
 

 

1 
 

NL 
 

ANTWOORDEN OP DE  

VRAGENLIJST VAN HET EUROPEES PARLEMENT VOOR DE KANDIDAAT-

COMMISSARIS 

Kadri SIMSON 

Kandidaat-commissaris voor Energie 

 

1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en persoonlijke 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? 

Mijn werk in Estland als minister van Economische Zaken en Infrastructuur, tevens 

verantwoordelijk voor het energiebeleid, heeft mij ruime mogelijkheden geboden om aan te 

tonen dat ik mij inzet voor de bevordering van het Europees belang en de verdere versterking 

van de EU. Met trots heb ik in 2017 actief bijgedragen aan het succesvolle eerste Estse 

voorzitterschap van de Raad, door de prioriteiten van het voorzitterschap te helpen 

vormgeven, de bijeenkomsten van de Raad voor te zitten en uitgebreid overleg te plegen met 

het Europees Parlement als onderdeel van de wetgevingsonderhandelingen. Ik heb een 

centrale rol gespeeld bij het faciliteren van overeenstemming over grote onderwerpen die voor 

onze burgers en de Europese Unie als geheel van belang zijn, in het bijzonder het pakket 

"Schone energie voor alle Europeanen". Ik ben dan ook van mening dat ik de juiste 

kwalificaties en beroepservaring heb om Europees commissaris te zijn en de komende vijf 

jaar een positieve bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van de Commissie.  

Ik put motivatie uit het werk dat ik 16 jaar lang in mijn thuisland heb gedaan als parlementslid 

en als minister, en uit mijn persoonlijke ervaring als Europeaan die is opgegroeid in een land 

dat hard heeft moeten werken om toe te kunnen treden tot de Europese Unie en dat ten volle 

van zijn lidmaatschap heeft geprofiteerd.  

Als ik tot commissaris wordt benoemd, zal ik bijdragen tot de stabiliteit en vooruitgang van 

Europa door uitvoering te geven aan het beleid en de projecten van de Unie die met het 

Europees Parlement en de Raad zijn overeengekomen. De prioriteiten die verkozen voorzitter 

Von der Leyen voor deze Commissie heeft vastgesteld in haar politieke beleidslijnen die in 

juli 2019 aan het Europees Parlement zijn voorgelegd, zullen de leidraad voor mijn optreden 

als collegelid met de portefeuille energie zijn.  
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Ik ben er met name van overtuigd dat Europa uitgelezen kansen heeft wanneer het een 

voortrekkersrol op zich neemt bij de transitie naar een klimaatneutrale economie en 

samenleving, hetgeen de kern van het mandaat van de nieuwe Commissie vormt. Energie 

speelt een sleutelrol bij die transitie. Samen met kandidaat-uitvoerendvicevoorzitter 

Timmermans en mijn andere collega’s zullen wij beleid moeten uitstippelen om Europa tegen 

2050 klimaatneutraal te maken, en dat beleid aan het Europees Parlement en de Raad 

voorstellen.  

Ik zal mij ten volle inzetten om de politieke beleidslijnen uit te voeren, en ik zal samenwerken 

met het Europees Parlement en de Raad om ervoor te zorgen dat deze prioriteiten worden 

omgezet in concrete acties waarbij alle Europese burgers baat hebben. In mijn dagelijks werk 

zal ik ernaar streven een Europa tot stand te brengen dat verenigt, integreert en inclusief is. 

We zullen de uitdagingen op het gebied van klimaat en energie ambitieus en moedig het 

hoofd bieden, en tegemoetkomen aan de behoeften van alle burgers, zowel in steden als op het 

platteland, ongeacht of zij afkomstig zijn uit het oosten, het noorden, het zuiden of het westen. 

Als lid van de eerste door een vrouw geleide Europese Commissie zal ik bijzondere aandacht 

besteden aan de bevordering van gendermainstreaming. Dit beginsel is verankerd in artikel 8 

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), waarin is vastgesteld 

dat de Unie er bij elk optreden naar streeft de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te 

heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen. Verkozen voorzitter Von der 

Leyen heeft gendergelijkheid hoog op haar agenda geplaatst en het voortouw genomen door 

een volledig gendergelijk college te vormen. Ik ben van plan hetzelfde beginsel toe te passen 

op mijn team en ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen in mijn kabinet gelijk 

vertegenwoordigd zijn. Ik ben ook vastbesloten voort te bouwen op het in februari 2019 

gelanceerde initiatief “No Women No Panel”. Gendermainstreaming houdt ook in dat bij de 

voorbereiding van elk nieuw initiatief rekening wordt gehouden met de gevolgen die dit kan 

hebben voor de rol van vrouwen in de economie en de samenleving als geheel. Op het gebied 

van energiebeleid moet er wat dat betreft nog veel werk worden verzet. Zo heeft het Europees 

Parlement onlangs een studie gepubliceerd waaruit blijkt dat meer vrouwen dan mannen door 

energiearmoede worden getroffen. Bovendien blijkt uit recente studies dat in de energiesector 

het aandeel vrouwen gemiddeld 22 % bedraagt in de mondiale olie- en gassector en 32 % in 

de sector hernieuwbare energie. Ik ben bereid in gesprek te gaan met het Europees Parlement, 

belanghebbenden en maatschappelijke organisaties om na te gaan hoe daar in de toekomst 

verandering in kan worden gebracht. 

Ik ben voornemens mijn taken als commissaris uit te voeren in een geest van publieke 

dienstbaarheid, net als bij mijn vorige politieke functies. Daarom kan ik mij er vandaag al toe 

verbinden dat ik mij vanaf mijn benoeming volledig zal houden aan de verplichtingen inzake 

onafhankelijkheid, transparantie, onpartijdigheid en beschikbaarheid, zoals omschreven in 

artikel 17, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 245 VWEU en aan 

de in artikel 339 VWEU omschreven geheimhoudingsplicht. Ik zal mij houden aan de 

ethische normen die in de genoemde artikelen en in de gedragscode voor de leden van de 

Commissie zijn neergelegd. 

