur det ser ut i
verkligheten [när det gäller otrygga arbeten för kvinnor].”

”I mitt arbete tänker jag diskutera med er, ledamöterna av
Europaparlamentet, såväl som med medlemsstaterna och
civilsamhället. Jag tänker samarbeta med alla, utan att peka finger,
för att lyfta detta område inom såväl som utanför EU.”

”Vi kan också stärka direktivet om brottsoffrets rättigheter – och
där måste jag arbeta tillsammans med den nominerade
kommissionsledamoten Didier Reynders.”

”Jag vill arbeta med var och en av er inom specifika områden.”
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officiella ståndpunkt. Återgivning eller översättning för icke-kommersiellt bruk är tillåten under förutsättning att källa anges och att
Europaparlamentet meddelas i förväg och får en skriftlig kopia. De citat översatta från engelska som ingår i detta dokument bygger på den det
fullständiga förhandlingsreferatet från utfrågningen, som har gjorts tillgängligt i efterhand. Citat från uttalanden som gjorts på ett annat språk än
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Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
September–november 2019

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

THIERRY BRETON
Nominerad kommissionsledamot
Inre marknaden

Den nominerade kommissionsledamoten Thierry Breton infann sig vid Europaparlamentet den 14 november 2019 för
att svara på frågor från parlamentsledamöter från utskotten för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) samt för den
inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Under utfrågningen gjorde han ett antal utfästelser som anges i detta
dokument. Dessa utfästelser avser hans ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som han
mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens tillträdande ordförande, däribland följande:




den digitala ekonomin och det digitala samhället,
en framtidsanpassad europeisk industri och inre marknad, och
försvarsindustrin och rymden.

Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka han tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet
Författare: Mariusz Maciejewski, Frédéric Gouardères, Arthur-Edouard Hess
Generaldirektoratet för intern politik
PE 642.340 – november 2019
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Den digitala ekonomin och det digitala samhället
Att öka Europas tekniska suveränitet
”Vi måste snarast bana väg för morgondagens tillväxt genom att i
dag investera i kritisk teknik för framtiden. Då tänker jag såklart på
5G men vi måste också börja förbereda för 6G, artificiell intelligens,
molnet och redan för nästa steg efter molnet, perifera beräkningar
(så kallad edge computing), sakernas internet, it-säkerhet såklart,
blockkedjan […]. Och dessutom, vilket inte kommer som en
överraskning för er som känner mig, för kvantteknik.”
”När det gäller strategisk suveränitet måste vi, tillsammans med
Mariya Gabriel, påskynda framtagningen av ett europeiskt
innovationsråd, ett slags europeiskt Darpa, vilket vi behöver på vår
kontinent.”
”Vi kommer återigen att behöva investera enorma summor i
avgörande teknik. Det kommer såklart att handa om allt som rör
industriell äganderätt men också it-säkerhet, för inom detta
område kommer it-säkerhet att bli en central fråga.”
”Först och främst är det helt nödvändigt att försörjningskällorna
diversifieras. Jag vill påminna er om att år 2017 offentliggjordes 27
kritiska material. Ett nytt offentliggörande förväntas 2020, jag ska
granska det noga för det är ett ämne jag är väl bekant med. Jag
kommer att titta på det väldigt snabbt.”
Artificiell intelligens och den nya lagen om digitala tjänster
”Vi kommer alltså inom de första hundra dagarna, tillsammans med
Margrethe Vestager, att lägga fram en europeisk ram för artificiell
intelligens. Jag vill att den ska åtföljas av en europeisk strategi för
inrättandet av en gemensam uppgiftsmarknad.”
”Jag tänker inte säga att vi kommer att lagstifta om detta inom
dessa 100 dagar. Vi får se vad kommissionskollegiet säger, jag får
se vad som händer. Den kommer att få mitt starka stöd, men jag
kommer i nuläget inte att plädera för reglering. Först och främst
skulle jag vilja att vi försöker titta på det tillsammans, ha en
gemensam vision, att kunna dela detta med er såklart. Vi kommer
att genomföra många samråd under dessa hundra dagar och
parlamentet kommer att vara fullt delaktigt i dessa reflektioner, för
ni företräder våra 511 miljoner medborgare, ni ska göra er röst
hörd, och vi kommer att lyssna på den, det är något som är säkert.
Vi kommer såklart att luta oss mot riktlinjer, det skulle jag säga, för
att veta vad vi kan göra och vad vi inte kan göra […].”
”Data är mitt liv, så ni kan vara förvissade om att jag vill ha ett
Europa som har kontroll över sina data, som också kan dela dem,
utifrån tydliga kriterier, i synnerhet nu med den industriella
aspekten kommer detta att vara avgörande för sakernas internet
och industri 4.0.”
”Artificiell intelligens för industrin är en oerhört stor fråga, den är
större än industri 4.0.”
”Vi har sannerligen inte förlorat kriget om artificiell intelligens mot
amerikanerna och kineserna, det garanterar jag er. Jag kommer att
stå där tillsammans med alla, hoppas jag, som från alla håll och
kanter på kontinenten vill bistå mig i denna kamp. Detta är min
djupa övertygelse.”
”Tack för att du låter mig klargöra detta. Jag lovar att inte
ifrågasätta [klausulen om begränsat ansvar i direktivet om ehandel].”
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”[Om vi ser på framtiden] krävs det att reglerna för den inre
marknaden utvecklas och färdigställs mot bakgrund av de faktiska
behoven hos våra företag. Detta kommer att ske genom lagen om
digitala tjänster i syfte att reglera, i synnerhet, stora, digitala
plattformar.”
”[…] sett till lagen om digitala tjänster och en tänkbar ändring av
direktivet om e-handel […] kommer det naturligtvis inte att införas
någon allmän övervakning, ingen översyn av ursprungsprincipen
eller förändring av ansvarsfrågan. Självfallet kommer plattformars
skyldighet och ansvar att tas upp.”
”Jag kommer att införa en handlingsplan för medier och
audiovisuella medier.”
Den inre marknaden för it-säkerhet och en gemensam it-enhet
”It-säkerhet är naturligtvis avgörande när det gäller att förhindra att
vår informationsrymd en dag går sönder. Detta är en fråga som
ligger mig varmt om hjärtat, som ni alla vet, sedan lång tid tillbaka,
och jag tänker personligen ha ett finger med i spelet i alla delar av
portfolion. Den omfattar all verksamhet på den inre marknaden,
från början till slut. Det är därför en uppenbar strukturfråga.”
”Vi kommer att behöva ha problemet med it-säkerhet i åtanke,
även när vi tillverkar saker och ting […]. Så it-säkerhet genom
utformning är något som jag verkligen vill arbeta på tillsammans
med er, för det är något som jag tror vi måste arbeta mer med.”

En framtidsanpassad europeisk industri och inre
marknad
Långsiktig strategi för Europas industriella framtid
”Jag kommer att arbeta med tre huvudsakliga prioriteringar för
detta ändamål. Först och främst moderniseringen av den inre
marknaden. Där finns mycket kvar att göra, det vet vi. Vi behöver
en kritisk massa. Gränserna måste såklart sänkas […].”
”Något som är helt avgörande i den här portfolion är att alla
sektorer i vårt näringsliv som medverkar i ekonomin – alla sorters
tjänster, industrin (och industrin, det är naturligtvis 99,8 % av de
små och medelstora företagen, men det är också inom kulturen och
såklart turismen) – påverkas av digitaliseringen. Och min roll
kommer därför i själva verket att handla om att vara en aktör
överallt för att hjälpa hela vårt näringsliv att ställa om sig.”
Cirkulär ekonomi
”Tillsammans med mina kollegor i kommissionskollegiet kommer
jag att bidra till en ambitiös grön giv för att Europa ska bli den första
koldioxidneutrala kontinenten senast 2050. Och tillsammans med
Frans Timmermans kommer jag att bära upp den gröna givens
industriella pelare, en ny strategi för den cirkulära ekonomin, en
omställning till en offentlig upphandlingspolitik, liksom en
övergång till nollutsläppsfordon, för vi måste lära oss en läxa och
komma bort från Dieselgate.”
”I övrigt är miljövänlig politik hjärtat i det jag gör. Jag har sagt att vi
kommer att investera oerhört stora summor i omställningsteknik
[…] detta är ett område där Europa kan, måste och kommer att
vinna.”

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna

Strategi och företrädare för små och medelstora företag
”Min roll kommer också att vara att skydda de små och medelstora
företagen och de nystartade företagen, och stödja nya
anställningsformer genom att se till att konkurrensen med jättar
från andra kontinenter är rättvis, och i synnerhet genom att
säkerställa att alla åtnjuter sociala rättigheter.”
”Vi måste hjälpa de små och medelstora företagen att anpassa sig,
men också förenkla deras liv, med alla tänkbara medel, så att de kan
växa in på och genom den inre marknaden, till exempel genom att
underlätta tillgången till särskild finansiering, offentliga
upphandlingar eller hjälpa dem att skydda sin kunskap.”
”[De fem delarna i strategin för små och medelstora företag
kommer att vara följande:] Den första delen går ut på att avlägsna
rättsliga och administrativa hinder. Den andra är att förbättra
tillämpningen av direktivet om sena betalningar. Dessa ligger
fortfarande bakom närmare 30 % av de små och medelstora
företagens konkurser. Den tredje delen är att aktivt stödja små och
medelstora företags finansiering. Och verktygen finns, vi kommer
att öka den. Den fjärde delen handlar om att anpassa den inre
marknaden till de små och medelstora företagens särdrag, vi har
pratat om hinder. Och slutligen handlar den femte delen om att
utveckla kompetens, i synnerhet digital kompetens. Det har jag
sagt och det är väldigt viktigt.
Jag tog inte upp det förut men det är också väldigt viktigt:
hållbarhet. För när vi pratar om byggnader har vi självfallet allt
sådant
som
rör isolering, nollenergibyggnader,
noll
koldioxidutsläpp. Det är mycket kompetens som krävs. Det är ett
ämne som jag redan har diskuterat med kommissionsledamot
Nicolas Schmit, och vi kommer naturligtvis att arbeta tillsammans
med den här sista delen. Och så vill jag säga det igen, för det är en
viktig punkt, företrädaren för små och medelstora företag som jag
ännu inte har utsett, såklart, jag har inte träffat någon än, det är i ett
väldigt tidigt skede, kommer att spela en väldigt viktig roll som en
brygga mellan kommissionen och fältet.”
Den inre marknadens dagliga funktion
”Jag kommer att arbeta för att […] modernisera den inre
marknaden. Där finns mycket kvar att göra. Vi måste uppnå den
kritiska massan. Vi måste såklart minska hindren […].”

”[…] alla sektorer i vår ekonomi […] påverkas av digitaliseringen.
Min roll kommer därför att vara att hjälpa hela näringslivet att ställa
om sig.”
”För den inre marknaden i den här portfolion skulle jag säga att det
jag vill ha är en tretaktsmotor och den är skydd, omställning och så
prognostisering.”
”Först och främst har vi skydd, för den inre marknaden och dess
regler gör det möjligt att varje dag sälja och köpa miljontals
produkter samtidigt som konsumenterna skyddas. Detta skydd för
den inre marknaden är också till för de europeiska arbetstagarna
som fritt kan erbjuda sina tjänster i alla EU-medlemsstater när deras
yrkeskvalifikationer erkänns.”
”Vi måste också se till att reglerna för den inre marknaden tillämpas
på rätt sätt så att de kan fortsätta att främja konvergens och tillväxt
för alla EU:s länder. Jag betonar alla länder, utan att
arbetstagarskyddet eller skyddet av deras arbetsförhållanden
påverkas negativt.”
”Jag kommer också att se till att den inre marknaden är ett skydd
från konkurrens utifrån om den är orättvis.”
”Det är en fråga om att förutse och hänga med i denna omställning,
som också är en möjlighet att hjälpa alla de som måste bli
kvalificerade eller skaffa sig andra kvalifikationer eller omskola sig
för nya jobb. Den tredje utmaningen, den sociala utmaningen,
kommer att vara precis lika viktig för min portfolio som de andra
två, de miljörelaterade och de digitala utmaningarna.”
”Jag vill vara väldigt tydlig med att jag är motståndare till nya
hinder. Det är en känslig fråga. Vi har ibland sett hinder resas och
att några stater inte spelar enligt reglerna. Jag vill därför stödja
parlamentet i arbetet med att se till att reglerna respekteras.”
”Jag skulle återigen vilja göra det väldigt tydligt att jag inte tänker
öppna tjänstedirektivet igen. […] Men jag har planer på att
förbättra dess genomförande eftersom det redan finns och bör
tillämpas enligt reglerna.”
”Jag kommer att bekämpa regional protektionism.”
”Jag åtar mig gladeligen detta [att avlägsna
gränsöverskridande tjänsteleverans].”

hinder för
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Lika villkor

Turism

”Här vill jag säga att vi måste stödja en ny tillväxtstrategi för
Europa. Den inre marknaden bör ha regler som gynnar alla
företag, och då menar jag alla företag. Små, medelstora och
stora.”

”Vårt mål måste vara att skapa […] en strategi för värdekedjor,
värdekedjor inom alla sektorer, [även] turism, som måste
åtfölja omdaningen av hela ekosystemet när det ställs inför
massturism och framväxten av nya plattformar, så att Europa
förblir världens främsta resmål inom turismsektorn.”

Försvarsindustrin och rymden
Tillsyn över den europeiska försvarsfonden
”Självfallet kommer frågan om försvar att vara en jätteviktig
punkt, tack vare den europeiska försvarsfonden som kommer
att gynna, det kommer jag att vara särskilt noga med, alla små
och medelstora företag.”
En stark och innovativ rymdindustri
”Jag ska vara tydlig: rymdindustrin är helt nödvändig. Europa
är världens näst största kontinent när det gäller rymden, och
kommer att fortsätta vara det. Det är ett måste för vår
självständighet, för vårt oberoende.”
”Att planera inför framtiden handlar till syvende och sist om
att visa framfötterna inom försvarsindustrin, inom
rymdområdet. EU måste naturligtvis ha oberoende tillgång
till rymden, men också fortsätta investera i system som håller
världsklass, såsom Copernicus och Galileo. Självfallet kommer
jag att arbeta med detta.”

