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1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid 

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u geschikt voor het vervullen 

van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen 

belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op 

welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie? Hoe 

zult u ervoor zorgen dat gendermainstreaming wordt toegepast en de genderdimensie 

wordt geïntegreerd in alle beleidsterreinen van uw portefeuille? 

Hoe kunt u uw onafhankelijkheid aantonen? Kunt u garanderen dat uw vroegere, 

huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren als 

commissaris? 

 

Sinds mijn vroegste jaren ben ik een overtuigde Europeaan geweest. Bij mijn geboorte waren 

de landen van Europa een nieuwe relatie aan het smeden die in plaats kwam van de oorlog en 

de vernieling waaronder ons continent gebukt ging in de loop van onze geschiedenis. Ik was 

nog een kind toen in mijn geboortestad het Verdrag ondertekend werd waarmee de Europese 

Economische Gemeenschap in het leven is geroepen. Rome is sindsdien mijn thuis geweest en 

daarmee is ook het Europese project altijd een deel van mijn politieke bewustzijn geweest.  

 

Openbare dienst is altijd mijn drijfveer geweest sinds mijn studie in de politieke 

wetenschappen. Ik ben jarenlang politiek journalist geweest en daardoor doordrongen van het 

belang van waarheid en transparantie. Van de journalistiek ben ik naar de politiek overgestapt, 

als wethouder in de stad Rome en vervolgens 18 jaar lang als lid van het Italiaanse Parlement, 

waarna ik politieke ambten heb vervuld als minister van Communicatie, minister van 

Buitenlandse Zaken en minister-president. In deze functies was ik natuurlijk een regelmatige 

bezoeker van Brussel, hetgeen mijn overtuiging verder heeft versterkt dat onze landen alleen 

maar kunnen bloeien als we het samen aanpakken. Als minister-president had ik in maart 

2017 het voorrecht de viering van de zestigste verjaardag van de Verdragen van Rome te 

organiseren. Het was voor mij een prestatie consensus tot stand te brengen tussen de Europese 

staatshoofden en regeringsleiders en de EU-instellingen. 

 

Als minister van Buitenlandse Zaken heb ik diepgaand inzicht verkregen hoe onze 

internationale betrekkingen onze binnenlandse welvaart beïnvloeden. Ik heb deelgenomen aan 

de intensieve werkzaamheden die nodig zijn om gemeenschappelijke standpunten te bepalen 

over belangrijke kwesties voor de Europese Unie, zoals de terugtrekking van het Verenigd 

Koninkrijk uit de Europese Unie. Tijdens het Italiaanse voorzitterschap van de G7 heb ik me 

met gelijkgezinde landen en alle G7-leden ingezet om de voorwaarden te creëren waarin een 
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consensus over de belangrijkste geopolitieke en economische uitdagingen van de wereld tot 

stand kan komen. 

 

De verkozen voorzitter heeft beklemtoond dat dit een geopolitieke Commissie zal zijn en in 

de wereld van vandaag geldt dit in het bijzonder voor economische en fiscale 

aangelegenheden. We hebben gezien dat in ons deel van de wereld alsmaar meer 

ontevredenheid bestaat over hoe de kansen verdeeld worden, en over het vermogen van 

regeringen om een eerlijke bijdrage van alle burgers en bedrijven af te dwingen. De 

internationalisering van kapitaal- en inkomensstromen is een realiteit en geen enkele regering 

kan de gevolgen daarvan op haar eentje aanpakken. Als ik word benoemd, zal ik me laten 

leiden door de noodzaak om ons te blijven inzetten voor de sociale markteconomie, die de 

kern vormt van onze welvaart, bij mijn werk op het gebied van billijke en doeltreffende 

belastingheffing.  

  

Een kritieke prioriteit in de nieuwe ambtstermijn is dat we de klimaatcrisis doeltreffend 

moeten aanpakken. Dit is bij uitstek een kwestie die geen grenzen kent. Het is een zaak 

waarvoor ik me heb ingezet sinds ik 35 jaar geleden uitgever van "The New Ecology" was, en 

die me nog steeds na aan het hart ligt. Als we deze uitdaging willen aangaan, moeten we op 

vele fronten strijden en economische en fiscale beleidsvoering zal van levensbelang zijn voor 

de financiering en de stimulansen waarmee we onze planeet weer gezond moeten maken. 

  

Een centraal onderdeel van mijn portefeuille zal bestaan uit economisch toezicht. Inclusieve 

groei en een duurzaam milieu moeten hand in hand gaan.  Als lid van het Parlement tijdens de 

crisisjaren heb ik begrepen hoe belangrijk het is de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te 

verzekeren en tegelijkertijd de economie te kunnen ondersteunen in moeilijke tijden. Tijdens 

mijn ambtstermijn zal ik vastbesloten een groeiondersteunende beleidsagenda voeren en de 

juiste balans zoeken tussen het streven naar een houdbare situatie op termijn en de 

kortetermijnaanpak van problemen door gebruik te maken van de passende flexibiliteit binnen 

de overeengekomen reeks EU-regels. Ik zal met het Europees Parlement samenwerken om 

een Europees herverzekeringsstelsel voor werkloosheidsuitkeringen voor te stellen waarmee 

Europese steun kan worden verleend aan degenen die daar te gelegener tijd behoefte aan 

hebben. Samen met InvestEU en het investeringsplan voor een duurzaam Europa zal ik ervoor 

zorgen dat de broodnodige investeringen er komen die kunnen bijdragen tot onze algemene 

doelstellingen, met name op het gebied van klimaatneutraliteit en digitale transitie. 