Toen ik minister was, werd mijn persoonlijke, financiële en organisatorische achtergrond 

grondig onderzocht, en ik heb een volledige belangenverklaring ter beschikking gesteld van 

het Europees Parlement. Ik zal ervoor zorgen dat deze snel wordt bijgewerkt in geval van 

eventuele wijzigingen. Als ik word benoemd als commissaris zal ik de letter en geest van het 

Verdrag ten volle naleven, met name de verplichting om in het Europese belang te handelen 

en geen aanwijzingen van mijn land te volgen. Ik zal mij strikt houden aan de letter en geest 
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van de gedragscode voor de leden van de Europese Commissie en ik verbind mij ertoe bij 

mijn werkzaamheden als commissaris de hoogste niveaus van transparantie en de hoogste 

ethische normen te hanteren. 

 

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? Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien van meer transparantie, 

intensievere samenwerking en een actieve follow-up van de standpunten en verzoeken 

om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande 

initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad 

van informatie en documenten te voorzien? 

Als ik tot commissaris wordt benoemd, zal ik de volledige politieke verantwoordelijkheid op 

mij nemen voor de activiteiten waarvoor ik bevoegd ben, zoals uiteengezet in de 

opdrachtbrief die verkozen voorzitter Von der Leyen mij op 10 september heeft toegezonden. 

Ik hecht veel waarde aan het collegialiteitsbeginsel en zal nauw samenwerken met de andere 

leden van het college. In mijn dagelijkse werk zal ik de werkmethoden van de nieuwe 

Commissie onderschrijven, op basis van de beginselen van inclusie en loyale samenwerking 

tussen alle leden van het college.  

Aangezien energie een centrale rol speelt bij de totstandbrenging van de Europese “Green 

Deal” en veel van de elementen in dit kader nauw met elkaar verweven zijn, zal ik de nadruk 

leggen op coördinatie en samenwerking om te zorgen voor een coherent en goed doordacht 

beleid. Ik zal met name nauw samenwerken met Frans Timmermans, kandidaat-

uitvoerendvicevoorzitter voor de Europese “Green Deal”. Ik zal me actief opstellen in de 

groep commissarissen die hij voorzit en die de werkzaamheden op dit gebied zal aansturen en 

coördineren. Ik zal ook deelnemen aan de projectteams van commissarissen die zijn opgezet 

om specifieke nieuwe initiatieven vorm te geven. Ik zal ernaar streven dat in de besprekingen 

van het college rekening wordt gehouden met de dimensie energiebeleid, onder meer wanneer 

het gaat over externe betrekkingen in overeenstemming met de geest van een geopolitieke 

Commissie. Ik zal er in het bijzonder op toezien dat de synergie tussen de verschillende 

onderdelen van de diensten van de Commissie die werken aan energiegerelateerde dossiers in 

stand blijft en ten volle wordt benut, aangezien ik van mening ben dat een gezamenlijke 

aanpak de beste garantie is voor resultaten. 

Ik ben van plan actief het gesprek aan te gaan met externe belanghebbenden, met inbegrip van 

het maatschappelijk middenveld en niet-gouvernementele organisaties, door waar mogelijk de 

bestaande raadplegingsmechanismen en -fora op het gebied van energie voort te zetten en te 

versterken. Ik zal ook in contact treden met de burgers en ervoor zorgen dat de Europese Unie 

en haar beleid beter worden begrepen, met name in mijn eigen land. Ik zal alle lidstaten 

binnen de eerste helft van mijn mandaat bezoeken. 

Ik ben mij volledig bewust van het belang van gelijke behandeling van het Parlement en de 

Raad, en van de speciale partnerschap tussen het Parlement en de Commissie. Ik zal er in het 

bijzonder over waken dat de relevante bepalingen in het Kaderakkoord over de betrekkingen 
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tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie van 2010 ten volle worden 

nageleefd binnen mijn bevoegdheidsgebied.  

Als voormalig lid van het Europees Parlement waardeer ik de democratische dialoog met het 

Europees Parlement. Ik verbind mij ertoe om op proactieve wijze met het Europees Parlement 

samen te werken in alle stadia van de beleidsvormings- en wetgevingsprocessen, met inbegrip 

van de deelname aan trialoogvergaderingen, en ik ben bereid voor het Europees Parlement te 

verschijnen. Ik zal ervoor zorgen dat het Europees Parlement regelmatig wordt geïnformeerd, 

met name over actuele kwesties binnen mijn portefeuille. Ik zal nauw samenwerken met de 

betrokken commissies en een actieve rol spelen bij de voorbereiding van resoluties waarin de 

Commissie wordt verzocht wetgeving vast te stellen.  

Verkozen voorzitter Ursula von der Leyen steunt het initiatiefrecht van het Europees 

Parlement. Zij heeft toegezegd dat haar Commissie een wetgevingshandeling zal opstellen als 

het Parlement met meerderheid van stemmen van zijn leden een resolutie goedkeurt, met 

volledige inachtneming van de beginselen van evenredigheid, subsidiariteit en beter 

wetgeven. Ik sta volledig achter deze doelstelling en ik zal in elk stadium van verzoeken 

overeenkomstig artikel 225 van het VWEU samenwerken met het Parlement. 

Transparantie is een prioriteit van deze Commissie. Ik zal al mijn contacten en 

beraadslagingen met beroepsorganisaties of zelfstandigen die betrekking hebben op de EU-

beleidsvorming en de uitvoering daarvan, openbaar maken op de desbetreffende webpagina’s, 

in overeenstemming met de toepasselijke regels van de Commissie. Ik zal op transparante 

wijze samenwerken met het Parlement, in een geest van loyaliteit, wederzijds vertrouwen en 

samenwerking. 

 

3a) Wat zijn uw belangrijkste prioriteiten om alle vijf dimensies van de energie-unie 

volledig te verwezenlijken (energiezekerheid; interne energiemarkt; energie-efficiëntie; 

ontkoling; onderzoek, innovatie en concurrentievermogen)? 