Intressekonflikter och etik
”Rent konkret innebär det att jag genom marknaden har sålt
alla aktier jag ägde, redan innan jag kom hit till er. Jag har
också avsagt mig alla mina uppdrag, och då menar jag alla. [...]
Jag vill också vara tydlig på den här punkten: denna
eventualitet är helt omöjlig. Det finns regler som har förutsett
dessa problem inom Europeiska kommissionen. Närmare
bestämt är det artiklarna 2.6 och 4 i uppförandekoden för
kommissionsledamöterna. Jag är helt enkelt, liksom alla andra
kommissionsledamöter, skyldig att respektera dem till punkt
och pricka och på ett öppet sätt. Så i enlighet med vad
uppförandekoden föreskriver kommer jag, när det gäller alla
finansiella ärenden som har en direkt koppling till det företag
jag just lämnat eller något av dess dotterbolag, automatiskt
att hålla mig utanför då jag anser mig vara jävig, i
överenskommelse med ordföranden.”
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BRIEFING

Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
September–november 2019

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

YLVA JOHANSSON
Nominerad kommissionsledamot
Inrikes frågor

Den nominerade kommissionsledamoten Ylva Johansson infann sig vid Europaparlamentet den 1 oktober för att svara
på frågor från parlamentsledamöter från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor. Under utfrågningen gjorde hon ett antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hennes
ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som hon mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska
kommissionens tillträdande ordförande, däribland följande:
 en allmän riktlinje,
 gemensamma europeiska värden,
 en nystart för migrationsfrågan samt
 inre säkerhet.
Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka hon tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor
Författare: Udo Bux
Generaldirektoratet för intern politik
PE 621.922 – oktober 2019
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En allmän riktlinje

Att täppa till kryphål mellan asyl- och återvändanderegler

”Jag lovar att föra en gedigen och evidensbaserad […] politik
inom de områden som ingår i min portfolio. Mitt mål är att
tillämpa principerna om bättre lagstiftning när jag tar fram nya
förslag för min portfolio.

”Vi måste förvisso respektera våra värden och vårt rättsliga
ansvar gentemot de som behöver internationellt skydd, men vi
måste också säkerställa att de som inte har rätt att stanna
återvänder. Förra året var det bara en tredjedel av de som fick
order om att lämna som faktiskt återvände.”

[…] det är viktigt för mig att alla åtgärder vi vidtar har ett
genusperspektiv.”

Gemensamma europeiska värden
”EU bygger på värden, och de måste vara våra vägledande
principer. Jag kommer inte bara att försvara och högljutt stå upp
för dessa värden inom EU utan även inför resten av världen. För
mig är det oerhört viktigt att vi skyddar våra demokratier mot
populism och extremism och att vi alltid står upp för de
mänskliga rättigheterna.
Barnets bästa och ett genusperspektiv är förutsättningar för allt
vi gör och de måste finnas med i all politik, och det kommer jag
att försäkra er om.”

En nystart för migrationsfrågan
Ny pakt om migration och asyl
”Min främsta prioritering […] är att ta fram den nya migrationsoch asylpakten. Det kommer att bli svårt, men […] ett
misslyckande är inte ett alternativ […] Vi måste ha en
gemensam europeisk migrations- och asylpakt.”
”Jag måste lita på att medlemsstaterna är villiga att ta emot
vidarebosatta migranter. Vi har sett ett ökat antal
vidarebosättningar under de senaste åren i EU. Det är jag stolt
över. Jag anser att vi bör fortsätta på det spåret […].”
”[…] jag ska vara tydlig med en sak: solidaritetsmekanismen är
inte frivillig i EU och ska inte heller vara det.”
Omstart för reformen av asylreglerna
”[…] varje medlemsstat är skyldig att ta emot
asylansökningarna de får, att handlägga ansökningarna och att
fastställa huruvida folk ska återvända eller om det inte är möjligt
att genomföra återvändandet i enlighet med principen om nonrefoulement. […] Kommissionen kan bistå och göra det lättare
för medlemsstaterna att hantera detta, men […] Detta är varje
medlemsstats sak. Det kan inte skötas direkt av kommissionen.”

”Ja, jag kommer att arbeta hårdare för återvändande. Jag anser,
[…] att vi måste vara tydligare, vi måste ha bättre förfarande n
och vi måste täppa till kryphålen mellan de som har rätt att
stanna och de som måste återvända.”
”Jag anser att vi bör ta fram fler återtagandeavtal med
tredjeländer. Detta är en väldigt viktig aspekt och
kommissionen kan hjälpa till med detta. Jag vet att i vissa fall har
medlemsstaterna egna avtal, och jag tror att vi också behöver
ett samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna så
att vi kan hitta den effektivaste vägen för återtagande, för det
behövs.”
Sök och räddning
”En mycket viktig del i den nya migrations- och asylpakte n
kommer att vara en mer hållbar, pålitligare och permanent sökoch räddningsstrategi. Jag har ett tydligt uppdrag att ersätta
tillfälliga lösningar.”
”Jag vet att parlamentet har bett om viss vägledning för ett
förtydligande, där det måste förtydligas att sant humanitärt
bistånd aldrig bör kriminaliseras. Detta är en fråga som jag ser
fram emot att sätta mig närmare in i och som skulle kunna vara
en väg framåt.”
Lagliga vägar in i EU
”Jag kommer att arbeta tillsammans med medlemsstaterna för
att öka vidarebosättningarna och se över möjligheterna att
utarbeta humanitära korridorer för brådskande behov.”
”Det är också genom samarbete, till exempel med FN:s
myndigheter, som vi kan hjälpa migranter. Jag anser att vi även
fortsättningsvis bör ha avtal med tredjeländer, och jag anser att
en viktig del av ett sådant avtal måste vara utarbetandet av
lagliga vägar in i EU. Det är också skälet till att vi behöver den
sortens samarbete med tredjeländer kring migration.”
”Jag håller med om att det är viktigt för ekonomiska migranter
att vi hittar bättre sätt att ha lagliga vägar in i Europa, både för
vidarebosättning och för lagliga migranter som kommer för att
arbeta i Europa.”
”Jag känner till förslaget om humanitära visa. Det kan vara en
diskussion vi kan fortsätta med.”

PE 629.837

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna

Starkare samarbete med ursprungs- och transitländer

Inre säkerhet

”EU:s samarbete med Turkiet och Libyen kränker inte […]
migranternas mänskliga rättigheter. Migranters rättigheter
kränks och brott begås mot de mänskliga rättigheterna, men
det är inte på grund av samarbetet. Det är också genom
samarbete, till exempel med FN:s myndigheter, som vi kan
hjälpa migranter. Jag anser att vi även fortsättningsvis bör ha
avtal med tredjeländer […]. Det är också skälet till att vi
behöver den sortens samarbete med tredjeländer kring
migration.”

”[…] vi kan inte se de av våra medborgare i ögonen som är
offer för organiserad brottslighet eller terrorism och säga ”vi
kunde inte försvara er för de använde ny teknik”. Jag förstår
att det inte är detta du säger, men vi måste kunna bemöta
detta bättre.

Kampen mot människosmugglare
”Det är vår moraliska plikt att rädda liv till sjöss. Detta hänger
ihop med en starkare kamp mot människosmugglare. Vi
måste göra mer för att förstöra smugglarnas grymma
affärsmodell och de bakomliggande kriminella nätverken.”
”Jag anser att det är väldigt, väldigt viktigt att smugglarnas
affärsmodell förstörs. Vi kan se att de som smugglar
människor även smugglar andra saker. De är organiserade
brottslingar som faktiskt tjänar oerhörda pengar på detta, och
vi måste därför bekämpa denna affärsmodell.”
”Jag anser att det är extremt viktigt att vi kämpar hårdare mot
smuggling och jag måste säga att jag är beredd att överväga
nya lagstiftningsförslag inom detta område […].”
Att förstärka europeiska gräns- och
kustbevakningsbyrån
”[…] att stärka våra yttre gränser är det mer än uppenbart att
kommissionen har en roll att spela när det gäller att hjälpa
medlemsstaterna skydda de yttre gränserna. Det är därför vi
satsar så mycket mer på Frontex, till exempel. Det är såklart för
att skydda våra yttre gränser ännu mer och kommissionens
och byråernas roll är att göra detta tillsammans med
medlemsstaterna […].”
Schengenområdet
”[…] en snabb återgång till ett fullt fungerande
Schengenområde utan interna gränskontroller kommer att
vara ett viktigt mål för mig.
Förhoppningsvis kommer detta också att bana väg för en ny
utvidgning av Schengen.”
”[…] det sista steget är alltid att inleda ett
överträdelseförfarande. Det är kommissionens roll, så det är
alltid en möjlighet. Men jag anser inte […] att det bör vara det
första jag gör. Jag anser att jag bör börja med att tala med
länderna för att försöka hitta andra vägar framåt innan ett
överträdelseförfarande inleds.”

Alltför ofta är det de mest utsatta i vårt samhälle som blir offer
för dessa brott. Jag är fullt och fast övertygad om att samhället
måste skydda dem och jag kommer att vara deras ivrigaste
försvarare.”
Förebygga, lagföra och bemöta terrorism
”Jag kommer att fokusera på att täppa till luckor i vår strategi
för EU:s inre säkerhet och på att se till att EU är i stånd att
hantera dessa frågor. Mitt mål är att skapa en ändamålsenli g
säkerhetsunion […] Detta betyder att se till att de lagar som
inrättats verkligen genomförs. Det betyder att täppa till
återstående luckor i våra säkerhetsramar. Organiserad
brottslighet, droger, människosmuggling, sexuella övergrepp
mot och sexuellt utnyttjande av barn är alla viktiga
prioriteringar för mig.”
”Vi ser att de organiserade brottslingarna blir mer och mer
professionella och utvecklar sin affärsmodell, och vi måste
bemöta detta bättre på EU-nivå för att kunna bekämpa dem
på rätt sätt.”
”Det är upp till varje medlemsstat att fatta beslut om
terroriststridande som kan komma att återvända till sitt
hemland, men kommissionen kan underlätta samarbetet så
att folk verkligen kan dras inför rätta och straffas för sina
terroristdåd.”
”Vi måste förbättra samarbetet mellan polisstyrkorna och
även tillsammans med Europol i EU. Som jag svarade på en
tidigare fråga är den mest brådskande frågan, enligt mig,
tillit.”
Kampen mot radikalisering
”Att bekämpa alla former av radikalisering står också högt upp
på min dagordning.”
”[…] att bekämpa radikalisering. Detta är, enligt mig, också
väldigt, väldigt viktigt och det är en uppgift som varje
medlemsstat måste ta ett helhetsgrepp om, men EU kan vara
till hjälp och även erbjuda sakkunskap inom detta område och
jag anser att detta är väldigt, väldigt viktigt.”
”Jag kommer att verka outtröttligt för att stänga terroristernas
utrymme att planera, finansiera och genomföra sina attacker.”
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BRIEFING

Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
September–november 2019

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

JANEZ LENARČIČ
Nominerad kommissionsledamot
Krishantering

Den nominerade kommissionsledamoten Janez Lenarčič infann sig vid Europaparlamentet den 2 oktober 2019 för att
svara på frågor från parlamentsledamöter från utskottet för utveckling och från miljöutskottet. Under utfrågningen
gjorde han ett antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hans ansvarsområde, såsom detta
beskrivs i den uppdragsbeskrivning som han mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens tillträdande
ordförande, däribland följande:
 europeiska civilskyddet och humanitärt bistånd.
Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka han tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för yttre förbindelser
Författare: Gonzalo Urbina Treviño
Generaldirektoratet för unionens externa politik
PE 639.310 – oktober 2019
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Europeiska civilskyddet
Ändamålsenlighet och effektivitet
”EU måste uppgradera sin kapacitet att snabbt och effektivt
kunna hjälpa fler personer i nöd.”
”Som kommissionsledamot med ansvar för krishantering, liksom
den europeiska samordnaren av katastrofberedskap, kommer
mitt främsta mål att vara att bistå personer i nöd, så snabbt och
effektivt som möjligt och med full respekt för humanitär a
principer. Jag kommer därför att maximera vår krishanterings
ändamålsenlighet och effektivitet, för att nå ut till så många
personer i nöd som möjligt.”
”Jag tänker stärka EU:s centrum för samordning av
katastrofberedskap så att det snabbt och effektivt kan vidta
åtgärder vid många olika slags kriser.”
”Jag tänker arbeta med att bygga upp EU:s kapacitet att hantera
en kris som är mycket osannolik men som får svår a
konsekvenser, det vill säga en radiologisk kris eller
kärnkraftskris.”
”Jag tänker börja med att se till att vi har så många
brandbekämpningsflygplan som krävs.”
RescUE
”Jag tänker kämpa hårt för att stärka genomförandet av rescUE –
EU:s förbättrade civilskyddsmekanism – i nära samarbete med
medlemsstaterna. Vi behöver en större kapacitet att hantera
skogsbränder, akutvårdssituationer samt kemiska, biologiska,
radiologiska och nukleära katastrofer.”
Katastrofberedskap
”Senaste tidens händelser, såsom de dödliga skogsbränderna i
Portugal, har visat att vi måste bli bättre på att förebygga
katastrofer, och vi måste vara bättre rustade att hantera dem när
vi misslyckas med att förebygga dem.”
”Vissa saker kan vi inte längre förebygga, men vi kan åtminstone
anpassa oss. Det kommer jag att arbeta med. Jag kommer att tala
med verkställande vice ordförande Frans Timmermans och
argumentera för att katastrof-/riskstrategin ska införlivas i alla
unionens klimatrelaterade åtgärder.”
Samarbete med medlemsstaterna
”Vi måste ta i beaktande det faktum att det är medlemsstaterna
som framför allt ansvarar för civilskyddet, och att EU endast
spelar en stödjande roll. Men jag tänker ta den rollen på allvar
och arbeta intensivt. Jag tänker arbeta med medlemsstaterna för
att övertyga dem om att detta är någonting vi behöver, hela EU
och dess medlemsstater, för om något händer och vi inte är
förberedda kommer det att vara för sent.”