  

Mijn inzet voor gendergelijkheid maakt deel uit van mijn inzet voor liberalisme en 

democratie. Ik verheug mij over de genderbalans in het college en geloof dat het belangrijk is 

het voorbeeld te geven. Ik ben vastbesloten hetzelfde te realiseren in mijn kabinet, zodat het 

sterker zal worden en beter in staat zal zijn in te spelen op de behoeften en prioriteiten van de 

Europese burgers, ongeacht wie zij zijn en waar zij wonen. 

  

Ik zal de Commissie van verkozen voorzitter Von der Leyen collegiaal dienen onafhankelijk 

van invloed van buitenaf. Ik zal uitsluitend als Europeaan handelen, maar ik zal dit doen met 

dezelfde passie en hetzelfde engagement als toen ik voor Italië en Rome werkte. Ik verbind 

mij ertoe te voldoen aan de ethische voorschriften van het Verdrag – zowel naar de letter als 

naar de geest – en dat op volledig transparante wijze.    
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2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement  

 

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre bent u bereid 

verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw 

diensten? Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere 

transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de 

standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met 

betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op 

gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien? 

 

Verantwoordingsplicht en parlementair toezicht behoren tot de kern van de democratie en 

behoren als zodanig tot onze gemeenschappelijke Europese waarden. Als verkozen 

vertegenwoordiger gedurende nagenoeg twee decennia en als minister en minister-president 

die verantwoording aflegt aan een nationaal parlement, heb ik de democratische 

verantwoordingsplicht langs twee kanten meegemaakt. Om het vertrouwen van burgers in de 

Europese Unie terug te winnen, zijn transparantie en nauwe betrokkenheid van het Europees 

Parlement van cruciaal belang. Indien ik word benoemd als commissaris voor Economie, zal 

ik nauw samenwerken met het Parlement en zijn leden in alle stadia van het 

beleidsvormingsproces en de politieke dialoog. Ik zal deze doelstelling nastreven en daarbij 

de bepalingen van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en 

de Europese Commissie van 2010 en van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven 

van 2016 volledig naleven.  

 

Als gewezen parlementslid en journalist geloof ik in transparantie, openheid, vertrouwen en 

voortdurende dialoog als basis voor goed bestuur en legitimiteit. De politieke beleidslijnen en 

de opdrachtbrieven van verkozen voorzitter Von der Leyen weerspiegelen deze beginselen ten 

volle en maken de intentie duidelijk om de speciale relatie tussen het Europees Parlement en 

de Commissie te versterken. Ik sta volledig achter haar verbintenis om het Europees 

Parlement nauwer te betrekken bij economische beleidsaangelegenheden, onder meer door 

vóór elke cruciale fase van de cyclus van het Europees Semester voor het Europees Parlement 

te verschijnen. Ik verwelkom en ondersteun ook de toezegging van de verkozen voorzitter om 

resoluties van het Parlement die bij meerderheid van zijn leden zijn aangenomen, te laten 

volgen door een wetgevingshandeling, met volledige inachtneming van de beginselen van 

evenredigheid, subsidiariteit en beter wetgeven.  

 

Indien ik word benoemd als commissaris, zal ik in mijn werk als lid van het college het 

Parlement en de Raad op gelijke voet behandelen wanneer zij als medewetgevers optreden, en 

ervoor zorgen dat dit ook gebeurt wanneer het erop aankomt informatie te delen op gebieden 

die onder mijn verantwoordelijkheid vallen. Dit is niet alleen een wettelijke verplichting maar 

ook een must voor een commissaris die als lid van het college verantwoording moet afleggen 

aan rechtstreeks verkozen leden van het Europees Parlement. Persoonlijk gezien vind ik dit 

een voorrecht voor iemand die sterk gelooft in democratie en een overtuigd Europeaan is. Ik 

zal beschikbaar zijn voor regelmatige tripartiete besprekingen, zowel in de plenaire 

vergadering als in de commissievergaderingen, om te luisteren naar de standpunten van het 

Europees Parlement en te antwoorden op zijn bezorgdheden, en ik zal zorgen voor een 

rechtstreekse en regelmatige stroom van informatie met de voorzitter en rechtstreekse 

communicatie met commissieleden. Als gewezen journalist geloof ik dat burgers 

geïnformeerd moeten worden over Europese beleidsonderwerpen en debatten, en 

parlementsleden bevinden zich in de beste positie om daarbij te helpen. Ik zal er ook voor 

zorgen dat het Europees Parlement regelmatig wordt ingelicht, met name vóór belangrijke 
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gebeurtenissen en in cruciale stadia van internationale onderhandelingen op gebieden die 

onder mijn verantwoordelijkheid vallen. 