De energie-unie vormt een solide basis om het energiebeleid in de loop van mijn ambtstermijn 

verder te ontwikkelen overeenkomstig de politieke beleidslijnen van verkozen voorzitter 

Ursula von der Leyen. De energie-unie zorgt voor het juiste evenwicht tussen duurzaamheid, 

bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid, en garandeert aldus de aanvaarding en 

empowerment van de burgers in de hele Unie. Ik streef ernaar dit evenwicht te handhaven en 

de werkzaamheden op het gebied van de vijf dimensies van de energie-unie voort te zetten in 

het kader van de Europese “Green Deal”. Ik zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen 

dat de decarbonisatie van het energiesysteem vruchten afwerpt voor alle burgers en alle 

regio’s. De Europeanen moeten toegang hebben tot betaalbare, veilige, betrouwbare en 

schone energie. 

Mijn eerste prioriteit is de voltooiing van de vijf dimensies van de energie-unie, in nauwe 

samenwerking met het Europees Parlement en de lidstaten. 

In de voorbije jaren werd duidelijke vooruitgang geboekt op dit gebied; dit was niet mogelijk 

geweest zonder de steun van het Europees Parlement en de lidstaten. Er is nieuwe wetgeving 

goedgekeurd, waaronder een stimulerend kader om economische, sociale, milieu- en 

industriële vraagstukken te behandelen. In deze context vormt de governance van de energie-

unie een belangrijk instrument om te garanderen dat wij de doelstellingen van alle vijf 

dimensies van de energie-unie zullen verwezenlijken via de nationale energie- en 
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klimaatplannen en, in de eerste plaats, dat wij onze kerndoelen voor hernieuwbare energie en 

energie-efficiëntie zullen bereiken. De nationale plannen, de voortgangsverslagen en de 

jaarlijkse verslagen over de stand van de energie-unie zullen de basis vormen voor het 

politieke toezicht door het Europees Parlement en de Raad. Ze zullen ook de basis vormen 

voor de uitwisseling van goede praktijken in de Unie en tussen de lidstaten en voor het 

overleg met de burgers en belanghebbenden. Voorts moeten we zorgen voor regionale 

samenwerking tussen de lidstaten en voor nauwe betrokkenheid van belanghebbenden en 

burgers. 

De voltooiing van alle vijf dimensies van de energie-unie hangt af van de volledige toepassing 

van de bestaande wetgeving op energiegebied, en met name het pakket „Schone energie voor 

alle Europeanen”. Wat de interne energiemarkt betreft, hebben nieuwe regels voor de 

groothandels- en retailmarkten voor elektriciteit tot doel onze ambities op kosteneffectieve 

wijze te verwezenlijken en de mondigheid van de consumenten te verbeteren. Dit vergt actie 

op nationaal en transnationaal niveau. Eén belangrijk voorbeeld is de verbetering van de 

grensoverschrijdende elektriciteitshandel, waar zowel de consumenten als de 

bevoorradingszekerheid bij gebaat zijn. Dit vergt echter nauwlettend toezicht om te 

garanderen dat de lidstaten zoveel mogelijk interconnectorcapaciteit beschikbaar stellen op de 

markt, zoals onder meer bepaald is in de nieuwe elektriciteitsverordening.  

Open en concurrerende markten in Europa zijn de meest doeltreffende manier om te zorgen 

voor koolstofarme energie tegen betaalbare prijzen. Goed functionerende elektriciteits- en 

gasmarkten, gebaseerd op eerlijke concurrentie tussen energieleveranciers over de grenzen 

heen, empowerment van de consumenten en integratie van hernieuwbare energie zullen ons 

helpen om tot een koolstofvrije, concurrerende en innovatieve energiesector te komen. Om 

ook de consumenten meer voordelen te bieden, moeten we aandacht besteden aan de 

ontbrekende schakels in het energiesysteem en de nieuwe tendensen op onze markten. 

De stopzetting van onnodige subsidies, op basis van capaciteitsmechanismen, voor de meest 

koolstofintensieve centrales op fossiele brandstoffen is een andere belangrijke bepaling van de 

nieuwe elektriciteitsverordening die de transitie zal bevorderen en die nauwlettend toezicht 

vergt. In de context van de wetgeving inzake bevoorradingszekerheid zal ik er ook op toezien 

dat de grensoverschrijdende solidariteitsbepalingen volledig ten uitvoer worden gelegd.  

Ik zal onze inspanningen om de energiesector koolstofvrij te maken, moeten opdrijven. Het 

pakket “schone energie” biedt reeds een stevige basis voor actie, en het toezicht van de 

Commissie op de vooruitgang (de jaarlijkse mededeling over de stand van de energie-unie) 

zal het mogelijk maken de aandacht te vestigen op gebieden waarop aanvullende maatregelen 

nodig zijn, zowel op het niveau van de Unie als in de lidstaten. Op basis van dit toezicht en 

gezien het brede plan om tegen 2021 het streefcijfer van de EU voor 2030 op 

verantwoordelijke wijze op te trekken tot 55 %, zal ik nagaan of de wetgeving op het gebied 

van energie opnieuw moet worden bekeken. 

Een van mijn prioriteiten is ervoor te zorgen dat het beginsel “energie-efficiëntie eerst” over 

de hele linie wordt toegepast. Ik zal nagaan hoe de energieprestaties van gebouwen kunnen 

worden verbeterd en hoe het renovatietempo kan worden verhoogd. Ik zal ook initiatieven 

voorstellen op basis van de nieuwe, solide empirische onderbouwing van de nationale 

energie- en klimaatplannen en de bijbehorende voortgangsverslagen. In dit opzicht zal ik ook 

werken aan de slimme integratie van de sectoren elektriciteit, gebouwen, verwarming en 

koeling, vervoer en industrie.  
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Ik zal beoordelen welke rol gas, met inbegrip van koolstofvrij gas zoals waterstof, speelt in de 

transitie naar een klimaatneutrale economie.  