Humanitärt bistånd
”Jag kommer att lägga all min energi och nästan trettio års
erfarenhet vid internationella och europeiska forum på att hjälpa
till att minska lidandet och underlätta för de som drabbats av
kriser, och på så vis bekräfta den europeiska solidariteten – ett
värde jag tror starkt på.”
Humanitära principer
”EU håller hårt fast vid de grundläggande humanitär a
principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och
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oberoende och åtnjuter stor respekt för detta. Jag tänker
stenhårt försvara dessa principer även i framtiden.”
Bland dem finns principen om opartiskhet, som jag tänker
försvara med näbbar och klor. ”Denna princip betyder att vi ger
humanitärt bistånd där det bäst behövs utan hänsyn till några
personliga egenskaper, såsom religiös tro.”
”Beslut om tilldelning av humanitärt bistånd bör fattas
oberoende av EU:s andra mål – politiska, militära, ekonomiska,
strategiska, vilka de än är. Detta oberoende är något som jag
kommer att försvara även inom sådant som rör yttre åtgärder.”
”Att hålla fast vid dessa (humanitära) principer, inbegripet
principen om oberoende, om neutralitet, det är en operativ
nödvändighet. Vi har inte råd att uppfattas av till exempel ena
sidan, någon part i en väpnad konflikt, som att vi tar den andra
sidans parti, för om vi uppfattas på det sättet skulle vi äventyra
den drabbade befolkningens tillgång till humanitärt bistånd. Vi
skulle utsätta den drabbade befolkningen för fara och framför
allt skulle vi äventyra de humanitära arbetarnas säkerhet. […]
detta är en orubblig förutsättning för EU:s humanitära bistånd.”
Humanitärt bistånd och EU:s yttre åtgärder
”Humanitärt bistånd är otvivelaktigt en del av EU:s yttre åtgärder.
Men det är en väldigt speciell del. Det är en del som styrs av en
tydlig uppsättning principer som inte liknar något av det som
vägleder våra andra yttre åtgärder. Så jag tänker arbeta nära
kollegor med dessa yttre samarbetsåtgärder, men samtidigt
försvara det humanitära handlingsutrymmet och de humanitär a
principerna.”
Internationell humanitär rätt
”Jag kommer att fästa stor vikt vid att söka globalt stöd för
internationell humanitär rätt. I mina kontakter med statliga och
icke-statliga aktörer kommer jag att trycka hårt på hur viktigt det
är att det humanitära handlingsutrymmet bevaras. Det är
oacceptabelt att humanitära aktörer i allt större utsträckning blir
måltavlor och regelbundet hindras att nå fram till personer i nöd.

Jag tänker arbeta med de organisationer som har företräde till
de beväpnade aktörerna, vare sig det är statliga militära styrkor
eller icke-statliga beväpnade aktörer, för att uppmärksamma
dem på vikten av att internationell humanitär rätt respekteras.”
”Jag tänker […] insistera på att sådan utbildning (uppdrag inom
säkerhetssektorn) tar upp frågor såsom internationell humanitär
rätt och genusrelaterade frågor.”
Humanitärt bistånd och civilskydd
”Vår humanitära biståndsverksamhet kompletterar helt våra
civilskyddsrelaterade insatser. De står inte i motsättning till
varandra överhuvudtaget. Det finns rum för båda verktygen,
båda mekanismerna när vi hanterar katastrofer, men också när vi
arbetar med åtgärder som rör förebyggande och beredskap.”
Motståndskraft och katastrofberedskap
”Jag tänker öka EU:s ansträngningar att motverka att katastrofer
överhuvudtaget inträffar, men samtidigt stärka vår kapacitet att
anpassa oss till en miljö i förändring. Med tanke på
klimatförändringsprognoserna, de utdragna konflikterna och
den ökade instabiliteten runtom i världen måste vi – EU och dess
medlemsstater – arbeta på ett integrerat sätt.”

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna

Interinstitutionellt samarbete
”Jag kan försäkra er om att jag har all avsikt att arbeta i
partnerskap med er (Europaparlamentet), hålla er underrättade
och lyssna på era åsikter och farhågor.”
”Jag tänker arbeta nära den höga representanten/vice
ordföranden och andra ledamöter i kommissionskollegiet med
ansvar för områden såsom klimatförändringar, miljö och
utveckling. Syftet är att se till att katastrofriskreducering blir en
integrerad del av vårt arbete med att öka motståndskraften i våra
samhällen och ekosystem – med den gröna given som
utgångspunkt.”
Kopplingen
mellan
humanitärt
utvecklingssamarbete och fred

bistånd

och

”FN, och i synnerhet dess kontor för samordning av humanitär a
frågor, bör ha den övergripande samordningsrollen (inom den
internationella humanitära sfären). Ett av de första stegen jag
kommer att ta om jag godkänns kommer att vara att ta kontakt
med FN och kontoret för samordning av humanitära frågor.”
Samarbete med icke-statliga organisationer
”Icke-statliga organisationer är viktiga aktörer, i synnerhet inom
området humanitärt bistånd. Vi har mycket positiva erfarenheter
av att arbeta med icke-statliga organisationer; de är våra
pålitliga, tillförlitliga och effektiva partner.”
”Humanitär verksamhet bör aldrig leda till straffrättsliga
påföljder. […] Folk får inte lagföras för att de arbetar inom det
humanitära fältet.”

”Jag ser en roll för utvecklingssamarbetet, i den så kallade
kopplingen
mellan
humanitärt
bistånd
och
utvecklingssamarbete. Jag kommer att verka för att både min
kollega med ansvar för internationella partnerskap, den
nominerade kommissionsledamoten Jutta Urpilainen, och
hennes avdelningar inom kommissionen blir involverade snarast
möjligt redan från början, för om man tar itu med de långsiktiga
behoven
och
de
bakomliggande
orsakerna
till
biståndssituationen kan det bli lättare att ställa om från
humanitärt bistånd till utvecklingssamarbete.”
”Vi måste se till att folk lämnar ”akutmottagningen” så snart som
möjligt och att rehabiliteringen påbörjas, så att de kan dra nytta
av mer långsiktiga, hållbara lösningar.”
Samarbete med lokala aktörer
”Vi måste ta hänsyn till de lokala särdragen, ge nödställda
personer bästa möjliga bistånd och samtidigt ägna särskilt stor
uppmärksamhet åt de mest utsatta grupperna, som kvinnor och
barn.”
”Jag vill göra mer för att de lokala aktörerna själva ska kunna
tillhandahålla bistånd på fältet. De har bäst kännedom om läget,
de kan arbeta effektivare och de vet vad som fungerar.”
”Jag kommer oupphörligen att främja våra lokala partners
medverkan och aktiva deltagande när det gäller såväl humanitär
verksamhet som i uppbyggnaden av deras kapacitet inom detta
område,
och
göra
dem
delaktiga
i
nationella
samordningsmekanismer, till exempel, så att de kan medverka
väldigt aktivt i hela den humanitära biståndscykeln.”
Förvaltning av EU-medel
”Jag vill ta vara på det starka stöd som EU:s humanitära bistånd
redan åtnjuter bland de europeiska medborgarna, och jag vill
försäkra dem om att varje euro som spenderas inom detta
område är en euro som används på ett bra sätt. Vår viktigaste
publik bör vara EU:s medborgare och stödmottagare. Det
kommer därför att vara en viktig prioritering för mig att
kommunicera med dem.”
”Jag kommer att garantera att våra medel går till personer i nöd,
på ett transparent sätt och på grundval av sund ekonomisk
förvaltning.”
Samarbete med internationella partner
”Vi förlitar oss på våra partner, partner från FN:s system såsom
Unicef, som UNHCR, som Världslivsmedelsprogrammet.”
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Humanitärt bistånd och migration
”Humanitärt
bistånd
är
inte ett instrument för
migrationshantering. EU har andra instrument för det området,
och humanitärt bistånd är inte ett av dem.
När vi avgör om det finns ett behov av humanitärt bistånd brukar
vi fokusera på människor som fördrivits, i huvudsak flyktingar.
Det betyder inte att vi vägrar migranter humanitärt bistånd,
exempelvis ekonomiska migranter. […] vi ger humanitärt
bistånd efter behov, inte efter status.”
”Jag kommer att framhålla denna principfasta ståndpunkt när
det gäller återvändanden. Det betyder att vi kommer att stödja
återvändanden och främja återvändanden som är säkra, som är
värdiga och som är hållbara, och – vilket kanske är ännu viktigare
– som är frivilliga.”
Den privata sektorns roll
”Vi bör undersöka möjligheterna att göra den privata sektorn
delaktig. När vi gör det måste en sak vara tydlig: detta får inte ske
om följden blir att vi avviker från de principer som styr det
humanitära biståndet. Det är självklart.”
”Ingen bör befinna sig i en ställning som gör att det så att säga
går att idka affärsverksamhet på humanitärt bistånd, det bör inte
heller vara möjligt. Det bör inte vara ett alternativ. Humanitärt
bistånd är ett ädelt uppdrag. Det är inte en kommersiell
verksamhet och bör heller aldrig bli det.”
Klimatförändringarna
”Vi måste göra mycket mer och göra det mycket snabbare när
det gäller att hantera de utmaningar som följer med
klimatförändringarna och som vi redan börjar märka.”
”Jag lovar att åta mig arbetet, i synnerhet med FN för FN är
väktare för FN:s konvention angående flyktingars rättsliga
ställning. Jag kommer att arbeta med våra partner för att
definiera den företeelse som du beskriver (människor som har
fördrivits på grund av klimatförändringarna) för en sak är tydlig:
dessa människor behöver skydd.”
Kvinnor och flickor
”Jag kan inte föreställa mig humanitärt bistånd utan att lyfta,
vara särskilt noga med att ta itu med utsatta gruppers särskilda

behov, i synnerhet kvinnors och flickors. […] Så när det gäller
vårt humanitära bistånd bör vi ha kvinnors och flickors särskilda
belägenhet i åtanke, och åtgärder bör vidtas i alla stadier av vårt
humanitära arbete – förebyggande, skydd. […] Vi bör ha dessa
särskilda behov i åtanke, och jag anser att dessa särskilda behov
alltid också omfattar sexuella och reproduktiva hälso- och
sjukvårdstjänster när vi arbetar med offer för sexuellt och
könsrelaterat våld.”
Utbildning
”Utbildning kommer att vara en av mina prioriteringar när jag
genomför det humanitära biståndet. Traditionellt sett handlade
humanitärt bistånd främst om mat, tak över huvudet, vatten och
sanitet, och grundläggande hälso- och sjukvård. Men vi vet att
när september kommer måste barnen gå till skolan, de kan inte
vänta på att den humanitära situationen ska lösas, att
utvecklingssamarbetet ska äga rum och så vidare.
Ingen åtskillnad får göras när det gäller utbildning, absolut ingen
åtskillnad på grundval av kön. Inte överhuvudtaget. Detta är ett
av de viktigaste europeiska värdena och jag kommer att insistera
på att vi tillhandahåller utbildning i nödsituationer, att vi avsätter
tillräckliga medel för det, för vi har inte råd att förlora
generationer av barn som inte går i skolan på grund av att de
befinner sig mitt i en nödsituation. Vi bör arbeta för att utöka
utbildningen i nödsituationer.”
Finansiering av humanitärt bistånd
”Jag kommer att insistera på en sannskyldig tillämpning av alla
åtaganden som EU har gjort, och i synnerhet av Grand bargain.”
”Vi måste bättre möta de icke-statliga organisationernas behov,
men samtidigt kräva att rätt kontroll- och försäkringsåtgärde r
vidtas när det gäller den ekonomiska förvaltningen av medlen,
som ju faktiskt är EU-skattebetalarnas medel.”
Väpnade konflikter
”Det kommer att vara min skyldighet om jag blir
kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och
krishantering att understryka det faktum att jo, vi bör agera
konsekvent, vi bör inte exportera vapen på ett sätt som kan
förvärra en humanitär kris.”
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BRIEFING

Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
September–november 2019

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

JUTTA URPILAINEN
Nominerad kommissionsledamot
Internationella partnerskap

Den nominerade kommissionsledamoten Jutta Urpilainen infann sig vid Europaparlamentet den 1 oktober 2019 för
att svara på frågor från parlamentsledamöter från utskottet för utveckling. Under utfrågningen gjorde hon ett antal
utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hennes ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den
uppdragsbeskrivning som hon mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens tillträdande ordförande,
däribland följande:
 att bygga hållbara partnerskap.
Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka han tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för yttre förbindelser
Författare: Flavia Bernardini
Generaldirektoratet för unionens externa politik
PE 639.309 – oktober 2019
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Att bygga hållbara partnerskap
En övergripande strategi för Afrika
”Om jag godkänns som kommissionsledamot tänker jag bygga
vidare på alliansen mellan Afrika och Europa för hållbara
investeringar och arbetstillfällen, mot en övergripande
europeisk strategi för Afrika. I denna strävan kommer jag att
arbeta jämte den höga representanten och vice ordföranden
och andra kommissionskollegor. Partnerskapet med vår
grannkontinent har fördjupats ekonomiskt, vilket gynnar såväl
de afrikanska som de europeiska medborgarna, och den privata
sektorn har bidragit med att skapa sysselsättning och med ny
kompetens. Jag vill fortsätta på den inslagna vägen, fördjupa
våra ömsesidiga intressen och vår kapacitet att gemensamt
skörda frukterna. Vi måste vända ryggen åt den gamla synen på
Afrika som en kontinent där instabilitet och fattigdom råder. I
stället måste vi med öppna armar välkomna Afrika som en ung
kontinent där hopp och välstånd spirar.”
”Jag anser att vi i den övergripande strategin för Afrika måste få
med oss jordbruket, vi måste få med oss handeln, vi måste få
med miljöaspekter. Jag anser att den strategin ger oss en ny
möjlighet att även stödja jordbruket i Afrika. Så jag anser att det
här är det nya verktyg vi kan använda oss av.”
”När det gäller Afrikas roll ser jag Afrikas framtid som Europas
framtid. De två kontinenterna är sammanbundna med varandra.
Så jag skulle såklart vilja ändra den vanliga synen, […]. Det bor
1,2 miljarder människor i Afrika och mer än hälften av dem är
yngre än 25 år. Det är alltså möjligheternas kontinent och
naturligtvis måste vi stödja denna positiva syn.”
”[…] min personliga åsikt är att en Afrikastrategi – en
övergripande strategi för Afrika – är ett verktyg för detta. Den är
ett verktyg för ett partnerskap med Afrika, men också för att
uppfylla målen för hållbar utveckling. Strategin bör vara
övergripande för att olika politiska sektorer ska kunna ingå i den.
Handel måste finnas med, jordbruket, miljön och så vidare.
Detta är något som jag har börjat förbereda, tillsammans med
den höga representanten/vice ordförande Josep Borrell, men
jag vill betona vikten av att hela kommissionskollegiet är
engagerat. Det kan inte vara min process. Det kan inte vara vår
process. Det måste vara hela kommissionskollegiets process.
Personligen ser jag […] transparens som ett väldigt viktigt
värde för mig, och jag inser också att i framtiden, såklart, om vi
tänker på hur framtiden ska se ut för förvaltningsfonden för
Afrika eller generellt sett olika sorters förvaltningsfonder, då
tycker jag att parlamentet bör ha en betydande roll.”
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Efter Cotonouavtalet
”Jag kommer också att prioritera slutförandet av
förhandlingarna om avtalet efter Cotonouavtalet. Vi måste
fullborda en modern, strategisk och inflytelserik allians mellan
EU och Afrika, Västindien och Stillahavsländerna på den
internationella arenan – en allians som tjänar våra
gemensamma intressen och alla våra folk. Och jag försäkrar er
här i dag om att jag inte kommer att backa från mitt löfte om en
lämplig parlamentarisk dimension i detta framtida partnerskap.
EU hämtar sin styrka från alla sina institutioner. Så jag vill
understryka mitt löfte om att arbeta tillsammans med de andra
institutionerna mot samma mål. Vi ska befästa EU:s
världsledande roll när det gäller internationellt samarbete och
utvecklingsstöd. Som parlamentariker tror jag fullt och fast på
representativ demokrati, och jag kommer att göra mitt yttersta
för att de särskilda förbindelserna mellan kommissionen och
Europaparlamentet ska bli ännu starkare och djupare.”
”Jag inser också att det måste finnas en parlamentarisk
dimension i det framtida AVS-samarbetet. Den måste vara en
del av det samarbetet. […]. Jag tänker att det viktigaste för mig
är att se till att den parlamentariska dimensionen på ett eller
annat sätt finns med. Detta är något som vi definitivt kommer
att diskutera om jag börjar arbeta som kommissionsledamot i
början av november. Det kommer att vara en av mina
prioriteringar. Min plan är att delta vid den parlamentariska
församlingen i Rwanda i november.”
Omfattande partnerskap med ursprungs- och transitländer
”[…] runt 85 % av migranterna bor i utvecklingsländerna. Så jag
tror att vi med hjälp av utvecklingssamarbete också kan stödja
dessa länder – alltså ursprungsländerna, men även
transitländerna.”
”Vi måste respektera rättsstatsprincipen och de mänskliga
rättigheterna. Det står väldigt, väldigt klart för mig och jag håller
såklart stenhårt fast vid den inställningen som nominerad
kommissionsledamot.”
”Jag tror egentligen inte att enbart villkorlighet kan lösa
migrationskrisen eller migrationsfrågan rent generellt […]. Så
från det perspektivet anser jag, som jag sade tidigare, att
kommissionen bör ha en enda migrationspolitik, och såklart att
hela kommissionskollegiet företräder den politiken och
utvecklingssamarbete och utvecklingsstöd är en del av det
paketet, men det kan inte vara det enda verktyget. Så för mig är
detta väldigt tydligt.”