 

Verkozen voorzitter Von der Leyen is voorstander van een initiatiefrecht voor het Europees 

Parlement. Zij heeft zich ertoe verbonden dat haar Commissie resoluties van het Parlement 

die worden aangenomen met meerderheid van stemmen van de leden waaruit het bestaat, zal 

laten volgen door een wetgevingshandeling, met volledige inachtneming van de beginselen 

van evenredigheid, subsidiariteit en beter wetgeven. Ik stem volledig in met deze doelstelling. 

Aansluitend bij de verbintenis van het komende college om een sterker partnerschap met het 

Europees Parlement aan te gaan, zal ik nauw met het Parlement samenwerken in elk stadium 

van de bespreking van resoluties overeenkomstig artikel 225 VWEU. Ik verbind mij ertoe 

nauw samen te werken met de desbetreffende parlementaire commissies en zal actief 

aanwezig zijn bij de voorbereiding van resoluties overeenkomstig artikel 225 VWEU. Ik ben 

er vast van overtuigd dat dit de dialoog zal verbeteren, het vertrouwen zal bevorderen en het 

gevoel van samen streven naar een gemeenschappelijk doel zal versterken.  

Eenmaal benoemd zal ik de volledige politieke verantwoordelijkheid opnemen voor de 

activiteiten die onder mijn bevoegdheid vallen. De Europese Commissie is een cruciale 

instelling als hoedster van de Verdragen en van de erfenis van de grondleggers van de 

Europese Unie. Het zou voor mij een eer zijn deze instelling te dienen. Als toekomstig lid van 

de Commissie zou ik het algemene belang van Europa actief verdedigen en bevorderen en 

altijd handelen overeenkomstig het collegialiteitsbeginsel. In nauwe samenwerking met 

kandidaat-uitvoerend vicevoorzitter Valdis Dombrovskis en met de andere leden van het 

college zal ik de zes prioriteiten van verkozen voorzitter Ursula von der Leyen helpen 

verwezenlijken, om met name bij te dragen tot inclusieve en duurzame groei voor Europa en 

tot de verdieping van de economische en monetaire unie, en tegelijkertijd de rol van Europa 

als wereldleider te bevorderen. Alleen door samen te streven naar een gemeenschappelijk doel 

als college en als EU-instellingen kunnen we een antwoord bieden op de legitieme 

verwachtingen van de Europeanen ten aanzien van welvaart, stabiliteit en bescherming. 

  

 

3.  Wat is uw standpunt ten aanzien van de toepassing van het stabiliteits- en groeipact? 

Wat zijn uw plannen met betrekking tot de volgende herziening van het 

begrotingskader van de EU, met name wat betreft procyclische effecten, 

investeringen, macro-economische onevenwichtigheden en de vereenvoudiging van de 

regels?  

 

Het stabiliteits- en groeipact moet ervoor zorgen dat de lidstaten hun begrotingsbeleid 

coördineren en gezonde overheidsfinanciën nastreven: dit zijn essentiële factoren voor het 

bevorderen van groei en het bewaren van de stabiliteit. Het pact heeft tot doel buitensporige 

tekorten te voorkomen en indien noodzakelijk te corrigeren om de schuld op een houdbaar 

niveau te handhaven. Zonder afbreuk te doen aan deze doelstelling van houdbaarheid, is het 

stabiliteits- en groeipact ook bedoeld om macro-economische stabilisatie op basis van 

begrotingsbeleid mogelijk te maken. Verschillen in economische omstandigheden en 

schuldquotes tussen lidstaten, maar ook nationale voorkeuren wat het passende tempo van 

schuldreductie betreft, maken het een hele uitdaging de doelstellingen inzake houdbaarheid en 

stabilisatie met elkaar te verzoenen. Daardoor wordt het ook moeilijker om de consensus en 

de eigen verantwoordelijkheid over het passende aanpassingstraject tot stand te brengen. 

Indien ik als commissaris voor Economie word benoemd zal ik overeenkomstig de politieke 
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beleidslijnen van verkozen voorzitter Von der Leyen ervoor ijveren dat de Commissie bij de 

toepassing van het stabiliteits- en groeipact ten volle gebruik maakt van de flexibiliteit die 

door de regels wordt toegestaan. Ook dankzij het huidige klimaat van bijzonder lage 

rentevoeten zullen we dan een groeivriendelijker begrotingsbeleid in de eurozone kunnen 

nastreven, terwijl de budgettaire verantwoordelijkheid gewaarborgd blijft. Investeringen en 

structurele hervormingen verhogen verder de potentiële groei en leveren daarom een 

belangrijke bijdrage aan de houdbaarheid van de schuld. Zoals in mijn opdrachtbrief is 

vermeld, is het mijn taak ervoor te zorgen dat het economisch beleid duurzame groei 

bevordert en de Europeanen de bescherming en de stabiliteit biedt die zij nodig hebben. 