De energie-unie zou onvolledig blijven zonder verdere vooruitgang op het gebied van 

onderzoek, innovatie en concurrentievermogen. Het zal belangrijk zijn ons beleid op deze 

gebieden beter te coördineren met de lidstaten, om ervoor te zorgen dat schone technologieën, 

zoals opslag, waterstof en batterijen, verder worden ontwikkeld, en het concurrentievermogen 

van Europa verder te ondersteunen door grote delen van de waardeketen in de Unie te houden. 

Samen met de andere leden van het college zal ik onderzoeken hoe wij ervoor kunnen zorgen 

dat de Unie een leidende rol speelt in onderzoek en innovatie ter ondersteuning van de 

transitie naar schone energie. Ik zal het potentieel van het strategisch plan voor 

energietechnologie verder onderzoeken.  

Naast deze prioriteiten moeten wij ook de vruchten plukken van de energie-unie op 

internationaal niveau: we moeten verder werk maken van de transitie naar schone energie, 

overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs, andere grote uitstoters aanmoedigen om hun 

ambitieniveau te verhogen en kansen scheppen voor Europese energie-investeringen in derde 

landen. Om de energiebevoorradingszekerheid van de Unie te garanderen, moet de externe 

dimensie van de energie-unie verder worden versterkt. Daarom zal ik nagaan hoe de bronnen 

van onze aardgasbevoorrading kunnen worden gediversifieerd tegen concurrerende prijzen, 

met name door gebruik te maken van het potentieel van vloeibaar aardgas. 

 

3b). Wat zijn de specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven, met inbegrip van 

financiële instrumenten, die u denkt te nemen tijdens uw ambtstermijn en met name als 

onderdeel van de Europese Green Deal, dat in de eerste 100 dagen van de nieuwe 

Commissie moet worden gepresenteerd? Wat is de belangrijkste inhoud van deze 

initiatieven, en welk tijdschema hebt u daarvoor in gedachten?  

Ik zal bijdragen aan de werkzaamheden van de groep van commissarissen voor de Europese 

“Green Deal”, volgens de aanwijzingen van de uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese 

“Green Deal”, en samenwerken met de desbetreffende collega’s.  

Aangezien energie ongeveer 75 % van de broeikasgasemissies van de EU vertegenwoordigt, 

is het energiebeleid van cruciaal belang voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, die 

een essentieel onderdeel vormen van de Europese “Green Deal”. De deal zal het 

overkoepelende kader vormen voor het uitstippelen van het klimaat- en energiebeleid in de 

komende jaren. Het is mijn job ervoor te zorgen dat het transitietraject voor de decarbonisatie 

van de energiesector het mogelijk maakt de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te 

verwezenlijken, zonder de bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid in het gedrang te 

brengen. Het energie- en klimaatbeleid kan ook de ecologische voetafdruk van de vraag naar 

en het aanbod van energie verbeteren, bijvoorbeeld door bij te dragen tot de verbetering van 

de luchtkwaliteit. 

In de eerste plaats moet de Commissie in de eerste 100 dagen een stappenplan opstellen om 

tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Centraal daarin staat een Europese klimaatwet, die de 

doelstelling om klimaatneutraal te worden tegen 2050 vastlegt in de EU-wetgeving. Dit zal 

worden ondersteund door een wetgevingsvoorstel voor een Fonds voor een rechtvaardige 

transitie. Ik zal actief bijdragen tot de opstelling van deze voorstellen, aangestuurd en 

gecoördineerd door kandidaat-uitvoerendvicevoorzitter Frans Timmermans. 
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Ik hecht er veel belang aan dat de transitie naar klimaatneutraliteit een rechtvaardige transitie 

wordt voor iedereen. Niet alle lidstaten en regio’s beginnen vanaf hetzelfde punt en zullen in 

dezelfde mate getroffen worden. De transitie zal moeilijker en duurder worden voor regio’s 

die in grote mate afhankelijk zijn van steenkool of industrieën met een hoge uitstoot, en voor 

eilanden die voor hun elektriciteitsvoorziening geleidelijk moeten afstappen van fossiele 

brandstoffen.  

Tijdens deze transitie mag niemand buiten de boot vallen. Dit is ook een voorwaarde om tot 

ruimere eensgezindheid rond de doelstelling van klimaatneutraliteit te komen. Het Fonds voor 

een rechtvaardige transitie heeft dan ook tot doel de meest getroffen regio’s te steunen bij de 

ontwikkeling van herstructureringsstrategieën, via de financiering van gerichte projecten die 

de overstap naar koolstofarme technologieën vergemakkelijken en de sociale en economische 

gevolgen daarvan verzachten. 

Bovendien is de verkozen voorzitter voornemens om een uitgebreid plan voor te stellen om 

het streefcijfer van de Europese Unie voor de vermindering van broeikasgasemissies tegen 

2030 op te trekken tot 50 % en eventueel zelfs tot 55%, op verantwoordelijke wijze. Dit heeft 

rechtstreeks gevolgen voor de energiesector en ons beleid.  

Het aanscherpen van de ambitie zal waarschijnlijk meer investeringen vergen, alsmede een 

groter aandeel hernieuwbare energie in de energiemix en extra inspanningen op het gebied 

van energie-efficiëntie. Of de wetgeving moet worden herzien in het licht van de 

aangescherpte ambitie van de Europese “Green Deal”, moet worden beoordeeld op basis van 

een grondige effectbeoordeling. Ik zal mijn diensten dan ook vragen om een robuust 

effectbeoordelingsproces te starten, onder meer door de definitieve nationale energie- en 

klimaatplannen en hun ambitieniveau te beoordelen in het licht van de huidige 2030-

doelstellingen inzake hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.  

Tegelijk zal ik werk maken van de volledige tenuitvoerlegging van het energiepakket. Tijdens 

de eerste helft van de ambtstermijn van deze Commissie zal ik alle hoofdsteden van de EU-

lidstaten bezoeken en overleg plegen over deze tenuitvoerlegging, teneinde goede praktijken 

vast te stellen en uit te wisselen, onder meer op basis van de in de definitieve nationale 

energie- en klimaatplannen vermelde kernthema’s met betrekking tot de energietransitie. 