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna

Målen för hållbar utveckling
”Den europeiska kommissionsledamoten med ansvar för
internationella partnerskap bidrar till att målen för hållbar
utveckling genomförs runtom i världen. Min ambition är att
utrota fattigdom genom internationellt samarbete och
utvecklingsstöd. Vårt globala ansvar fastställs i fördragen och i
vår värdeallians för mänskliga rättigheter och mänskli g
värdighet. Min ambition är att göra detta på ett strategiskt och
effektivt sätt, och se till att det utvecklas i samklang med den
globala verkligheten.”
”När världssamfundet 2015 gick från millenieutvecklingsmålen
till målen för hållbar utveckling övergav det formuleringarna
nord-syd, givare-mottagare, utvecklad-under utveckling. I
stället fastställdes en universell, ambitiös och långtgående
färdplan för alla och som alla enades om. Som ledamot av
Europeiska kommissionen skulle jag säkerställa att EU är en
pålitlig och stabil allierad för partnerländerna under deras resa
mot målen för hållbar utveckling.”
”Politisk samstämmighet är viktigt, och […] vi måste förbättra
den samstämmigheten i allt vi gör. […] utan politisk
samstämmighet kommer vi inte att kunna uppnå målen för
hållbar utveckling. Så […] jag ser Agenda 2030 som ett slags
kompass. Det är en ram som vi bör använda för att granska och
analysera allt politiskt arbete vi gör inom olika spektrum. Vi kan
så klart inte bara göra detta vid EU-institutionerna:
medlemsstaterna måste vara en del av denna process. Och […]
gemensam planering, gemensam programplanering och även
gemensam uppföljning, så att vi kan se resultat och vad som
uppnåtts, är viktiga verktyg att använda. […] Utan politisk
samstämmighet,
inbegripet jordbruket, handel, yttre
förbindelser, kommer vi inte kunna uppnå målen för hållbar
utveckling. Den är nyckeln. […]
Jag kommer att fokusera på målen för hållbar utveckling, att
bekämpa ojämlikhet och att utrota fattigdomen.” ”[…] mitt
personliga åtagande kommer att vara att bekämpa ojämlikhet,
för jag anser att det är en enorm utmaning, inte bara för
medelinkomstländer utan i nästan varje EU-medlemsstat. Dessa
kommer alltså att vara mina vägledande principer, att vi ska
kunna bekämpa ojämlikhet med olika slags verktyg.”
”[…] om vi vill uppnå målen för hållbar utveckling senast 2030
måste vi göra den privata sektorn delaktig, det är ett måste.
Annars kommer vi inte uppnå målen för hållbar utveckling.
Åtgärder har redan vidtagits genom det alliansinitiativ som
ordförande Jean-Claude Juncker tog. Jag tycker att resultaten
har varit ganska bra. Men under de kommande åren måste vi få
fram mer investeringar till Afrika och naturligtvis måste en privat
sektor vara en del av den strategin. […] Så vi förstår alla att även
om vi lyckas
öka de offentliga finanserna
för
utvecklingssamarbete kommer vi inte att överleva. Den privata
sektorn måste alltså vara delaktig, men vi måste såklart också ha
bestämmelser och regler.”
Jämställdhet mellan könen och ökad egenmakt för kvinnor
och flickor
”[…] jag vill försäkra er i dag om mitt starka löfte om att
prioritera jämställdhet mellan könen och integrera den i all vår
politik och alla program.”

”Sexuell och reproduktiv hälsa kommer att vara en central fråga
för vårt jämställdhetsarbete, det är väldigt tydligt för mig. […]
Jag tycker att Spotlight-initiativet är ett viktigt initiativ, och jag
är fast besluten att fortsätta det arbetet i framtiden. Jag ser
också inom området jämställdhet och könsfördelning att vi
behöver starka partnerskap runtom i världen. Tillgång till hälsooch sjukvård är […] såklart något jag skulle vilja förbättra och
stärka […], för jag anser att möjligheten att få tillgång till sådan
vård är en grundläggande rättighet för alla oss här, och det bör
också vara en grundläggande rättighet i våra partnerländer.”
”Jag kan lova er, här inför parlamentet, att vi kommer att skapa
en tredje handlingsplan för jämställdhet. Det är något som jag
kommer att föreslå och jag är fast besluten att påbörja
förberedelsearbetet, så jag anser att det är ett verktyg för oss för
tillhandahållandet och främjandet av jämställdhet.”
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig prioritering för
mig, så jag kommer såklart även att försöka hitta fler resurser.
Jag håller helt och hållet med dig om att vi måste integrera
jämställdhetsfrågan. Vi måste komma ihåg att jämställdhet
mellan kvinnor och män är en del av målen för hållbar
utveckling. ”Vi har alla åtagit oss att verka för dessa mål, så även
från det perspektivet tror jag att om vi vill förbättra kvinnors
levnadsvillkor och deras politiska medverkan, eller vilken annan
medverkan som helst, måste vi ta detta slags helhetsgrepp och
jag är beredd att arbeta med detta.”
Att stödja civilsamhället runtom i världen
”Civilsamhällesorganisationer är kanske våra bästa allierade och
de måste stå i centrum för EU:s arbete med internationellt
samarbete och utvecklingsfrågor. Det ligger i allas intresse att
göra dem så delaktiga som möjligt i det politiska arbetet och i
utformningen och genomförandet av våra program. Vi behöver
politik för vår planet, för mänskligheten. De europeiska
medborgarna förväntar sig att vi gör något. De unga – de vill ha
mer. Våra barn förtjänar att vi gör vårt bästa. Jag vill bygga tillit
tillsammans med er – tillit, att våra partner ser att ett starkt EU
ser till att målen för hållbar utveckling uppnås och bekämpar
fattigdom. Tillit, att våra medborgare förstår skälen till och
resultaten av våra utvecklings- och samarbetsåtgärder. Tillit
mellan människor och institutioner, för en mer jämlik värld kan
vi bara skapa tillsammans.”
”[…] vi måste samarbeta med internationella organisationer,
civilsamhället, nationella regeringar och så vidare. För det är
bara genom samarbete som vi kommer att uppnå resultat.”
”[…] civilsamhället och icke-statliga organisationer gör ett
utmärkt arbete i väldigt många länder och områden där
situationen är svår och skör. Så jag är såklart villig att samarbet a
med dem och med andra berörda parter också och även lära
mig mer från våra små och stora medlemsstaters erfarenhet.”
Att underlätta det snabba antagandet av ett avtal om
instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete
och internationellt samarbete för perioden efter 2020
”Jag tänker arbeta tillsammans med er och andra för att
underlätta ett avtal om instrumentet för grannskapspoliti k,
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete.”
”Jag är mycket fast besluten att förbättra vår transparens.”
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”[…] då skulle jag göra mitt bästa för att nå fram till en
gemensam överenskommelse mellan alla institutioner, men
först måste vi se till att den fleråriga budgetramen blir
färdigförhandlad och klar, eftersom instrumentet för
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt
samarbete såklart kommer att vara en del av den fleråriga
budgetramen.”
”Jag vill definitivt göra allt jag kan för att de minst utvecklade
länderna i världen ska få mer ekonomiska resurser. Vi har åtagit
oss ett mål om 0,15 eller 0,2 %, men tyvärr har vi inte uppnått
det, och det är något som vi tillsammans måste arbeta med i
framtiden.”
”Jag lovar att också använda vårt bistånd till att få fram mer
inhemska intäkter och mer kapital från den privata sektorn.”
”Jag kommer att fortsätta att driva arbetet med
medlemsstaterna för gemensamma analyser, gemensam
programplanering och gemensamt genomförande samt för att
det
officiella
utvecklingsstödet
på
0,7 %
av
bruttonationalinkomsten ska uppnås.”

”Personligen anser jag att vi bör integrera finansministrarna och
statscheferna i denna 0,7-målsdiskussion och jag är beredd att
försöka det.”
”Jag är beredd att åta mig – att genom instrumentet för
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt
samarbete använda dessa 20 % av vår finansiering för mänskli g
utveckling. Detta är viktigt för mig. Något jag bryr mig mycket
om är utbildningskvaliteten, för det handlar inte bara om
tillgång till utbildning utan även om utbildningskvaliteten […].
För mig är det uppenbart att utbildning är nyckeln till att utrota
fattigdom och den kommer därför att vara min prioritering.”
”Jag vet att EU redan använder över 20 % av sin
utvecklingsfinansiering för klimat och miljö, men jag håller helt
och hållet med dig om att vi måste göra mer. Jag vet att EU
avsätter stöd för haven, och utvecklingsstödet är någonstans
runt 720 miljoner euro – så ganska mycket, men detta kommer
definitivt att ligga mig väldigt varmt om hjärtat i framtiden.”
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Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
September–november 2019

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

KADRI SIMSON
Nominerad kommissionsledamot
Energi

Den nominerade kommissionsledamoten Kadri Simson infann sig vid Europaparlamentet den 3 oktober 2019 för att
svara på frågor från parlamentsledamöter från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE). Under
utfrågningen gjorde hon ett antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hennes
ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som hon mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska
kommissionens tillträdande ordförande, däribland följande:



säker, trygg och hållbar energi, och
mer egenmakt åt folk och regioner.

Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns att tillgå på webbplatsen
för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka hon tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet
Författare: Francesca Beltrame, Frédéric Gouardères
Generaldirektoratet för intern politik
PE 638.435 – november 2019
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Säker, trygg och hållbar energi
Lagstiftning om energieffektivitet och förnybar energi

genom att fortsätta utveckla en integrerad, sammanlänkad och
välfungerande inre marknad.”

”Energieffektivitet är fortfarande en prioritet. Principen om
”energieffektivitet först” bör tas på allvar inom alla områden.
Om
byggnadernas
energiprestanda
förbättras
och
renoveringshastigheten påskyndas kan vi få till stånd en
omvälvande förändring. Hindren är välkända, men vi kan
utforska nya lösningar, särskilt vad gäller finansiering. Det finns
bra exempel på kommunalt och subventionerat boende i
många medlemsländer.”

”På elmarknaden behöver vi ett elkraftsystem som till stor del
bygger på förnybara energikällor med bättre energilagring och
ökad sammanlänkning. Den gränsöverskridande handeln
hindras fortfarande i alltför stor utsträckning och flaskhalsar
måste avlägsnas. Vi måste se till att sammanlänkningsmål e n
uppnås och att minst 70 % av sammanlänkningskapacite t e n
står till marknadens förfogande. Jag kommer att sträva efter att
stärka det regionala samarbetet, särskilt de fyra befintliga
högnivågrupperna, och öka synergieffekterna av deras arbete.”

”Jag är övertygad om att en sann inre marknad medför stora
fördelar och är avgörande när det gäller att främja införandet av
förnybar energi.”