 

Ik ben mij ervan bewust dat de hervorming van het stabiliteits- en groeipact in 2011 heeft 

geleid tot een regelmatige evaluatie van de begrotingsregels. In overeenstemming daarmee 

moet de Commissie tegen het einde van het jaar een evaluatie opstellen van het 

begrotingskader van de EU. Het Europees Begrotingscomité heeft reeds een waardevolle 

bijdrage geleverd aan dit proces. Bij de herziening zal een inventarisatie van het stabiliteits- 

en groeipact worden opgemaakt en zal de tot nu toe opgedane ervaring met de toepassing van 

de regels worden geëvalueerd. Ook zullen de krijtlijnen voor de toekomst worden 

uitgetekend. De daarop volgende raadpleging van de lidstaten en de belanghebbenden biedt de 

mogelijkheid om van gedachten te wisselen en is een kans om gepolariseerde standpunten met 

elkaar te verzoenen en opnieuw vertrouwen op te bouwen. Mijn ervaring als minister-

president heeft me zelfs nog meer bewustgemaakt van het feit dat het opbouwen van een 

consensus staat of valt met vertrouwen, het nakomen van reeds aangegane verbintenissen en 

hard werken voor gemeenschappelijke doelstellingen. Het zal de komende jaren immers 

cruciaal worden het draagvlak voor de regels te verzekeren en deze doeltreffend te 

handhaven. Bij de herziening moet worden nagegaan of het aangewezen is de regels te 

actualiseren. Het zal ook een gelegenheid zijn om een balans op te maken van andere 

onderdelen van het zogenoemde “sixpack”, met name de procedure bij macro-economische 

onevenwichtigheden, die een kader biedt voor het toezicht op economische ontwikkelingen 

die vóór de financiële crisis buiten het toepassingsgebied van de coördinatie vielen, zoals 

externe onevenwichtigheden, concurrentievermogen, huizenmarkten en snel stijgende 

particuliere schulden. De procedure bij macro-economische onevenwichtigheden heeft 

aanleiding gegeven tot een verruiming van het toepassingsgebied van het toezicht en we 

zullen deze procedure dan ook op zodanige wijze moeten toepassen dat de huidige externe 

onevenwichtigheden ermee gecorrigeerd worden. 

 

 

4. Hoe denkt u het Europees semester te hervormen? Hoe wilt u tot meer democratische 

verantwoordingsplicht zien te komen? Wat vindt u van de opname van sociale en 

milieucriteria in het Europees semester? 

 

Van bij aanvang in 2011 heeft het Europees Semester zich voortdurend ontwikkeld. Vandaag 

worden vele aspecten van het sociaal en economisch beleid bestreken. Terecht wordt meer 

aandacht besteed aan sociale kwesties: bijna de helft van de landspecifieke aanbevelingen 

heeft betrekking op kwesties die te maken hebben met werkgelegenheid, onderwijs, 

gezondheidszorg en sociaal beleid. Toch moeten de aanbevelingen van het Europees Semester 

inzake het economisch beleid, zoals de verkozen voorzitter heeft onderstreept, voor een 

evenwicht zorgen tussen de sociale rechten, de klimaatneutraliteit van Europa en het 

concurrentievermogen van de economie. De oprichting van een Europese pijler van sociale 

rechten is een belangrijke verwezenlijking geweest en een duidelijk engagement voor de 

Europese sociale markteconomie. De volgende Commissie is vastbesloten een actieplan op te 
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stellen om de Europese pijler van sociale rechten volledig ten uitvoer te leggen en ik ben er 

trots op dat ik belast word met de leiding van de werkzaamheden voor een Europees 

herverzekeringsstelsel voor werkloosheidsuitkeringen. Ik wil dat het Semester deze 

belangrijke initiatieven ondersteunt en de lidstaten helpt om tot meer opwaartse convergentie 

te komen en vooruitgang te boeken in de richting van sociale rechtvaardigheid en welvaart, 

onder meer door meer aandacht te besteden aan de herverdelingseffecten van aanbevolen 

beleidsmaatregelen. Ik zal mijn steun verlenen aan de verbintenis van de verkozen voorzitter 

om het Europees Semester te transformeren tot een instrument waarin de doelstellingen voor 

duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties opgenomen zijn. 

  

De Europeanen spreken krachtige en duidelijke taal wanneer het gaat over het belang van het 

klimaat en het milieu. Sinds de aanvang van mijn politieke loopbaan zijn milieukwesties voor 

mij uiterst belangrijk geweest. Ik ben er sterk van overtuigd dat de relevantie daarvan voor de 

gehele economie beter moet worden erkend bij de coördinatie van het economisch en sociaal 

beleid. In het algemeen moet ernaar worden gestreefd dat het Semester en de verschillende 

dimensies die in de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties 

vervat zijn, beleidsmatig nauw bij elkaar aansluiten terwijl de aandacht ook gericht moet 

blijven op de grote uitdagingen van het economisch beleid met een macro-economische 

relevantie. De eerste stappen in die richting zal ik reeds ondernemen in de komende cyclus 

van het Europees semester.  