Als deze bouwstenen zijn gelegd, zal ik tijdens mijn ambtstermijn verdere initiatieven 

ontplooien om bij te dragen aan de Europese “Green Deal”. Ik ben met name van mening dat 

goed functionerende, geïntegreerde markten en energie-efficiëntie cruciale hefbomen zullen 

zijn om de klimaatneutraliteit te bevorderen, zoals ik heb aangegeven in mijn antwoord op 

vraag 3a. 

In samenwerking met mijn collega’s zal ik ook trachten ervoor te zorgen dat het 

investeringsplan voor een duurzaam Europa en de strategie voor groene financiering de 

transitie bevorderen op een wijze die aansluit bij de behoeften van de energiesector. 

Voortbouwend op de lessen die zijn getrokken uit het initiatief “Slimme financiering voor 

slimme gebouwen” en andere instrumenten voor energie-efficiëntie (het Europees Fonds voor 

energie-efficiëntie, het instrument voor particuliere financiering van energie-efficiëntie) zal ik 

bijdragen aan de tenuitvoerlegging van nieuwe financiële instrumenten in het kader van het 

volgende meerjarig financieel kader, met name via InvestEU. Nieuwe financiële instrumenten 

moeten ook gericht zijn op het mkb en tot doel hebben de markt voor 

energiedienstenbedrijven te faciliteren. 
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De slimme integratie van de sectoren elektriciteit, gebouwen, verwarming en koeling, vervoer 

en industrie heeft het potentieel om de uitrol van schone energie in de hele economie te 

versnellen. Om dit potentieel te benutten, zal ik mij inzetten voor de slimme integratie van de 

sectoren elektriciteit, verwarming, vervoer en industrie.  

Om te garanderen dat er voldoende opwekkingscapaciteit is, verbind ik mij ertoe nauw samen 

te werken met de lidstaten, ook in de context van groepen op hoog niveau die de regionale 

samenwerking op basis van de nationale energie- en klimaatplannen zullen versterken. Ik ben 

voornemens de synergieën tussen de verschillende regionale samenwerkingsgroepen actief te 

bevorderen om de algemene doelstellingen van de Europese “Green Deal” te helpen 

verwezenlijken.  

Een aanscherping van het ambitieniveau inzake emissiereductie tegen 2030 betekent ook dat 

de energienetten sneller moeten worden voltooid en gemoderniseerd.  

Ik zal samen met de andere leden van het college werk maken van het actieplan voor de 

circulaire economie, met name wat betreft de punten die betrekking hebben op de bouwsector 

en strategische technologieën voor schone energie, waaronder ecologisch ontwerp en energie-

etikettering. 

Zoals hierboven vermeld, zal ik beoordelen welke rol gas speelt in de transitie naar een 

koolstofneutrale economie en op het gebied van de bevoorradingsszekerheid, en hoe kan 

worden gezorgd voor een goed functionerende markt in het belang van iedereen, met name de 

consumenten.  

Gedurende mijn hele ambtstermijn zal de bescherming van kwetsbare consumenten en de 

bestrijding van energiearmoede een prioriteit zijn: deze doelstellingen hangen nauw samen 

met de totstandbrenging van een economie die voor mensen werkt, de verbintenis om 

armoede te bestrijden en om de Europese pijler van sociale rechten volledig ten uitvoer te 

leggen.  

Het concurrentievermogen van onze sector koolstofarme technologieën verdient prioritaire 

aandacht, met name in het kader van de langetermijnstrategie voor de industriële toekomst 

van Europa. Ik zal werken aan de internationale dimensie van de “Green Deal” via sterke 

diplomatie op energie- en klimaatgebied, met name door bilateraal energieoverleg op te 

starten met grote uitstoters en door de uitrol van door de EU geleide technologieën voor 

schone energie in derde landen te bevorderen. 

 

3c) Hoe wilt u het beginsel “één erbij, één eraf” (one in, one out) concreet toepassen in 

het kader van wetgevingsvoorstellen inzake de energie-unie? 

De Commissie zal een nieuw instrument ontwikkelen om het beginsel “één erbij, één eraf” toe 

te passen. Elk nieuw wetgevingsvoorstel dat nieuwe lasten creëert, moet ervoor zorgen dat 

vergelijkbare lasten voor de mensen en bedrijven op hetzelfde beleidsgebied wegvallen. Dit 

beginsel zal worden toegepast op het niveau van het volledige beleidsgebied en gaat dus 

verder dan elk afzonderlijk stuk wetgeving waarbij nieuwe lasten worden opgelegd. Dit zal 

ervoor zorgen dat de overkoepelende beleidsdoelstellingen doeltreffend en met zo weinig 

mogelijk lasten worden bereikt en dat de Commissie altijd over de nodige ruimte beschikt om 

in te grijpen, indien nodig. Ik zal ervoor zorgen dat dit beginsel een essentieel onderdeel van 

de energieagenda wordt. 
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Wat dit betreft, zijn al enkele stappen gezet, bijvoorbeeld met de verordening inzake de 

governance van de energie-unie en klimaatactie. De invoering van de nationale energie- en 

klimaatplannen heeft met name bijgedragen tot de integratie en stroomlijning van de meeste 

nationale eisen voor energie- en klimaatplannen en van de toezichtsverplichtingen van de 

Commissie, waardoor onevenredige administratieve lasten zijn afgenomen. 

De rapporteringsverplichtingen op het gebied van energie en klimaat vormen een concreet 

gebied waarop de lasten moeten worden verlaagd. Zoals blijkt uit het laatste voorbeeld van de 

verordening betreffende de governance van de energie-unie, stellen wij ons tot doel de 

rapporteringsverplichtingen uit hoofde van de EU-wetgeving op het gebied van energie, 

klimaat en andere beleidsterreinen die verband houden met de energie-unie, verder te 

stroomlijnen teneinde nog grotere vereenvoudiging te bereiken. De Commissie zal ook 

samenwerken met de lidstaten om te garanderen dat ze geen onnodige administratieve lasten 

opleggen bij de omzetting van het pakket “Schone energie voor alle Europeanen”.  