Kondenserad naturgas

”[…] vi måste också göra mer för att förbereda för förnybar
energi: vi måste investera i forskning och innovation för att
kunna lagra den förnybara energin.”
Att påskynda införandet av ren energi
”Alla tusentals människor som går ut på gatorna i Europa och
runtom i världen påminner oss hela tiden om att ingenting är
mer brådskande än klimat- och energiåtgärder. Detta är vad EUmedborgarna är allra mest oroliga över. Det är därför som den
tillträdande ordföranden har slagit fast att den europeiska
gröna given är hennes kommission flaggskeppsprioritering.
Energipolitik kommer att vara avgörande för att denna
prioritering ska bli verklighet. Jag vet av personlig erfarenhet –
jag var ekonomi- och infrastrukturminister och hade också
ansvar för energifrågor – hur utmanande arbetet inom detta
område är. Jag vet hur viktig den uppgift som väntar oss är och
vilket enormt ansvar det är.”
”Jag omfamnar uppdraget att göra Europa till en klimatneutral
kontinent senast 2050.”
”Jag kan intyga att den här kommissionen kommer att vara
mycket fast besluten att uppnå våra klimatmål, inte bara på min
nivå – ansvarig för energifrågor – utan det är den tillträdande
ordförandens löfte. Det är den övergripande prioriteringen. Det
kommer att vara den vice ordföranden Frans Timmermans
huvudsakliga ansvar, som ansvarig för den gröna given.
Det kommer att komma en klimatlag och en tydlig
handlingsplan, men mitt ansvar som kommissionsledamot med
ansvar för energi är också att se till att vi, när vi arbetar för att
uppnå dessa mål, bibehåller en god energitrygghet, att priserna
är överkomliga för våra konsumenter och att vårt näringsliv
fortsätter att vara konkurrenskraftigt i förhållande till andra
regioner i världen.”
Regionalt samarbete
”Om jag utnämns till kommissionsledamot tänker jag använda
energipolitiken för uppnåendet av målet om klimatneutralitet

PE 629.837

”När vi pratar om gas måste vi också komma ihåg att det är
väldigt viktigt att de olika källorna diversifieras.
Det finns förvisso en punkt i min uppdragsbeskrivning som
handlar om att främja kondenserad naturgas och jag ser det
verkligen som ett sätt att trygga vår energiförsörjning att vår
gasförsörjning kommer att komma från diversifierade källor och
till olika delar av EU.”
Energiskattedirektivet
”Även energibeskattning finns med i min uppdragsbeskrivni ng,
och jag kommer att ha ett nära samarbete med den nominerade
kommissionsledamoten Paolo Gentiloni kring detta. Det är sant
att energiskattedirektivet redan är 15 år gammalt och inte
hjälper oss på det sätt det skulle kunna att uppnå våra energioch klimatmål. Jag anser framför allt att problemet är att det
fortfarande tillåter vissa skatteundantag för fossila bränslen, och
det försvårar konkurrensen mellan fossila bränslen och de
förnybara energikällorna. Vi bör ta itu med detta problem.”
Bättre kärnsäkerhet och kärnämneskontroll
”Kärnkraft kommer att vara en del av energimixen och varje
medlemsstat beslutar om sin energimix.
Så jag vet att för närvarande har vi länder som fasar ut sin
kärnkraft och vissa medlemsstater som planerar att bygga nya
kraftverk för att ersätta de kolkraftverk som håller på att fasas ut
– till exempel Finland, som just har öppnat det nya kraftverket i
Olkiluoto.”
”Det är alltså upp till varje enskild medlemsstat att besluta om
hur de vill använda sin energimix och vilka källor de ska ha. På
EU-nivå måste vi se till att kärnkraftverken är säkra, att
avfallshanteringen är säker för vår miljö – och inte bara inom EU
utan även i vårt nära grannskap.”

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna
”Så vad kan vi göra åt de nya kärnkraftverk som byggs i
tredjeländer? Vi kan bistå med hjälp så att anläggningen och
underhållet utförs med de högsta säkerhetsstandarderna. Vi
kan också ge ekonomiskt stöd till anläggningarna i
tredjeländer så att de följer dessa förfaranden, och vi kan
såklart insistera på att alla deras testresultat tas på stort allvar.”

Mer egenmakt åt folk och regioner
Konsumenterna i centrum för våra energisystem
”Vi kan göra mer för den öppna och konkurrenskraftiga
marknaden: om det finns många leverantörer borde priserna
bli mer överkomliga för konsumenterna och företagen. Och
om våra marknader är sammanlänkade – vilket de ännu inte
är, det saknas länkar och det finns flaskhalsar – men om de är
sammanlänkade så bidrar detta till att förnybar energi
kommer ut på större marknader. Det var det viktigaste målet
med det gröna energipaketet: att konsumenterna ska stå i
centrum för energimarknaden och att priserna ska fortsätta
att vara överkomliga.”
”Som ansvarig för energi måste jag säkerställa att vi parallellt
med dessa ambitiösa klimatmål säkerställer att våra
konsumenter och företag har tillgång till ekonomiskt
överkomlig och konkurrenskraftig energi. Vi måste därför
investera i våra energinät, men vi måste samtidigt använda de
befintliga ramarna.”
”[…] jag kommer att hålla ett vakande öga på energipriserna
och energikostnaderna för våra konsumenter och företag och
i synnerhet på hur klimatomställningen påverkar våra
energiintensiva industrier.”
”Det är också viktigt att visa att konsumenterna kan gynnas av
denna omställning och vi måste även dra nytta av all ny
innovation. Så detta skulle också kunna ingå i det europeiska
innovationsinitiativet – såsom soltegel, som bidrar med både
isolering och förnybar energi.”
”Konsumenterna kommer alltså att stå i centrum för våra
energisystem. Min uppgift är att tillhandahålla ekonomiskt
överkomlig energi genom att diversifiera våra källor, genom
att ta fram politik som säger att alla energinät,
systemansvariga för distributionssystemen samt leverantörer
ska bli transparenta, genom att göra investeringar som bidrar
till uppgraderingen av våra nät och genom att bygga de
saknade länkarna och sammanlänkningarna.”

innebär rättvisa
energifattigdom.”

också

en

förnyad

kamp

mot

”[…] jag ser att fonden för en rättvis omställning kommer att
utgå från projektet för kolregioner som håller på att ställa om,
och den kommer också att hjälpa små öar som inte har någon
koppling till fastlandet. Detta torde göra alla regioner bättre
rustade inför omställningen från fossila bränslen till förnybara
energikällor. Förhandlingar pågår om fondens exakta belopp,
men eftersom det kommer att vara en del av nästa fleråriga
budgetram är det ett initiativ som kommer att ligga på bordet
under de första veckorna av nästa kommissions
mandatperiod. Så min gissning är att vi redan i slutet av
november kommer att ha konkreta svar. Men jag ska göra mitt
bästa för att se till att det är stort nog att hjälpa dessa regioner
förbereda sig för omställningen.”
Observationsgruppen för energifattigdom
”Det är inte acceptabelt att 8 % av européerna – det rör sig om
50 miljoner människor – inte kan värma upp sina hem
ordentligt, och långt fler européer än så har svårt att betala
energiräkningarna.
Jag vill utnyttja observationsgruppen för energifattigdom och
snabbt
genomföra
lagstiftningsbestämmelserna
om
energifattigdom. Jag tänker intensifiera arbetet med
medlemsstaterna och borgmästaravtalet. Den rapport som
Theresa Griffin lade fram förra året har lagt grunden för detta.”
”Ja, jag håller med om att energi bidrar till social inkludering
och att det därför är en tjänst som verkligen behövs. Men när
vi pratar om energifattigdom pratar vi inte bara om energi
som en råvara som sådan, vi pratar också om skatter, avgifter,
nätavgifter och allt detta sammantaget måste vi vara
uppmärksamma på, och ni frågade vad vi kan göra mer
konkret för de människor som kämpar med att betala sina
uppvärmningskostnader. Vi kan tillhandahålla effektivare
uppvärmningssätt. Det är inte något vi kan göra överallt redan
i morgon, men det finns olika slags teknik som kan minska
uppvärmningskostnaderna och såklart spelar renoveringar av
fastighetsbestånden återigen en viktig roll.”

Fonden för rättvis omställning
”Fonden för en rättvis omställning kommer definitivt att ligga
mig väldigt varmt om hjärtat, för det är det verktyg som vi kan
använda för att vara säkra på att ingen region och inget land
hamnar på efterkälken under vår omställning till
koldioxidneutralitet.”
”Den tillträdande ordföranden har åtagit sig att inrätta en fond
för rättvis omställning för att bistå de kol- och
koldioxidintensiva regioner och öar som påverkas av
omställningen. […] Jag ser den här fonden som ett sätt att
hjälpa regioner att utvecklas och finansiera konkreta projekt,
vilket kan omvandla ekonomier och skapa sysselsättning.”
”Vi kan bygga vidare på det befintliga omställningsinitiativet
för kolregioner för att fonden ska bli en framgång. För mig
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Utfästelser gjorda vid utfrågningen av

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS
Nominerad kommissionsledamot
Miljö, hav och fiske

Den nominerade kommissionsledamoten Virginijus Sinkevičius infann sig vid Europaparlamentet den 3 oktober 2019
för att svara på frågor från parlamentsledamöter från ENVI- och PECH-utskotten. Under utfrågningen gjorde han ett
antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hans ansvarsområde, såsom detta beskrivs i den
uppdragsbeskrivning som han mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens tillträdande ordförande,
däribland följande:
 att bevara Europas naturliga miljö, och
 ett välmående och hållbart fiske och en blomstrande blå ekonomi.
Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från den offentliga utfrågningen finns tillgängligt på webbplatsen
för utfrågningarna av den nominerade kommissionsledamoten. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka han tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet
Utredningsavdelningen för struktur- och sammanhållningspolitik
Författare: Zsuzsanna Laky, Marcus Breuer
Generaldirektoratet för intern politik
PE 629.208 – oktober 2019
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Att bevara Europas naturliga miljö
Att genomföra den nya strategin för biologisk mångfald för
2030
”Det står tydligt angivet i min uppdragsbeskrivning: se till att EU:s
strategi för biologisk mångfald genomförs. Det är viktigt att vi,
genom att arbeta tillsammans med Frans Timmermans, ser till att
den faktiskt införlivas i annan lagstiftning, såsom jordbruk,
energi, transport och så vidare, i princip allt som i dag ställer till
med problem och leder till den sjätte massutrotningen.”
”[…] vi kommer definitivt att ha mål och de kommer att vara
ambitiösa – för det finns inget alternativ – för 2030. […] De måste
mätas och övervakas. Det är viktigt att det finns en
översynsmekanism.”
”[…] målen för skyddade områden kan utökas. För haven och
havsområden kan de till exempel utökas till 30 %. Men jag tänker
att jag definitivt kommer att vara flexibel här när det gäller de
biologiska mångfaldsmålen för 2030, och jag kommer att vara
öppen för att diskutera dessa också med utskottet.”
”[…] det är av yttersta vikt, när vi pratar om de största
bakomliggande orsakerna, för det är förändrad mark- och
havsanvändning. […]. Vi måste alltså bekämpa orsakerna och
[…] detta kommer att kräva finansiering – i synnerhet
återskapandet av arter, Natura 2000-områden och ordentligt
skydd, detta kommer att kräva finansiering.”
”Jag kommer definitivt att göra min röst hörd när det gäller
behovet av en utökad budget […] strategiska mål måste få
tillräcklig finansiering.”
”Vi måste undersöka om medlemsstaterna verkligen använder
alla medel de beviljas [för genomförandet av habitatdirektivet].”
”[…] vi måste göra en ny utvärdering av våra avtryck [gällande
skogsförstöring], och jag kommer definitivt att arbeta nära de
andra kommissionsledamöterna. Det är viktigt att de resurser –
finansieringen – vi anslår till andra länder inte i själva verket leder
till skogsförstöring. […] det är viktigt att märkningen förbättras
och […] att våra leveranskedjor inte förstör skogarna. Men för att
detta
ska
kunna
uppnås
måste
vi
förbättra
övervakningsmekanismerna, och det kommer jag definitivt att
arbeta med.”
EU:s ambition för 2020-partskonferensen för konventionen
om biologisk mångfald
”[…] det är viktigt att ha mätbara mål som kan övervakas. […] om
jag godkänns för tjänsten vill jag gärna resa till Kina, inte på egen
hand utan med en delegation från ENVI-utskottet så att vi
företräder en stark ställning och, naturligtvis, kan föra en
diskussion och dialog om möjliga mål.”
”När jag tänkte på vilka dessa mål skulle kunna vara – detta är helt
och hållet min egen åsikt – tror jag att 30 % vore ett bra mål när
det gäller andelen skyddade områden i världen, och 70 % som
bevaras på ett hållbart sätt. Utöver det tror jag att politiken för
Arktis behöver en egen artikel.”
Att omsätta ambitionen om nollutsläpp i praktiken
”Jag ser faktiskt fram emot att göra Reach till en av de viktigaste
pelarna i den giftfria strategin. Med hjälp av vad vi har i Reach i
fråga om uppgifter kan vi skapa en väldigt stark strategi för en
giftfri miljö, särskilt vad gäller kemikalier, och sedan till och med
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gå längre än så, till exempel till hormonstörande ämnen. Dessa
håller på att ses över, men så snart det är färdigt kommer vi
definitivt att arbeta med dem.”
”[…] läkemedel ingår redan i vattenlagstiftningen men även
vattendirektivet håller på att granskas och vi får se om det finns
ett behov. Efter granskningen kan vi säga, måste fler läkemedel
omfattas eller inte? Som sagt är jag öppen för fler diskussioner
med utskottet för miljö om denna fråga när granskningen är klar
och då lägga fram den för er.”
”Särskilt när det gäller hormonstörande ämnen är det såklart
viktigt att fullt ut genomföra den nya strategin, vilket vore ett
rejält kliv framåt. […] Och jag tror att de hormonstörande
ämnena måste standardiseras och anses vara på samma nivå
som CMR-ämnen. […] Det är viktigt att hormonstörande ämnen
förbjuds i leksaker, kosmetika som vi applicerar direkt på vår hud
och material som kommer i kontakt med livsmedel.”
”Jag tycker att vi bör hjälpa vår industri att vara
konkurrenskraftig. Vi får se vilken väg industrin tar – vätgas,
elektricitet. […] vi ser redan att de [våra biltillverkare] håller på att
ställa om. Vi måste hjälpa dem genom forskning. Vi måste hjälpa
dem genom kollektivtrafiken, som måste vara miljövänlig och
såklart använda rena, alternativa bränslen.”
”När det gäller Euro7-standarden tror jag, och det finns ett
mandat för detta, att det inom fem år kommer att vara möjligt att
ha Euro7, genom ett gemensamt arbete med den nominerade
kommissionsledamoten med ansvar för den inre marknaden.”
”När det gäller miljöskyddslagarna har den tillträdande
ordföranden varit väldigt tydlig och detta anges också i
uppdragsbeskrivningen: nolltolerans för bristande efterlevnad.
[…] definitivt, jag tänker titta på alla tänkbara verktyg i
verktygslådan.
[…] jag kommer att lägga fram en handlingsplan för ren luft för
kommissionskollegiets godkännande som, först och främst,
anger en nolltoleranspolitik för bristande efterlevnad av dagens
luftkvalitetsnormer. Vi måste ta itu med EU:s rättsliga ramar,
kartlägga dem och anpassa dem till WHO:s senaste
rekommendationer.”
”Vår resa mot en grön klimatneutral planet har påbörjats – den
kommer att bli tuff. Som kommissionsledamot kommer jag att
göra allt som står i min makt för att leda oss på den vägen.”
Den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi
”Det är viktigt att även nämna byggindustrin, som står för en
tredjedel av avfallet, och den kommer också att vara med bland
prioriteringarna i handlingsplanen.”
”[…] den cirkulära ekonomin kommer inte kunna genomföras på
riktigt förrän vi hittar ett sätt att verkligen göra cykeln giftfri. Så i
princip vet vi att plaster gjorda av snälla kemikalier – vi kan kalla
dem för det – kan återanvändas på många, många olika sätt och
att de sedan kan användas i olika sektorer. Det är bara så en
cirkulär ekonomi kan genomföras på riktigt, och jag kommer att
sträva efter detta under hela min mandatperiod.”
”Jag kommer definitivt att se till att vi, när vi minskar de
administrativa bördorna, inte sänker ribborna i vår
miljöskyddslagstiftning, som är viktig och som vi kommer att
behöva utvidga.”