  

De echte waarde van het Europees Semester bestaat erin dat we onze beleidskeuzes in zaken 

van gemeenschappelijk belang coördineren in de zin van een duurzame economische welvaart 

zodat alle lidstaten kunnen inspelen op hun meest prangende problemen. Wij hebben de plicht 

om te luisteren en te handelen overeenkomstig de belangen van Europa. Wij hebben de plicht 

te luisteren naar onze samenlevingen, naar de sociale partners en bovenal naar deze generatie 

van jonge Europeanen die ons toont hoe belangrijk het is om eensgezind te handelen. Om te 

komen tot echte veranderingen ten goede, kan niet genoeg worden onderstreept hoe belangrijk 

een echte beleidsdialoog is, vooral wanneer het gaat om complexe hervormingen die tijd 

vergen. Welke langetermijnimpact de beleidsaanbevelingen van het Semester in de praktijk 

zullen hebben, is afhankelijk van het draagvlak dat daarvoor ontstaat. Naar mijn oordeel 

moeten we een meer centrale rol toebedelen aan de eigen strategieën en verbintenissen van de 

lidstaten inzake economische hervormingen. Ik zal ervoor pleiten de dialoog met de lidstaten 

over hun beleidsvoering te verdiepen, door meer technische en politieke missies naar de 

lidstaten en door de Commissie een concrete beoordeling van de hervormingsplannen van de 

lidstaten te laten verrichten. Indien ik benoemd word, ben ik voornemens het voortouw te 

nemen en in de eerste helft van mijn ambtstermijn alle lidstaten te bezoeken om belangrijke 

economische en sociale problemen te bespreken met vertegenwoordigers van de regering, het 

nationaal parlement en belanghebbenden, waaronder de sociale partners en het 

maatschappelijk middenveld.  

  

Ik ben ook vastbesloten het nauwe partnerschap tussen de Commissie en het Europees 

Parlement op het gebied van economische governance verder te versterken. De Commissie 

luistert nu al zorgvuldig naar de standpunten van het Parlement, niet het minst zoals die naar 

voren komen uit zijn tweejaarlijkse verslagen over het Europees Semester. Ik ben ervan 

overtuigd dat uw stem sterker kan klinken en dat het Semester een uitstekende manier is om 

nauwer samen te werken. Indien ik benoemd word als commissaris, zal ik vóór elk belangrijk 

stadium in het Semester naar het Europees Parlement komen om met u de in onze ogen 

belangrijkste uitdagingen te bespreken en met u te onderzoeken wat moet worden gedaan om 

deze aan te pakken. Het is ook mijn vaste overtuiging dat we moeten voortbouwen op de 
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bestaande inspanningen om burgers en belanghebbenden aan te spreken. Als verkozen 

vertegenwoordigers moeten de leden van het Europees Parlement een centrale plaats innemen 

in onze gemeenschappelijke inspanningen om rechtstreeks te luisteren naar de nationale 

parlementen en de burgers. De Europese Parlementaire Week, die elk jaar mede door het 

Europees Parlement wordt georganiseerd en die parlementsleden uit de hele EU samenbrengt, 

levert daartoe reeds een waardevolle bijdrage en ik ben vastbesloten onze gezamenlijke 

uitwisselingen voort te zetten en te intensiveren.  

 

 

5. Wat zijn uw plannen met betrekking tot het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en 

bestuur? 

 

De Commissie heeft in december 2017 een richtlijn voorgesteld die tot doel heeft de inhoud 

van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur te integreren in het recht van de 

Unie, rekening houdend met de passende flexibiliteit die in het stabiliteits- en groeipact is 

ingebouwd en die sinds januari 2015 door de Commissie wordt bepaald. Het voorstel, 

waarmee de belangrijkste onderdelen van het Verdrag in het Unierecht worden opgenomen 

om op nationaal niveau gezonde begrotingskaders te ondersteunen en dat volledig in 

overeenstemming is met de bestaande regels, is bedoeld om de overeenkomstsluitende 

partijen in staat te stellen hun verbintenissen op dit gebied na te komen. De zaak is echter nog 

steeds in behandeling bij het Parlement en binnen de Raad is er niet voldoende steun geweest 

voor het voorstel. De evaluatie van het begrotingskader van de EU aan het eind van het jaar 

zal een kans bieden om dienaangaande de balans op te maken. Het Europees Parlement heeft 

een belangrijke rol te spelen om een transparante toepassing van de begrotingsregels en de 

democratische verantwoordingsplicht te garanderen.  