Ik zal de lijn van de bovenstaande voorbeelden doortrekken en het beginsel “één erbij, één 

eraf” als leidraad hanteren voor alle nieuwe wetgevingsvoorstellen in verband met de energie-

unie, teneinde de verdere integratie van het energiebeleid en de algemene samenhang van het 

energie-acquis te garanderen. Onze voorstellen zullen gebaseerd zijn op feiten, het voorwerp 

zijn van een uitvoerige raadpleging en een effectbeoordeling en worden beoordeeld door de 

onafhankelijke Raad voor regelgevingstoetsing. Zij zullen ook stroken met de beginselen van 

evenredigheid en subsidiariteit en laten zien dat Europese maatregelen onmiskenbaar een 

meerwaarde hebben. 

 

3d) Hoe wilt u voorts zorgen voor een volledige en efficiënte toepassing van de bestaande 

wetgeving op energiegebied, met name van het pakket “Schone energie voor alle 

Europeanen”? Welke concrete middelen en mechanismen wilt u gebruiken om de 

uitvoering en handhaving van het EU-acquis door de lidstaten te garanderen? 

De volledige en correcte uitvoering van het volledige energie-acquis is van cruciaal belang 

voor het succes van de energie-unie en de Europese “Green Deal”. De Commissie, als 

hoedster van de Verdragen, heeft als taak toezicht te houden op de volledige en correcte 

uitvoering. Ik verbind mij ertoe permanente ondersteuning en begeleiding te bieden aan de 

lidstaten bij de uitvoering van het gehele energie-acquis en handhavingsmaatregelen te 

nemen, indien nodig met inbegrip van inbreukprocedures, teneinde te garanderen dat de 

lidstaten de energiewetgeving volledig ten uitvoer leggen en voldoen aan de EU-wetten. 

De pakketten “schone energie voor alle Europeanen” en energiebevoorradingszekerheid 

bestaan uit diverse richtlijnen en verordeningen die onlangs in werking zijn getreden. De 

tenuitvoerlegging van dit wetgevingspakket moet het mogelijk maken de potentiële 

synergieën binnen het energie- en klimaatbeleid te benutten, in een geest van samenwerking 

met de lidstaten; de kosteneffectieve uitrol van hernieuwbare energie te stimuleren, met een 

actieve rol voor de consumenten; de inspanningen om minder energie te verbruiken, de invoer 

van gas terug te dringen en nieuwe banen te creëren, aan te moedigen. De nieuwe regels voor 

de groothandels- en retailmarkten zijn geschikt om onze ambities op kosteneffectieve wijze 

waar te maken en tegelijk de consumenten aan te zetten om een actievere rol te spelen. De 

governance van de energie-unie en klimaatactie via de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen vormt een uitgebreid instrument om de transitie te sturen en te monitoren en 

om de synergieën binnen het energie- en klimaatbeleid zoveel mogelijk te benutten, in een 

geest van samenwerking met de lidstaten. Andere wetgevingsinitiatieven hebben de 
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energiebevoorradingszekerheid versterkt, bijvoorbeeld de verordeningen inzake de 

gasleveringszekerheid en inzake risicoparaatheid. 

Verordeningen zijn rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten vanaf de datum van 

inwerkingtreding, maar richtlijnen moeten tegen een bepaalde datum door de lidstaten worden 

omgezet in nationale wetgeving. Gezien de relevantie van het pakket schone energie heeft de 

Commissie de lidstaten vanaf de inwerkingtreding ervan bijstand verleend om te zorgen voor 

een zo goed mogelijke tenuitvoerlegging vóór het verstrijken van de omzettingsperiode. Mijn 

diensten en ikzelf zullen de systematische uitwisseling met de lidstaten voortzetten om goede 

praktijken bij de tenuitvoerlegging van de nationale energie- en klimaatplannen te bevorderen 

en om te zorgen voor een solide omzetting van de energie- en klimaatwetgeving.  

Ik zal steun verlenen aan de lidstaten via gecoördineerde acties, regelmatige bijeenkomsten, 

richtsnoeren voor de uitvoering en permanent overleg, zowel op politiek als op technisch 

niveau. Met name wat de governanceverordening betreft, die een centraal onderdeel van het 

pakket vormt aangezien ze tot doel heeft de verwezenlijking van de 2030-doelstellingen te 

garanderen, zal ik mijn diensten ondersteunen zodat zij de lidstaten blijven ontmoeten in een 

technische werkgroep. Wij hebben de lidstaten geholpen bij de voorbereiding van de plannen 

en zullen hen ook van nabij blijven begeleiden bij de tenuitvoerlegging ervan. Op die manier 

kunnen de lidstaten goede praktijken uitwisselen en kan de Commissie gedetailleerde 

richtsnoeren verstrekken met betrekking tot alle bepalingen van de verordening.  

Ik zal gebruikmaken van mijn bezoek aan alle hoofdsteden om te zorgen voor de volledige en 

effectieve uitvoering van het energie-acquis en om goede praktijken te bevorderen bij de 

uitvoering van de nationale energie- en klimaatplannen, aan de hand van doeltreffende 

beleidsinstrumenten en een geïntegreerde aanpak in het volledige energiesysteem. 

Ik zal gebruikmaken van de nationale energie- en klimaatplannen en de regelmatige verslagen 

over de stand van de energie-unie om een nauwe dialoog te voeren met de lidstaten. Ik zal van 

nabij toezicht houden op de voortgang bij het bereiken van de 2030-doelstellingen en hierover 

regelmatig verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad. 

 

3e) Hoe denkt u ervoor te zorgen dat de doelstellingen voor 2030 inzake energie-

efficiëntie, hernieuwbare energie en elektriciteitsinterconnectie worden gehaald? 