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna
Att få bukt med problemet med mikroplaster och sträva
efter plastfria hav
”Jag kommer naturligtvis att verka för att plaststrategin ska
genomföras helt och hållet, men nästa steg måste bli
mikroplaster, särskilt i textilier, däck och pellets, för det är de
största källorna; för biologiskt nedbrytbar plast […] måste vi
inrätta ett tydligt regelverk och ange vissa områden där
biologiskt nedbrytbara plaster kan användas – framför allt
kemikalier – och så naturligtvis plastförpackningar.”
”[…] inom FN och G7 men också i bilaterala förbindelser med
våra partner har vi ett jättebra exempel att visa upp, ett jättebra
exempel att följa och det kommer jag definitivt att göra.”
”[…] inom ramen för EU:s gröna giv kommer jag, under min
mandatperiod, att ta fram ett initiativ för rena, friska och såklart
hållbart förvaltade hav och oceaner. Det är viktigt för att Natura
2000-målet om 30 % skyddade marina områden ska kunna
uppnås, och det handlar inte bara om 30 %, utan det måste
såklart upprätthållas på ett väldigt bra sätt, genomföras på ett
väldigt bra sätt.”

Ett välmående och hållbart fiske och en blomstrande
blå ekonomi
Fokus på det fullständiga genomförandet av den
reformerade gemensamma fiskeripolitiken
”[…] vi måste utvärdera så många bestånd som möjligt, för
bestånden utvärderas inte ordentligt, och om vi samlar in så
många uppgifter som möjligt kan vi tillhandahålla
fiskarsamhällena en bra hållbarhetsstrategi.”
”Jag vill arbeta med er för att se till att vårt fiskekontrollsystem
fungerar som det ska och säkerställer lika villkor. Jag kommer att
åtgärda brister överallt där jag upptäcker dem.”
”Vi lever i en känslig tidsperiod: brexit kan bli verklighet, och det
under en period då Europeiska havs- och fiskerifondens
finansiering har löpt ut, och den kommer att påbörjas först 2021,
så vi kan inte heller acceptera att finansieringen av fonden skjuts
upp ytterligare.”
”Vi kommer naturligtvis att vara beredda att samtala med
Förenade kungariket och förhandlingar om ett brexitavtal
kommer att äga rum. Det kan bli en brexit med ett avtal, vilket
såklart vore lättare och vi skulle få en övergångstid. Om det blir
en brexit utan avtal finns det några scenarier som kommer att
diskuteras senare. Men jag kan försäkra er om att vi är
förberedda.”
”När det gäller Europeiska havs- och fiskerifonden och
möjligheten att bygga nya fartyg måste diskussionen få fortsätta
för […] jag är inte säker på det verkligen är förenligt med våra
överenskomna mål för genomförandet av den gemensamma
fiskeripolitiken att bygga nya båtar.”
”Vad gäller mer selektiva redskap anser jag att vi definitivt bör
försöka hitta sådana genom forskning, genom vetenskap, och
förbättra dem, och här kan vi definitivt investera offentliga medel
– i forskning, i nya beslut, som kommer att hjälpa våra fiskare att
fiska mer hållbart och mer selektivt och erbjuder bästa möjliga
lösningar.”

”Detta problem [finansiering för skrotningen av gamla fartyg]
kommer absolut att vara” ett av de första jag måste ta itu med
om jag godkänns.
Utvärdering av den gemensamma fiskeripolitiken senast
2022 för att fastställa hur problem som dagens politik inte
omfattar i tillräcklig utsträckning ska åtgärdas
”Senast 2022 kommer jag att utvärdera den gemensamma
fiskeripolitiken för att se hur problem som dagens politik inte
omfattar i tillräcklig utsträckning ska åtgärdas, för vi behöver
politik som fungerar för våra fiskare, våra kustsamhällen och vår
miljö.”
”Det kommer att ingå i mitt uppdrag att se över den senast 2022.
Vi kommer definitivt att ta itu med bristerna […].”
”Genom att hitta en bra balans mellan sociala, ekonomiska och
hållbarhetsrelaterade orosmoment kan vi försäkra dem om att
det finns en framtid inom sektorn och så har vi också, såklart,
finansieringen från Europeiska havs- och fiskerifonden och andra
fonder för att förbättra villkoren och hjälpa våra fiskare.”
”Det är kvinnor och de måste få lön, de måste respekteras på
samma villkor, och jag kommer att försöka se till detta genom att
först och främst ordna så att vi måste ha rådgivande nämnder,
jämlik representation. Under våra evenemang och dylikt, och
genom att vara ett föredöme såklart, måste vi gå ännu djupare
och diskutera det med sektorn och med berörda parter från
smått till stort.”
”Först och främst är 2030-strategin för biologisk mångfald viktig
och den kommer att omfatta haven.”
”Min största ambition om jag godkänns kommer att vara att
omsätta den gröna given i praktiken. En giv som fungerar för
haven, för miljön och för våra medborgare och som alltid bör
ligga i framkant och ha en central ställning i allt.”
”Det är absolut klimatförändringarna som är den bakomliggande
orsaken, vattentemperaturen i Östersjön har stigit och detta har
kraftigt påverkat torsken i öst.”
Bidra till strategin ”Från jord till bord” för hållbara
livsmedel
”Jag anser att mitt uppdrag rörande ”Från jord till bord” omfattar
fiskerisektorn, för att vi ska ha kännedom om och kunna spåra
fisken från nätet till burken, och veta vad som serveras här i EU.”
”[…] jag vill investera i den hållbara fisk- och skaldjurssektorns
potential att uppfylla från jord till bord-strategin för hållbara
livsmedel.
När det gäller spårbarhet tror jag att vi alla är överens om att vi
uppskattar livsmedel av god kvalitet och att det är viktigt att våra
EU-standarder upprätthålls. Något av det viktigaste är,
naturligtvis, märkning, så att en konsument vet vad den köper
och att miljömärket verkligen betyder något.”
”Ursprung är som sagt väldigt viktigt, men vi måste först och
främst förvissa oss om att det som står på märket är sant. Det är
det viktiga steget att ta och jag tror att det är möjligt genom
digitaliseringsprocessen för vår marknad.”
Visa vägen för den internationella havsförvaltningen
”Vårt arbete med hållbart fiske och friska produktiva hav får inte
upphöra vid våra gränser. EU är världsledande när det gäller
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havsförvaltning. Jag skulle utnyttja det ledarskapet till att
verkställa våra hållbarhetsprinciper världen över, för att
säkerställa att vi kan uppfylla målen om hållbar utveckling för
livet under vatten.”
”Vi vet vilka som är de viktigaste frågorna som måste hanteras:
överfiske [...]. Vi måste också förbättra de internationella rättsliga
ramarna så att det inte bara är EU:s medlemsstater som är med
på tåget och omfattas av och iakttar reglerna utan även andra
länder.”

enda sättet. EU har såklart en särställning när det gäller att ta
ledningen här.”
”Först och främst kommer det såklart att vara viktigt att arbeta
nära den nominerade kommissionsledamoten med ansvar för
handel, Phil Hogan, och det är viktigt att lyfta dessa frågor så att
de uppmärksammas inom Världshandelsorganisationen (WTO).”
”Och det är såklart också viktigt att skydda vår marknad, som
sagt, från ohållbara leveranskedjor.”

”För det fria havet och orörda områden, som Antarktis, behöver
vi nya regler för bevarande och hållbar användning av det fria
havets biologiska mångfald.”

Att få till stånd en global överenskommelse om att förbjuda
fiskesubventioner som bidrar till överfiske, olagligt fiske
och överkapacitet

”Jag kommer att verka för fler skyddade marina områden och för
en effektivare förvaltning av våra vatten.”

”Jag kommer att arbeta tillsammans med den nominerade
kommissionsledamoten med ansvar för handel, Phil Hogan, för
att få till stånd en global överenskommelse om att förbjuda
skadliga fiskesubventioner.”

En nolltoleransstrategi för olagligt, orapporterat och
oreglerat fiske
”Och jag kommer att fortsätta vår kamp mot olagligt,
orapporterat och oreglerat fiske.”
”Det är viktigt att få bukt med det olagliga, orapporterade och
oreglerade fisket. Så jag tror att detta är det bästa sättet att
använda resurserna: att hjälpa även våra partner att bekämpa
orsakerna, hjälpa dem genom att ge så goda råd som möjligt,
genom att visa vår bästa praxis och få med dem på tåget, det är

Ny strategi för en hållbar blå ekonomi
”Jag kommer också leda framtagningen av en ny strategi för en
hållbar blå ekonomi. Den bör omfatta allt från marin kunskap och
forskning till fysisk planering i kust- och havsområden. Marin
förnybar energi, blå investeringar och regionalt samarbete kring
havs- och kustområden.”
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Tillägg
Förändringar i EU-kommissionen – 2020

Efter att kommissionsledamoten med ansvar för handel Phil Hogan avgick föreslogs Mairead McGuinness
som ny kommissionsledamot med ansvar för finansiella tjänster, finansiell stabilitet och
kapitalmarknadsunionen, medan kommissionens verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis
tilldelades handelsportföljen.
Parlamentsledamöterna höll utfrågningar den 2 oktober för att utvärdera kandidaterna. Följande sidor
innehåller en förteckning över de utfästelser som gjordes vid dessa utfrågningar.
För en uttömmande förteckning över kandidaternas utfästelser och ståndpunkter finns det fullständiga
förhandlingsreferatet för respektive offentliga utfrågning att tillgå på Europaparlamentets särskilda
webbplats för utfrågningarna 2020, tillsammans med de skriftliga frågorna och svaren.

BRIEFING

Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
oktober 2020

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av
MAIREAD MCGUINNESS
nominerad kommissionsledamot
Finansiella tjänster, finansiell stabilitet
och kapitalmarknadsunionen

Den nominerade kommissionsledamoten Mairead McGuinness infann sig vid Europaparlamentet den 2 oktober 2020
för att svara på frågor från parlamentsledamöter från utskottet för ekonomi och valutafrågor. Under utfrågningen
gjorde hon ett antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hennes ansvarsområde, såsom
detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som hon mottog av Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens
tillträdande ordförande, däribland följande:







bankunionen
kapitalmarknadsunionen och små och medelstora företags tillgång till finansiering
hållbara finanser
strategi för finansteknik och kryptovalutor
heltäckande strategi för att bekämpa penningtvätt och
större resiliens mot extraterritoriella sanktioner.

Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från de offentliga utfrågningarna är tillgängliga på
Europaparlamentets sidor på Förändringar i EU-kommissionen 2020. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka hon tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor
om livskvalitet
Enheten för övervakning av ekonomisk styrning
Författare: Radostina Parenti, Cristina Dias,
Kristina Grigaite, Rebecca Segall
Generaldirektoratet för intern politik
PE 658.180 – oktober 2020
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Fullbordande av bankunionen
“En av mina viktigaste prioriteringar kommer att vara att
injicera ny energi i fullbordandet av bankunionen. [...] Jag
kommer inte att undvika att bygga upp enighet om
bankunionen [...].”
“[...] om ni ger mig ert förtroende [...] kan jag – tillsammans
med er [...] leverera resultat när det gäller bankunionen och
faktiskt
även
göra
framsteg
när
det
gäller
kapitalmarknadsunionen.“
“[...]
min
prioritet är
att
bankunionen
och
kapitalmarknadsunionen ska gå hand i hand [...], och jag
kommer att [...] göra mitt bästa för att föra fram de här
områdena på ett strukturerat sätt, i samarbete med det här
utskottet.”
Europeiskt insättningsgarantisystem
”En
överenskommelse
om
[...]
ett
europeiskt
insättningsgarantisystem är nödvändig. Jag kommer att
samarbeta med det här utskottet och medlemsstaterna för att
hitta en väg framåt.”
”[...] vi måste fokusera på områden där vi har ett brett stöd. I
detta avseende kommer kommissionens arbete [...} som en
prioriterad fråga under min ämbetstid att fokusera på att
lägga fram en översyn av ramen för krishantering och
insättningsgaranti [...].”
Reform av Europeiska stabilitetsmekanismen
”[...] på kort sikt kommer jag att fokusera på att slutföra
reformpaketet av Europeiska stabilitetsmekanismen [...]. Det
har kommit långt och är redo att avslutas och det inbegriper
en gemensam säkerhetsmekanism [...] för den gemensamma
resolutionsfonden.”
”En
överenskommelse
om
den
gemensamma
säkerhetsmekanismen
för
den
gemensamma
resolutionsfonden [...] är nödvändig. Jag kommer att
samarbeta med det här utskottet och medlemsstaterna för att
hitta en väg framåt.”
Nödlidande lån
”[...] nödlidande lån [...] kommer att få största uppmärksamhe t
från mig.”
”[...] vi måste hitta en mekanism [...] för att avlasta banker med
nödlidande lån, med tillräckligt konsumentskydd när vi gör
det [...].”
”[...] om vi blundar för problemen med nödlidande lån får vi
problem i bankerna [...] men [...] människor och deras hem
måste skyddas [...] ni kommer att ha en förkämpe i mig när det
gäller den här frågan.”
”[...] vi kan inte tillåta att människors hem buntas ihop för att
säljas på ett mycket olämpligt sätt. Förbindelsen mellan
låntagaren och långivaren bör inte brytas när och om lån säljs
vidare.”
”[...] jag skulle helt motsätta mig att hypotekslån slås samman
när problem har uppstått [...] på grund [av] pandemin [...].”
”[...] vi arbetar med en handlingsplan för nödlidande lån, som
kommer senare i år. Vi arbetar med denna för att ge ett
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kollektivt svar på det som händer i alla våra olika
medlemsstater.”
”Det som fungerar, om det görs på rätt sätt, och som bör
hjälpa arbetstagare och familjer [...] är att de sekundär a
marknaderna [för nödlidande lån] fungerar och är reglerade,
så att vi vet vad som pågår. Min utfästelse [...] är därför att jag
skulle vara mycket uppmärksam på hur dessa sekundär a
marknader fungerar.”
Bankers exponering i statspapper
”Vi måste bland annat gå vidare med alla de andra
strömmarna och [...] behandlingen av exponeringar i
statspapper.”
”[...] vi måste se på vilka konsekvenser det här har på
finansmarknaderna,
och vi måste samarbeta med
tillsynsmyndigheterna [...] för att se om det finns några
fördelar med att byta från det befintliga systemet [...].”