 

 

6. Kunt u aangeven wat uw prioriteiten en planning voor een Europese belastingagenda 

zijn? Hoe zou u zich als commissaris hardmaken voor een moderner, eenvoudiger en 

eerlijker belastingstelsel, daarbij voornamelijk rekening houdend met de huidige 

internationale belastinghervorming van de G20 (met inbegrip van de besprekingen over 

een doeltreffend minimumtarief voor de vennootschapsbelasting en de noodzaak om een 

eind te maken aan schadelijke belastingpraktijken), de digitalisering van de economie en 

de EU-agenda inzake klimaatverandering? Bent u van plan om in voorkomend geval 

gebruik te maken van de procedure van artikel 116 VWEU op grond waarvan het 

vereiste van eenparigheid van stemmen op fiscaal gebied kan worden gewijzigd? 

 

De Europese belastingagenda voor de komende jaren zal vorm krijgen door de uitdagingen 

waarmee we momenteel te maken krijgen. Ten eerste zal de ambitieuze agenda voor milieu- 

en klimaatbeleid die verkozen voorzitter Von der Leyen voorstelt, beslissende fiscale 

beleidsmaatregelen moeten inhouden. Ten tweede zal de aanpak van belastingfraude, -

ontduiking en -ontwijking op EU- en internationaal niveau van essentieel belang blijven, 

zodat de lidstaten over inkomsten kunnen blijven beschikken en hun economisch en sociaal 

beleid kunnen voortzetten. Ten derde hebben technologische verandering en mondialisering 

nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk gemaakt, waardoor het duidelijk is geworden dat het 

internationale kader voor vennootschapsbelasting moet worden hervormd. Voorts zijn 

belastingmaatregelen een belangrijk instrument om het concurrentievermogen van de EU te 

ondersteunen en investeringen, groei en ondernemerschap in de eengemaakte markt te 

stimuleren. Om het potentieel daarvan ten volle te benutten, moet het bedrijfsleven zich 

gemakkelijker grensoverschrijdend kunnen ontplooien en moeten burgers vlotter over de 
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grenzen heen kunnen werken. Indien ik word benoemd als commissaris, zullen deze 

overwegingen de komende vijf jaar de kern van mijn agenda uitmaken, zowel binnen de EU 

als door middel van de coördinatie van het nationale belastingbeleid, en zullen mijn 

prioriteiten daardoor bepaald worden. De voorbije jaren is het Europees Parlement een 

belangrijke bondgenoot geweest in het uitwerken van de fiscale agenda. Ik hoop dat ik op 

evenveel steun kan rekenen om de dynamiek te bewaren en samen verdere vooruitgang te 

boeken. 

  

Belastingen kunnen een directe rol spelen om de doelstellingen van de Europese “Green 

Deal” te bereiken. Daarom zal ik samen met de kandidaat-uitvoerendvicevoorzitter voor de 

Europese Green Deal ervoor ijveren dat ons belastingstelsel de juiste stimulansen biedt om het 

gedrag van producenten, gebruikers en consumenten te sturen, een gelijk speelveld garandeert 

en ook tegemoetkomt aan kwetsbare groepen die deze transitie ondergaan. De modernisering 

van de energiebelastingrichtlijn, die al van 2003 dateert, is één van de belangrijkste 

doelstellingen. Volgens een recente evaluatie is deze verouderd en niet langer in 

overeenstemming met de huidige behoeften. De richtlijn heeft met name geen gelijke tred 

gehouden met de vele Europese en internationale ontwikkelingen op het gebied van energie-

efficiëntie en klimaatverandering. De ambities die we wat de modernisering van de 

energiebelastingrichtlijn betreft mogen koesteren, zijn nauw verweven met de wijze waarop 

de regeling voor de handel in emissierechten zal worden uitgebreid. Bovendien moeten we 

ervoor zorgen dat de transitie naar een klimaatneutrale EU op een rechtvaardige en 

maatschappelijk evenwichtige manier verloopt. Een ambitieuzere Europese regeling voor de 

handel in emissierechten om de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken, moet 

worden gecombineerd met maatregelen om koolstoflekkage te voorkomen en het 

concurrentievoordeel van de Unie veilig te stellen; we kunnen niet zonder een gelijk 

speelveld. Dit zou economische en sociale achteruitgang kunnen veroorzaken en de 

verwezenlijking van onze klimaatdoelstellingen in de weg staan. Om die reden heeft de 

verkozen voorzitter voorgesteld een koolstofbelasting aan de grens in te voeren. Het ontwerp 

zal zorgvuldig moeten worden opgesteld zodat achterblijvers inzake klimaatdoelstellingen 

met politieke druk tot actie kunnen worden aangezet, Europese ondernemingen op een gelijk 

speelveld kunnen concurreren en de regels volledig verenigbaar blijven met die van de 

Wereldhandelsorganisatie.  