Zorgen voor de nodige ambitie en resultaten, synergieën tussen de verschillende 

beleidsmaatregelen onderzoeken en streven naar nauwe samenwerking met de lidstaten bij de 

uitvoering van ons beleid zijn de kernbeginselen die garanderen dat wij de 2030-

doelstellingen van de Unie zullen verwezenlijken. In de verordening inzake de governance 

van de energie-unie en klimaatactie wordt uiteengezet hoe deze beginselen in de praktijk 

moeten worden omgezet, via een proces van planning, tenuitvoerlegging en toezicht op de 

transformatie van de energiesector en de ruimere economie. Het doel van dit proces is de 

juiste doelstellingen, beleidsmaatregelen en acties vast te stellen die de Unie in staat stellen de 

doelstellingen van de energie-unie in alle vijf dimensies te halen, en met name de energie- en 

klimaatdoelstellingen voor 2030. Zowel het Parlement als de Raad hebben een duidelijke rol 

te spelen in de politieke monitoring van deze doelstellingen.  

De nationale energie- en klimaatplannen, een centraal element van het governanceproces, 

vormen een unieke kans om samen de synergieën tussen beleidsgebieden beter te verkennen 

en een echte overheidsbrede/maatschappijbrede aanpak vast te stellen. Deze synergieën zijn 
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vooral duidelijk met betrekking tot de 2030-doelstellingen inzake energie-efficiëntie, 

hernieuwbare energiebronnen en elektriciteitsinterconnectie. Hoe minder energie we 

verbruiken, hoe minder opwekkingscapaciteit we moeten installeren. Hoe sterker de 

elektriciteitsmarkten onderling verbonden en concurrerend zijn, hoe beter wij de uitrol van 

hernieuwbare energiebronnen in de hele Unie kunnen beheren en ervoor kunnen zorgen dat zij 

voordelen opleveren voor de consumenten. Ik verbind mij er dan ook toe om deze 

overheidsbrede benadering samen met de lidstaten voort te zetten bij het streven naar de 

verwezenlijking van de 2030-doelstellingen van de Unie.  

In het ontwerp van hun nationale energie- en klimaatplannen hebben de lidstaten een strategie 

uiteengezet waarin zij aangeven hoe zij willen bijdragen aan de verwezenlijking van de EU-

brede 2030-doelstellingen en aan andere dimensies van de energie-unie. Wat de ambitie voor 

2030 betreft, vertoont het ontwerp van de nationale energie- en klimaatplannen enkele 

belangrijke lacunes met betrekking tot het streefcijfer van de Unie voor hernieuwbare energie. 

In een aantal gevallen hebben de lidstaten het streefcijfer voor 2030 ook niet adequaat 

aangepakt. Op basis van deze beoordeling heeft de Commissie de lidstaten aanbevolen hun 

ambitieniveau te verhogen, teneinde de 2030-doelstellingen in een geest van solidariteit te 

verwezenlijken. 

Tijdens de resterende maanden van dit jaar zal ik mijn uiterste best doen om het 

voorzitterschap van de Raad en de lidstaten te steunen in hun inspanningen om de kloof 

tussen de nationale bijdragen en de minimumstreefcijfers van de Unie voor 2030 te 

overbruggen. Het dichten van deze ambitiekloof voor de streefcijfers inzake hernieuwbare 

energie en energie-efficiëntie zou ook de broeikasgasemissies verder doen dalen en helpen bij 

het verwezenlijken van de bindende nationale emissiereductiedoelstellingen voor sectoren die 

niet onder de emissiehandelsregeling van de EU vallen. Als uit de beoordeling van de 

definitieve nationale energie- en klimaatplannen blijkt dat er nog steeds een kloof is en de 

nationale ambities onvoldoende worden onderbouwd door beleid en maatregelen, zal ik 

maatregelen overwegen om die kloof te dichten.  

In het licht van de prioriteiten van de door de gekozen voorzitter gepresenteerde Europese 

“Green Deal” moeten de lidstaten ook bekijken hoe onbenut potentieel in hun lidstaat beter 

kan worden aangewend.  

Parallel hiermee zal ik toezicht houden op de verwezenlijking van de energiedoelstellingen 

voor 2020, die een belangrijke mijlpaal vormen op onze weg naar 2030. De Unie ligt niet op 

schema om haar 2020-streefcijfer, namelijk de energie-efficiëntie met 20 % verbeteren, te 

behalen. Voor de 2020-doelstelling voor hernieuwbare energie is dit wel het geval; de 

lidstaten zullen ook na 2020 minstens hun nationale streefcijfer voor hernieuwbare energie 

moeten behouden. Om lessen te trekken uit ons beleid ter ondersteuning van dit streefcijfer 

zal ik de diensten vragen om snel een ex-postevaluatie uit te voeren van het beleid en de 

maatregelen voor het behalen van de 2020-streefcijfers voor energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energie. Op basis van deze evaluatie wordt een dialoog aangegaan met de 

lidstaten om te bespreken hoe de verwezenlijking van de 2030-doelstellingen kan worden 

verbeterd en welke aanvullende actie kan worden ondernomen om eventuele tekortkomingen 

bij het behalen van deze doelstellingen te verhelpen. Het volgende meerjarig financieel kader 

zal instrumenten bevatten die de verwezenlijking van de 2030-ambitieniveaus ondersteunen. 

 

4a) Welke concrete initiatieven op energiegebied, met name met betrekking tot de 

streefcijfers voor 2030 inzake energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen, wilt u 
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nemen om te voldoen aan de in de politieke richtsnoeren voor de volgende Europese 

Commissie vastgelegde ambitie om de emissies tegen 2030 met ten minste 50 % terug te 

dringen en om het streefcijfer van de Unie voor 2030 met 55 % op verantwoordelijke 

wijze te verhogen?  