Kapitalmarknadsunionen
”Jag ställer mig helt bakom den nya handlingsplanen för
kapitalmarknadsunionen, som beskriver en mycket tydlig väg
framåt. Jag hoppas att vi kan göra snabba framsteg med
fonden för små och medelstora företags börsintroduktion,
men vi måste även hantera en del svåra problem.”
Hantering av hindren för kapitalflödet
”[...] vi måste titta mycket noga på var blockeringarna finns
och när det gäller personer som lånar över gränserna [...] kan
jag ge er en utfästelse att titta mycket noga på den här frågan
[...].”
”[...] en av [...] orsakerna till att vi inte har en stark
kapitalmarknad [...] är [...] en rädsla för att [människor] inte får
rätt information och gör dåliga investeringar [...] vi måste se
på konsekvenserna av incitament [...]. Om vi inte har
medborgarnas förtroende för att de har fullständig
information när de investerar så kan vi inte göra några
framsteg alls. Jag anser att det är en högt prioriterad fråga för
kommissionen och det skulle absolut vara en högt prioriterad
fråga för mig.”
”För att riva hinder måste vi också titta på
insolvensförfaranden, förfaranden för källskatt och tillsyn.”
Insolvensförfaranden
”Jag tror att vi kan göra viktiga framsteg mot större
konvergens och göra insolvensprocesser effektivare. [...] Vi
måste dock vara försiktiga och fundera över om vi behöver en
ny lag, eller vissa icke-lagstiftningsinitiativ på det här området,
[...] Jag har inte bestämt mig för vilket sätt som är det bästa –
vi måste se på detaljerna. Vi måste dock undvika
rättsprocesser som bara hämmar framsteg.”
Förfaranden för källskatt
”Jag anser att det är viktigt att diskutera nackdelarna för
gränsöverskridande investerare och hitta de förslag i
handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen som tar upp
dessa betungande förfaranden för skatteåterbäring, en
mycket bra väg framåt. Det kommer inte att bli så lätt, men jag
tror att det är helt nödvändigt.”

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna
Små och medelstora företags möjlighet till finansiering
”[...] vi bör använda allt, alla ansträngningar, för att ge stöd till
små och medelstora företag, oavsett om det gäller
finansiering eller att erbjuda råd, vägledning och andra
åtgärder som skulle hjälpa dem att komma åt kapital och
marknader.”
”Ett av initiativen [...] är att utveckla en fond för små och
medelstora företags börsintroduktion, och jag tror att vi
behöver göra det.”
”[....] det vi vill göra är att gå från större användning av
bankfinansiering mot en mer balanserad situation, så [...] jag
kommer att göra vad jag kan för att se till att det blir
verklighet.”

Hållbar finansiering
”Jag kommer att prioritera en ny handlingsplan för hållbar
finansiering, påskynda arbetet med en grön EU-standard för
obligationer,
ekologisk
märkning,
gröna,
hållbara
investeringar och förbättrad redovisning av klimat- och
miljöuppgifter av företag, vilket hjälper investerarna och
industrin att identifiera hållbara projekt.”
”[...] Vi har mycket arbete kvar med att följa upp standarde n
för gröna obligationer och [med] biologisk mångfald, [...] ni
kan räkna med att jag [...] kommer att arbeta hårt i den
riktningen.”
”När det gäller standarden för gröna obligationer [...] finns tre
prioriteringar [...] den måste kraftfullt följa och knytas samman
med taxonomi, [...] vi vill vara marknadsledande i detta
sammanhang [...] och vi vill också se till att om du påstår att en
obligation är grön måste det kunna verifieras.”
”[...] vi kan inte längre ha en situation där ett företag eller ett
land gör ett påstående [...] som inte stöds av en verifiering [...].
[...] vi måste [...] arbeta snabbt men försiktigt [...]. Jag är fast
besluten att göra det.”
”[...] hållbarhet handlar inte bara om miljö eller gröna frågor,
[...] vi måste se ett inkluderande samhälle, vilket handlar om
social hållbarhet. [...] Jag stöder konceptet bakom ett mer
socialt inkluderande EU och det kräver ett mer socialt
inkluderande finansiellt system.”

Strategi för finansteknik och kryptovalutor
”Vi måste hantera fragmenteringen på den inre marknade n
för digitala finanstjänster och sträva efter ett europeiskt
utrymme för finansiella uppgifter för att främja innovation.”
”[När det gäller] kryptovalutor måste vi verkligen arbeta
gemensamt – kommissionen, parlamentet och rådet – för att
göra det rätta för en framtid som [...] kommer att medföra [...]
möjligheter men [...] även risker.”
”Kryptovalutor [...] kan dölja finansiella bedrägerier [...] dessa
enheter måste vara föremål för finansiell tillsyn.”

”Vi kommer att titta noga på det som framkommer efter [...]
utredningarna kring Wirecard och agera i enlighet med det.”

Heltäckande
penningtvätt

strategi

för

att

bekämpa

”Penningtvätt är en del av en kriminell aktivitetskedja som
ödelägger vårt samhälle [...] Jag [...] kommer att fortsätta att
arbeta för ett lagstiftningspaket nästa år, med beaktande av
detta parlaments resolution i juli. Vi behöver en enda
gemensam regelbok för EU, som inte bara övervakas av
nationella tillsynsmyndigheter, utan av en mycket stark,
oberoende EU-tillsynsmyndighet för bekämpande av
penningtvätt. V behöver även ett stärkt samarbete mellan
finansiella underrättelseenheter.”
”Det jag kan lova er är en stark arkitektur med övergripande
tillsyn på EU-nivå. Vi kommer att ha den nationella, men vi
kommer också att ha den europeiska.”
”Den centrala myndigheten, tillsynsrollen, bör enligt mig
också ta kontroll över mycket riskfyllda områden inom
bankverksamhet som behöver central tillsyn. [...] en central
kontroll är avgörande med anslutna finansiella enheter i alla
våra medlemsstater.”
”När det gäller de instrument som ska användas är jag mycket
öppen i den frågan. Om vi vill ha absolut klarhet satsar vi
ibland på en förordning, men vi har inte kommit fram till ett
slutgiltigt beslut [...].”
”Det faktum att [...] penningtvätt finns kvar [...] innebär att vi
behöver ha sanktioner. Jag kommer att titta på det i större
detalj. [...] men straffet måste passa för brottet.
Vad gör vi då åt dåligt genomförande [av lagstiftningen mot
penningtvätt]? [...] Jag tycker att det är mycket viktigt att
kommissionen arbetar mycket hårdare med det här. [...] Jag
kommer
därför
att
titta
på
var
det
finns
överträdelseförfaranden, jag kommer att titta på var jag tycker
att sådana borde finnas och jag kan ge er denna utfästelse
eftersom det verkligen är ett enormt bekymmersamt område
[...].”

Extraterritoriella sanktioner
”[...] Jag kommer att titta på sätt att försvara oss från oönskade
extraterritoriella effekter på våra intressen av sanktioner som
antas av andra och kommer att arbeta med vår förmåga att
införa sanktioner.”

Risker för den finansiella stabiliteten
Återhämtning efter covid-19-pandemin
”[...] vi behöver en stark bankunion och en stark
kapitalmarknadsunion [...] och jag anser att covid-19 ger oss
ett incitament att ta djärva steg nu [...]. För den finansiella
stabiliteten anser jag att det är viktigt att vi går framåt.”
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”[När det gäller genomförandet av] Basel III finns det en ettårig
fördröjning – med rätta, eftersom länderna hanterar covid-19
[...]. Jag kan försäkra er att det också kommer att ske en
konsekvensbedömning, och den kommer att ta hänsyn till
konsekvenserna av covid-19 på bankernas finansiella
situation. [...] Jag anser att genomförandet av Basel III på det
sätt som jag har nämnt respekterar våra utfästelser när det
gäller processen. Vi kommer också att vara mycket medvetna
om att respektera att det europeiska banksystemet har en helt
annan struktur. Det kommer därför att göras på ett mycket
lämpligt sätt.”
”[...] när det gäller skuggbankssektorn måste vi bara vara
mycket medvetna om de här riskerna eftersom [...] ett skifte
kan ske från banker till icke-banksektorn och [...] se över våra
regler och kontrollmekanismer för att säkerställa att de är
lämpliga för sitt syfte [...].”
Brexit
”[...] Jag vill säkerställa att vi har ett starkt europeiskt finansiellt
system och att de tjänster som stöttar upp vår finansiella
stabilitet ligger bakom våra regler och vår tillsyn.”
”[...] vi vill absolut inte ta risker med vår finansiella stabilitet.
Jag anser också att det är rättvist att säga att vi vill ha ett
samarbetsförhållande med Storbritannien [...] men när allt
kommer omkring måste jag, och kommissionen som helhet,
se till att vi tar tillvara Europeiska unionens intressen.”
”Jag anser att vi måste anta en försiktig strategi, jag tror att vi
måste bygga upp vår egen infrastruktur eftersom [...] vi inte
vet vilken avsikt Storbritannien har, särskilt när det gäller
finansiella tjänster, men vi vet att de har för avsikt att avvika.”
”[...] om inte och tills vi får tydliga svar från Storbritannien om
deras avsikter, oavsett om de tänker avreglera eller [...] avvika
lite eller mycket, då måste vi vara öppna i vår reaktion.”

Andra relevanta frågor
Könsfördelning
”Jag anser också att vi måste arbeta med kollegor och
finansinstitut och nätverk på ett ändamålsenligt sätt för att

säkerställa att kvinnor och män – när det gäller
könsfördelningen i finanssektorn måste vi dock se på fler
kvinnor – pekar i den riktningen, att de har rätt kompetens.”
Europeisk utfästelse och personligt oberoende
”Jag ska vara väldigt, väldigt tydlig med det här. Om jag blir
godkänd av det här utskottet kommer jag att bli EUkommissionsledamot, och försvara de europeiska intressena,
och
det
är
helt
nödvändigt
att
betona.
Kommissionsledamöter svär en ed om att lämna sina
nationella hattar vid dörren. Jag har ingen hatt, men jag
kommer absolut att lämna min nationella hatt vid dörren när
vi tillträder.”
Beskattning
”Som EU-kommissionsledamot kan jag absolut bekräfta att
jag skulle se beskattning ur ett gemenskapsperspektiv.”
”[När det gäller] rapporteringen land för land [...] tror jag
mycket starkt på det [...]. Vi måste gå i den riktningen. [...] Vi vill
att det här ska gå framåt. [...] vi måste verkligen försöka. [...] Här
står jag på parlamentets sida. Det är ett bra initiativ. Det måste
bli gjort. Jag hoppas att vi kan låsa upp det.”
”[...] Jag skulle stödja arbetet med skatten på finansiella
transaktioner. [...] vi arbetar och kommer att fortsätta att
arbeta med skatten på finansiella transaktioner, se om vi kan
göra det på ett sätt som drar in intäkter och som dessutom
inte motverkar Europeiska unionens ekonomiska intressen
när det gäller den globala finansiella situationen.”
”När det gäller skatt i allmänhet [...] pågår arbete på OECDnivå. Jag [...] vill att vi gör det här globalt, så att det sker något
kring [...] beskattningen av företag så att de betalar sin
rättmätiga andel av skatterna – och det är transparent. Om det
inte uppfylls, om OECD-processen kör fast i politik, kommer
EU-kommissionen att lägga fram beskattningsförslag, och jag
stöder det.”
”[...] min utfästelse till er är att jag kraftfullt skulle stödja
kommissionskollegiets arbete för att främja rättvis, enkel och
hållbar beskattning i linje med kommissionens paket från juli.”
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Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter
oktober 2020

Utfästelser gjorda vid utfrågningen av
VALDIS DOMBROVSKISKommissionens
verkställande vice ordförande/nominerad
kommissionsledamot
Handel

Kommissionens verkställande vice ordförande/nominerad kommissionsledamot, Valdis Dombrovskis, infann sig vid
Europaparlamentet den 2 oktober 2020 för att svara på frågor från parlamentsledamöter från utskotten för
internationell handel samt utskottet för utrikesfrågor, ekonomi och valutafrågor, utveckling och budget. Under
utfrågningen gjorde han ett antal utfästelser som anges i detta dokument. Dessa utfästelser avser hans ansvarsområde
som kommissionsledamot med ansvar för handel, såsom detta beskrivs i den uppdragsbeskrivning som han mottog
av Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens tillträdande ordförande, däribland följande:




Lika villkor för alla.
Stärka Europas globala ledarskap.
Handel för hållbar utveckling och klimatåtgärder.

Observera att de citat som ingår i detta dokument endast hänvisar till de muntliga utfästelser som gjordes under
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet från de offentliga utfrågningarna är tillgängliga på
Europaparlamentets sidor på Förändringar i EU-kommissionen 2020. Ett antal skriftliga frågor skickades också före
utfrågningen till den nominerade kommissionsledamoten, på vilka han tillhandahöll skriftliga svar.

Utredningsavdelningen för yttre förbindelser
Författare: Mario Damen, Wolfgang Igler
Generaldirektoratet för unionens externa politik
PE 639.316 – oktober 2020
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En ny färdplan för EU:s handelspolitik

Verkställighet

”[...] Jag kommer att ta fram en ny färdplan för
handelspolitiken. Denna färdplan måste stämma överens
med vår bredare plan för hållbar och digital återhämtning.
Den måste vara modern och uppdaterad samt stödja våra
värderingar och bredare geopolitiska mål” [...] ”Europa
behöver bli mer självsäkert genom att skydda sina företag,
säkra sina strategiska intressen, förstärka ömsesidigheten och
skapa lika villkor.”

”Den ansvariga för efterlevnaden av handelsavtal kommer att
arbeta för att genomföra våra överenskommelser. [...] Jag
hoppas att vi med ert stöd snabbt kan komma överens om en
uppdaterad genomdrivandeförordning.” [...] ”vi bör utvidga
tillämpningsområdet för verkställandeförordningen så att
den omfattar tjänster och immaterialrätt, och det rör även
våra investeringar och instrumentet för internationell
upphandling, och vi kommer att ta fram ett nytt verktyg mot
tvång för tredjeländer, [...] kringgå WTO-reglerna och bryta
mot de internationella reglerna, som vi kan agera på ett
effektivt sätt” [...] ”medan rollen för den ansvariga för
efterlevnaden av handelsavtal före ratificeringen måste
undersökas,” [...] ”måste det arbetas hårdare med
genomförandet och verkställandet av kapitlen om handel och
hållbar utveckling.” [...] ”Vi kommer även att inrätta en mer
systematisk strategi som också involverar det civila samhället
i verkställandet och miljö- och arbetsåtaganden, [...].”