 

De strijd tegen belastingfraude, -ontduiking en -ontwijking is van cruciaal belang om gezonde 

overheidsfinanciën in stand te houden en middelen te verkrijgen voor collectieve goederen 

zoals onderwijs en gezondheidszorg van hoge kwaliteit. De afgelopen jaren is aanzienlijke 

vooruitgang geboekt op het gebied van fiscale transparantie, administratieve samenwerking en 

de strijd tegen belastingontwijking. Toch moet meer worden gedaan en zal ik werk maken van 

deze prioritaire agenda. Ik wil het leven vereenvoudigen van belastingplichtigen die zich aan 

de regels houden en vooral bestraffend optreden ten aanzien van belastingplichtigen die dat 

niet doen. Mijn strategie zal gebaseerd zijn op drie pijlers: i) de fiscale zekerheid verhogen en 

de naleving van de regels vergemakkelijken; ii) fraude en ontduiking bestrijden, en iii) zorgen 

voor een aanpassing van het Europese bestuurskader voor belastingen, met name door onze 

manier van samenwerken tussen lidstaten te versterken. Ik zal ook blijven werken aan een 

definitief btw-stelsel dat fraudebestendig is en afgestemd is op de eengemaakte markt. De 

strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking mag niet beperkt 

blijven tot de EU. We moeten ook krachtiger maatregelen ontwikkelen om schadelijke 

belastingregelingen in de wereld te bestrijden. In dit verband is met de gemeenschappelijke 

EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden ongekende 

vooruitgang geboekt. De EU voert nu een rechtstreekse dialoog met onze belangrijkste 
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partners over belastingaangelegenheden. Onze partners hebben belangrijke stappen 

ondernomen om schadelijke belastingpraktijken tegen te gaan en de samenwerking in 

belastingzaken te verbeteren. Volgens mij is op dit gebied nog steeds verbetering mogelijk, 

met name om te komen tot een akkoord over zinvolle gecoördineerde defensieve maatregelen 

die van toepassing zouden zijn op de op de lijst opgenomen landen, alsook om de 

transparantie van het proces te verbeteren. 

 

Het internationale kader voor vennootschapsbelasting sluit niet meer aan bij de realiteit van de 

moderne economie. Het is te ingewikkeld en garandeert niet dat winsten worden belast waar 

ze worden gegenereerd. Hoewel deze uitdagingen niet beperkt blijven tot de digitale sector, 

zijn ze bijzonder uitgesproken en dringend waar het gaat om belastingheffing in de digitale 

economie. Samen met de kandidaat-uitvoerendvicevoorzitter voor een Europa dat klaar is 

voor het digitale tijdperk, zal ik ervoor zorgen dat de Commissie en de EU in het algemeen 

internationaal het voortouw nemen om een aanpak voor belasting van de digitale economie 

overeen te komen op het niveau van de G20 en de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling. De komende maanden zullen cruciaal zijn om vooruitgang 

te boeken. Indien een effectieve mondiale overeenkomst worden bereikt, zal een 

gecoördineerde implementatie binnen de EU noodzakelijk zijn om de nalevingskosten te 

verminderen en de fiscale zekerheid voor ondernemingen te vergroten. Indien tegen einde 

2020 geen effectieve overeenkomst wordt bereikt, moet de EU alleen optreden. We hebben op 

EU-niveau een oplossing nodig die de uitdagingen van de digitale economie aanpakt, de EU 

voordelen oplevert en ons in staat stelt een overeenkomst tussen de lidstaten te bereiken. Ik 

ben ook vastbesloten om binnen de EU vooruitgang te boeken bij het bedrijfsvriendelijker 

maken van het belastingstelsel en het verder ondersteunen van groei, investeringen en 

innovatie. Het belastingstelsel van de EU moet eenvoudiger, duidelijker en 

gebruiksvriendelijker worden. In dit verband zullen de werkzaamheden voor een 

gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

volgens mij een cruciaal onderdeel van deze agenda vormen, met als doel onze 

belastingstelsels eenvoudiger, duidelijker en gebruiksvriendelijker te maken. 

 

Om al deze uitdagingen te kunnen aanpakken, moet, zoals in mijn opdrachtbrief is vermeld, 

naar mijn mening ten volle gebruik worden gemaakt van de bepalingen in het Verdrag die het 

mogelijk maken voorstellen aan te nemen volgens de medebeslissingsprocedure en bij 

stemming met gekwalificeerde meerderheid. Het fiscale beleid is een van de laatste 

beleidsterreinen van de EU waar de besluitvorming nog uitsluitend met eenparigheid van 

stemmen plaatsvindt. De jongste jaren hebben nieuwe uitdagingen in de EU en wereldwijd 

aangetoond dat er grenzen zijn aan de unanimiteit in het fiscale beleid en ons vermogen om 

snel te reageren, In de hedendaagse digitale en mondiale economie moet de EU in staat zijn 

haar belastingbeleid sneller en efficiënter aan te passen aan de veranderende behoeften. 