”Det offentliga samrådet om översynen av handelspolitiken
avslutas den 15 november. När vi har gått igenom resultaten
kommer jag att återkomma till det här utskottet för att
diskutera dem med er och era synpunkter kommer att tas med
i kommissionens meddelande, som vi planerar att
offentliggöra tidigt 2021. I meddelandet kommer det att
fastställas riktlinjer för handelspolitiken som verkligen tar itu
med nästa årtiondes utmaningar och möjligheter – Europas
gröna och digitala årtionde.”
”[...] vi kommer att presentera meddelandet om EU:s
ekonomiska suveränitet eller autonomi där även stärkandet
av eurons internationella roll kommer att ingå,” [...] ”vi
diskuterar öppen strategisk autonomi när vi diskuterar EUekonomins resiliens. En av erfarenheterna från denna kris är
frågan om leveranskedjornas resiliens och vad vi behöver göra
för att undvika en situation där vi är beroende av en enda
leverantör eller ett enda leverantörsland när det gäller kritiska
varor, såsom medicinska förnödenheter under covid-19krisen, som tydligt visade på denna svaghet.” [...] ”vi tittar på
olika alternativ. Landbaserad eller kustnära produktion,
lageruppbyggnad,
diversifiering
och
förkortade
leveranskedjor utgör en hel verktygslåda som vi kan
undersöka.”
”[...] jag kommer att lansera Access2Markets-portalen senare
denna månad. Den kommer att vara en enda kontaktpunkt på
samtliga EU-språk för att ge små och medelstora företag
vägledning inom internationell handel.”
Illojala handelsmetoder
”Vi måste stärka vårt försvar och verkställande. På så sätt
kommer Europas handelspolitik att hjälpa till att bygga ett
Europa som kan tillhandahålla skydd.” [...] ”Vi måste även
skärpa våra verktyg för att skydda handeln. Jag kommer att
stödja insatserna för att införa ett nytt rättsligt instrument för
att ta itu med snedvridningarna som härrör från utländskt
stöd på vår inre marknad. Jag kommer att arbeta tillsammans
med medlemsstaterna för att säkerställa att utländska direkta
investeringar fungerar väl i praktiken. Jag kommer även att be
om er hjälp att slutföra arbetet med exporten av produkter
med dubbla användningsområden och instrumentet för
internationell upphandling. För att stärka vår egen roll i att
försvara EU mot andra parters orättvisa metoder,”[...] ”kommer
kommissionen att föreslå ett särskilt verktyg mot tvång i form
av ett lagstiftningsförslag nästa år för att göra det möjligt för
EU att agera på ett effektivt sätt mot sådana handlingar [...].”
”skyddsåtgärder för stål: [...] Jag anser att vi bör hålla oss till
WTO-ramen och det är därför vi nu tittar på hur vi kan uppnå
samma resultat inom den europeiska stålindustrin genom
antidumpnings- och utjämningsåtgärder inom ramen för
WTO-reglerna i stället för att kringgå WTO-reglerna och riskera
repressalier. ”
PE 629.837

EU:s resiliens mot extraterritoriella sanktioner
”[....] extraterritoriella konsekvenser av tredjelandssanktioner.
Detta är definitivt ett orosmoment, [...] motåtgärder är vårt
främsta instrument för att skydda våra ekonomiska aktörer”
[...] ”Vi fortsätter att stärka EU:s ståndpunkt, EU:s resiliens, mot
extraterritoriella sanktioner. Detta kommer att utgöra en del
av vårt meddelande, som vi för närvarande planerar att
offentliggöra i december, som rör stärkandet av EU:s
ekonomiska suveränitet eller autonomi [...].”
Öppenhet
”Jag lovar att upprätthålla en hög nivå av insyn i mina
förbindelser med Europaparlamentet. Jag kommer att se till
att ni har all information ni behöver i god tid. Jag vill försäkr a
gruppsamordnarna om att jag har noga noterat de
förväntningar som ni uttryckte i samband med utfrågningen
av min föregångare förra året.”

Stärka Europas globala ledarskap
”För att Europa ska kunna forma 2000-talets handelspolitik
måste det vara öppet för världen. Jag förslår därför att vi driver
vår handelspolitik framåt för att reformera den regelbaserade
multilaterala ordningen, omforma handelspolitiken för att
uppnå våra hållbarhetsmål, stärka fri och rättvis handel
genom att samarbeta med våra partner samtidigt som vi
stärker vårt skydd av handeln och verkställigheten, och
slutligen utöka vårt ledarskap inom handeln genom att
hantera våra viktiga relationer.”
Multilateralism och WTO
”[...] en av mina främsta prioriteringar kommer att vara att
reformera det regelbaserade systemet för global ekonomisk
styrning. [...] anpassa det till dagens samhälle. Detta innebär
ett WTO som löser tvister snabbt och effektivt, med strikta
regler för att säkerställa lika villkor. Ett WTO som sätter målen
för hållbar utveckling och klimatförändringarna främst.” [...]
”om WTO:s tvistlösningsmekanism: [...] Vi är redo att arbeta
tillsammans med USA för att diskutera exakt hur detta
överprövningsorgan bör se ut och ta itu med de brister som vi
är överens om fanns i det sätt på vilket tvistlösningssysteme t
fungerade innan [...].”

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna
”Jag är glad över att i dag kunna tillkännage att jag kommer
att lansera ett handels- och klimatinitiativ för WTO, med fokus
på gröna varor och tjänster.” [...] ”bygger på initiativet för
miljörelaterade varor, [...] vi vill utvidga det till att gälla inte
bara varor, utan även tjänster och [...] ha någonting redo redan
till nästa ministerråd. Vi kommer alltså att samarbeta med
likasinnade länder, vänskapsgruppen för främjande av hållbar
handel (FAST group) och Ottawagruppen, samt sträva efter att
blåsa nytt liv i arbetsflödet och ta fram konkreta förslag.”
E-handel
”[...] Jag kommer att prioritera förhandlingar om e-handel. Det
kommer självklart att vara mycket viktigt att vi upprätthåller
våra regler om skydd av personuppgifter inom ramen för
dataskyddsförordningen.” [...] ”vi diskuterar för närvarande
inom WTO att det fria flödet av uppgifter måste säkerställas.
[...] begränsningarna måste vara i linje med de internationella
skyldigheterna och kommissionen kommer att fortsätta i sin
roll att övervaka och ta itu med sådana begränsningar i
tredjeländer [...].”
”Vi har kapitel och punkter för digital handel i våra
förhandlingar på bilateral nivå. Jag kan exempelvis nämna
Nya Zeeland och Australien där dessa har en mycket
framträdande plats. [...]”
USA
”Jag kommer att göra allt för att blåsa nytt liv i vårt strategiska
partnerskap med USA. Jag kommer att sätta ny fart på det
transatlantiska arbetet med handel, teknik, beskattning,
reformen av det multilaterala handelssystemet, inbegripet
regler om industristöd. Den nya överenskommelsen om
tullsänkningar innebär ett första steg inom detta förnyade
samarbete. Om USA emellertid fortsätter att ta avstånd från
multilateralism och eftersträva unilaterala åtgärder kommer
EU inte att tveka att försvara sina intressen och svara på
lämpligt sätt.”
”[...] fallet med Airbus och Boeing. Vår strategi har varit mycket
tydlig. Vi föredrar en förhandlingslösning i detta hänseende.”
[...] ”i avsaknad av en förhandlingslösning kommer vi
naturligtvis att vara tvungna att tillämpa tullar i linje med
WTO:s avgörande i Boeing-fallet. [...]”
”[...] vi arbetar inom ramen för OECD-sammanhanget för
digital beskattning. I avsaknad av ett internationellt avtal är vi
dock redo att lägga fram vårt EU-förslag [...] och vi arbetar
tillsammans med USA även på detta område [...] för att se till
att de deltar på ett meningsfullt sätt i OECD-sammanhange t
för att få till stånd en internationell överenskommelse om
digital beskattning.”
Det bilaterala investeringsavtalet med Kina
”[...], vi sätter innehåll framför deadlines. Detta innebär att vi
behöver återställa våra ekonomiska förbindelser ordentligt

och se betydande åtgärder från Kinas sida när det gäller
marknadstillgång för att kunna slutföra detta avtal.” [...] ”vårt
partnerskap måste omstruktureras så att det blir ömsesidigt,
balanserat och rättvist. Europeiska företag i Kina måste
behandlas rättvist och få verkligt tillträde till marknaden.” [...]
”vi kommer att fortsätta att insistera på och säkerställa att vi
även gör framsteg när det gäller kapitlet om investering och
hållbar utveckling i vårt avtal med Kina.” [...] ”Ur
förhandlingssynpunkt är den främsta prioriteringen att
slutföra investeringsavtalet med Kina. [...] därifrån kan vi se hur
vi ska gå vidare med investeringsavtalen i regionen”.
Mercosur
”[...] det är viktigt att vi ser ett meningsfullt åtagande från
Mercosurländernas sida när det gäller avskogning och
Parisavtalet för att på ett framgångsrikt sätt kunna fortsätta
med denna ratificering” [...] ”vi kommer att behöva någonting
påtagligt, något som faktiskt håller på att genomföras, för att
fortsätta med ratificeringen. Som det ser ut nu kommer vi
alltså inte att lägga fram denna ratificering” [...] ”om att
återuppta Mercosur. Det skulle inte vara den mest rättframma
åtgärden.”
Andra länder och frågor
”[...] avtal med Australien och Nya Zeeland är på god väg” [...]
”vi eftersträvar ett starkt engagemang, skulle jag vilja säga, när
det gäller förbindelserna med Latinamerika och kommer att
fortsätta med detta ”[...] ”Jag lovar att förstärka våra
ekonomiska partnerskapsavtal med Afrika för att bygga
motståndskraftiga värdekedjor och främja hållbara offentliga
och privata investeringar i sektor som är av ömsesidigt
intresse. Vårt långsiktiga mål är att få till stånd ett
interkontinentalt avtal.” [...] ”vi måste stärka vårt samarbete
med vårt grannskapsområde. [...] På samma sätt måste vi
fortsätta att stödja kandidatländer och potentiella
kandidatländer för anslutning till EU, bland annat genom att
utvidga våra autonoma handelsåtgärder. Jag räknar med att
medlagstiftarna kommer att ha slutfört den nya förordningen
i tid och jag är mycket positiv till den omröstning som nyligen
ägde rum i utskottet för internationell handel i detta
hänseende.” [...] ”våra förhandlingar med Förenade
kungariket. Det är av största intresse för båda sidor att skapa
en så nära handelsförbindelse som möjligt men jag vill
understryka att framstegen kommer att vara beroende av att
båda sidor respekterar sina åtaganden inom ramen för
utträdesavtalet.”
”[...] vi vill få till stånd en reform av energistadgefördraget för
att göra det möjligt för medlemmar att fasa ut
investeringsskyddet för fossila bränslen, vilket är reformens
huvudsakliga syfte.” [...] ”I samband med nästa års översyn av
det allmänna preferenssystemet kommer vi definitivt att
stärka det allmänna preferenssystemets koppling till
hållbarhet, däribland Parisavtalet.”
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”[...] Jag är öppen för att undersöka huruvida vi redan nu skulle
kunna få till stånd fler [...] verkställbara eller gradvis
verkställbara kapitel om handel och hållbar utveckling, till
exempel i våra förhandlingar med Nya Zeeland.” [...] ”Sedan
måste vi naturligtvis titta på hur vi går vidare. Vi har en
handlingsplan för handel och hållbar utveckling på 15 punkter
som inrättades 2018 och kommer att ses över 2023. [...] Jag
kommer att flytta fram översynen av den till 2021 och även ta
konsekvenserna av covid-19 och de aktuella prioriteringarna i
beaktande. När det gäller kommande överenskommelser och
med tanke på era frågor om möjligheterna till ett mer
detaljerat verkställande – dvs. någonting mellan en enkel
dialog och upphävande av avtalet, vilket är en sista utväg –
tog jag en närmare titt på det fransknederländska
dokumentet om villkorande av tullar mot särskilda
hållbarhetsresultat, och detta är en idé som jag skulle vilja titta
närmare på” [...] ”den innehåller i synnerhet idéer på hur man
kan utforma och införa uttryckliga villkor och hur de kan
uttryckas i form av tullsänkningar eller uteblivna sänkningar
om vissa ILO-konventioner eller miljöavtal har inte
genomförts. Det är exakt den typ av strategi som vi skulle
kunna tillämpa.”

”Vi strävar efter att lägga fram ett lagstiftningsförslag under
första halvåret av 2021 – detta arbete leds visserligen av GD
Skatter och tullar samt kommissionsledamot Gentiloni men
handel tar naturligtvis aktiv del i detta just på grund av detta
kompatibilitetsproblem med avseende på WTO [...].”

[Den ansvariga för verkställighet av handelsavtal] kommer att
tillhandahålla en gemensam kontaktpunkt för såväl berörda
företag som det civila samhället med avseende på kapitlen
om handel och hållbar utveckling där det kommer att vara
möjligt att lämna in klagomål för att ta itu med specifika
problem som har fastställts.
”[...] Jag kommer att föreslå att det inleds en jämförande studie
för att ta reda på vad olika länder i världen gör när det gäller
verkställandet av kapitlen om handel och hållbar utveckling.”

Tillbörlig aktsamhet
”[...] en övergripande överenskommelse om investeringar,
kommer dessa investeringar att behöva respektera ILO:s
konventioner om tvångsarbete.” [...] ”inklusive kraftfulla
åtgärder för att utrota barnarbete. [...]. Jag kommer att arbeta
i nära samarbete med kommissionsledamot Reynders för att
ta fram kommissionens förslag om obligatorisk tillbörlig
aktsamhet redan nästa år.”
”[...] GD Handel och tullar genomför för närvarande en studie
om kvinnors delaktighet i handeln med fokus på handeln med
varor [...]. Vi kommer sedan även att göra en uppföljning om
kvinnors delaktighet i handeln, även den med fokus på
handeln med varor.” [...] ”Detta är ett område som vi kommer
att stärka och [...], vi kommer att ta fram en handlingsplan för
jämställdhet på EU-nivå för 2021–2025 för yttre förbindelser
och handeln kommer att vara en viktig del även där.”
”[...] vi från kommissionens sida är redo att fortsätta med
arbetet med det bindande FN-fördraget om företag och
mänskliga rättigheter:” [...] ”initiativet för hållbar kakao, [...] är
en bra modell för initiativ med flera berörda parter och något
som vi skulle kunna sträva efter att efterlikna även inom andra
områden, som de som redan nämnts, dvs. textilier och
eventuellt andra områden.
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