Bovendien heeft het Europees Parlement volgens de huidige regels slechts een adviserende 

rol. Door het Parlement een echte rol te laten spelen in de beslissingen in het kader van de 

gewone wetgevingsprocedure, zou de besluitvorming op het gebied van belastingen 

efficiënter verlopen. Een geleidelijke en doelgerichte overgang naar stemmingen met 

gekwalificeerde meerderheid en de gewone wetgevingsprocedure kan het beleidsproces van 

de EU op het gebied van belastingen flexibeler en democratischer maken. In dit verband biedt 

artikel 116 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie een alternatieve 

route voor het gebruik van stemmingen met gekwalificeerde meerderheid. Dit mechanisme 

kan worden geactiveerd wanneer er bewijs is van een bestaande distorsie van de mededinging 

op de interne markt als gevolg van uiteenlopende nationale regels. Ik ben bereid daar in de 

toekomst gebruik van te maken indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.  
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7. Hoe denkt u de werking van de EMU concreet te verbeteren? Wat is uw voornemen 

met betrekking tot de oprichting van de Europese herverzekeringsregeling voor 

werkloosheid? 
 

De euro, onze gemeenschappelijke munt, is een symbool van onze eenheid. De afgelopen 

jaren is vooruitgang geboekt om de lidstaten en de hele economie van de eurozone opnieuw 

op het pad van gezonde en duurzame groei te brengen. De economie vertraagt echter en er 

liggen risico’s op de loer. Snelle vooruitgang in de voltooiing van de economische en 

monetaire unie is een essentieel onderdeel van de beleidsrespons. Het is ook een hulp om de 

voortdurende verschillen op het gebied van sociale cohesie en economische prestaties binnen 

de Europese Unie aan te pakken. We moeten lessen trekken uit deze jaren: ondanks de 

geboekte successen kunnen de onvolkomenheden van de economische en monetaire unie 

leiden tot minder optimale macro-economische resultaten. Meer hervormingen zouden de 

eurozone op weg helpen naar een sterkere, duurzamere en inclusievere groei en zouden haar 

beter behoeden tegen economische tegenslagen. Dit onderstreept hoe belangrijk het is de 

economische en monetaire Unie verder te verdiepen, hetgeen in een wereldeconomie die 

blootgesteld is aan risico’s, ook het vertrouwen van de markt zou bevorderen. Dit is ook van 

essentieel belang voor de versterking van de internationale rol van de euro en de rol van 

Europa in de mondiale governance. We moeten verder blijven werken aan hervormingen in 

ons stelsel van gemeenschappelijke governance van onze nationale economieën en 

tegelijkertijd een ambitieus investeringsplan voor een duurzaam Europa opzetten en het 

toekomstige InvestEU-programma lanceren. We moeten de uitdagingen van onze tijd 

aangaan. 

 

In haar politieke beleidslijnen heeft verkozen voorzitter Von der Leyen beklemtoond dat de 

verdieping van de economische en monetaire Unie de komende vijf jaar prioriteit zal krijgen. 

Op korte termijn betekent dit dat de stappen die op de Eurotop van juni 2019 zijn 

overeengekomen, in concrete resultaten moeten worden omgezet. Een begrotingsinstrument 

voor convergentie en concurrentievermogen voor de eurozone ter ondersteuning van 

structurele hervormingen en investeringen van de lidstaten en een gemeenschappelijk 

achtervang voor het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds maken daarvan deel uit. 

 

Daarnaast zullen wij verdere collectieve inspanningen moeten leveren om vooruitgang te 

boeken bij de verdieping van de economische en monetaire unie. Een hoofdprioriteit is 

verdere vooruitgang in de richting van een financiële unie, door de bankenunie te voltooien en 

verdere stappen te ondernemen in de richting van de kapitaalmarktenunie. Een sterke, 

geïntegreerde en veerkrachtige kapitaalmarkt biedt de beste uitgangspositie voor een ruimer 

internationaal gebruik van de gemeenschappelijke munt en de voltooiing van de economische 

en monetaire unie zal de geloofwaardigheid versterken. 

 

De verkozen voorzitter heeft aangekondigd dat zij voornemens is een Europees 

herverzekeringsstelsel voor werkloosheidsuitkeringen voor te stellen. Dit stelsel zou de 

sociale cohesie versterken door ervoor te zorgen dat burgers in heel de Unie beschermd 

worden wanneer zij hun baan verliezen. Lidstaten zouden in dit kader hulp krijgen om 

economische schokken sneller op te vangen en negatieve overloopeffecten te vermijden. Het 

is belangrijk dat bij het ontwerp van het stelsel rekening wordt gehouden met een reeks 

economische en politieke beperkingen. Bij de opzet moet met name ervoor worden gezorgd 

dat: (i) er geen permanente overdrachten tussen lidstaten plaatsvinden; (ii) de steun tijdig 

wordt verstrekt en alleen in geval van grote schokken; (iii) het stelsel voor de lidstaten geen 

negatieve prikkels creëert om hun gezonde begrotingsbeleid op te geven en de noodzakelijke 
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structurele hervormingen niet door te voeren. Als rekening wordt gehouden met deze 

beperkingen, blijft het opzetten van een Europees herverzekeringsstelsel voor 

werkloosheidsuitkeringen een essentieel onderdeel om de structuur van de economische en 

monetaire unie te voltooien. 