De huidige doelstelling voor 2030 is de emissies met minstens 40 % te doen afnemen en alle 

wetgeving om deze doelstelling te bereiken, is reeds van kracht. De volledige 

tenuitvoerlegging van deze wetgeving, zoals de richtlijn inzake energie-efficiëntie, de richtlijn 

betreffende de energieprestatie van gebouwen, de richtlijn hernieuwbare energie, de 

verordening inzake de verdeling van de inspanningen en de richtlijn inzake het 

emissiehandelssysteem, moeten ervoor zorgen dat de broeikasgasemissies in de EU-28 met 

ongeveer 45 % dalen tegen 2030.  

De ambitie om de emissies tegen 2030 met ten minste 50 % te doen dalen, zoals opgenomen 

in de politieke beleidslijnen, kan alleen worden verwezenlijkt als eerst het bestaande kader 

van het pakket “Schone energie voor alle Europeanen” volledig ten uitvoer wordt gelegd, met 

inbegrip van de vereiste tertiaire handelingen.  

Tegen het einde van dit jaar zullen de lidstaten de definitieve versie van hun nationale 

energie- en klimaatplannen opstellen. Ik garandeer dat de Commissie ervoor zal zorgen dat ze 

de gewenste resultaten opleveren. Wij moeten al onze krachten bundelen om optimaal gebruik 

te maken van synergieën, ook op regionaal niveau. Voorts verbind ik mij er ook toe het 

ambitieniveau van de definitieve nationale energie- en klimaatplannen te beoordelen.  

Wij moedigen de lidstaten nu al aan om hun ambitie inzake energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energiebronnen op te voeren. De recent overeengekomen streefcijfers voor 

2030 voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn minimumstreefcijfers 

(respectievelijk minstens 32,5 % en minstens 32 %). Met de mededeling “Samen een succes 

maken van de energie-unie en van klimaatactie: de grondslag voor een geslaagde 

energietransitie” en de bijbehorende aanbevelingen aan de lidstaten heeft de Commissie 

richtsnoeren gegeven voor het opstellen van de definitieve nationale energie- en 

klimaatplannen. De lidstaten werden verzocht om hun ambities op te schroeven en om 

duidelijk te zijn over het beleid dat zij voornemens zijn te voeren om deze ambities te 

verwezenlijken.  

Ondanks al deze inspanningen is het mogelijk dat we nog ambitieuzer moeten zijn wat de EU-

doelstellingen voor 2030 betreft. Ik wil dat de diensten die onder mijn verantwoordelijkheid 

vallen, beginnen te analyseren of een verhoging van de ambitie voor broeikasgasreductie met 

minstens 50 %, teneinde het streefcijfer voor de EU tegen 2030 op verantwoordelijke wijze op 

te trekken tot 55 %, tot gevolg zou hebben dat de wetgeving op het gebied van energie moet 

worden herzien. Daartoe zullen wij een uitgebreide beoordeling van de economische, sociale 

en milieueffecten uitvoeren, een brede raadpleging van belanghebbenden houden en de 

volledige betrokkenheid van de lidstaten garanderen.  

Als de ambities worden opgetrokken, moeten ze door de energiesector en andere sectoren van 

de economie samen worden gerealiseerd. De energiesector, en met name schone 

energieoplossingen, kan de decarbonisatie van sommige andere sectoren ondersteunen.  

Initiatieven om de slimme integratie van de sectoren elektriciteit, gebouwen, verwarming en 

koeling, vervoer en industrie te vergemakkelijken (ook sectorintegratie en sectorkoppeling 

genoemd), zou de transitie naar schone energie en de decarbonisatie van de Europese 
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economie helpen versnellen. Tegelijk zullen slimmere, gedecentraliseerde, gedigitaliseerde en 

meer open energienetten ons in staat stellen nieuwe duurzame energiediensten te leveren aan 

bewust kiezende consumenten. Ruimer bekeken, zullen ook initiatieven die onder andere 

vragen zijn vermeld, bijdragen tot het bereiken van de langetermijndoelstelling van 

klimaatneutraliteit. 

 

4b) Hoe zult u ervoor zorgen dat Europa het in uw opdrachtbrief vermelde beginsel 

“energie-efficiëntie eerst” over de hele linie volgt? 

Het beginsel “energie-efficiëntie eerst” is nu verankerd in ons energie-acquis. We moeten nu 

overgaan tot de uitvoering. De verkozen voorzitter heeft in haar opdrachtbrief aangegeven dat 

ik ervoor moet zorgen dat Europa het beginsel van energie-efficiëntie eerst over de hele linie 

volgt. Om de eerste klimaatneutrale economie te worden, moet het hele energiesysteem een 

bijdrage leveren; het beginsel “energie-efficiëntie eerst” zal van doorslaggevend belang zijn 

om deze inspanningen te ondersteunen.  

In deze context wil ik nagaan hoe Europa de energieprestatie van gebouwen aanzienlijk kan 

verbeteren en het renovatiecijfer kan optrekken. Een sterke verhoging van het renovatiecijfer 

is van cruciaal belang om de vraag naar energie en de uitstoot in deze sector te doen afnemen.  

De diensten onder mijn verantwoordelijkheid zullen ook onderzoeken hoe het beginsel 

“energie-efficiëntie eerst” het beste kan worden toegepast in onze toekomstige beslissingen 

over investeringen in energie-infrastructuur, en hoe het kan bijdragen tot de interne 

energiemarkt of de problemen met de bevoorradingszekerheid kan helpen oplossen.  

Het is belangrijk om eens goed te kijken naar de vraagzijde, aangezien energie-efficiëntie een 

gemakkelijkere en goedkopere oplossing kan zijn, met aanvullende voordelen op het vlak van 

de gezondheid en het welzijn van de Europese burgers. Het energiesysteem en acties om de 

vraag te temperen moeten dan ook zorgvuldig worden geanalyseerd, als deze het meest 

kostenefficiënt zijn. 

Dit alles vereist een solide analytische basis en een degelijke beoordeling van het 

energiebesparingspotentieel, om te bepalen of energie-efficiëntie als optie daadwerkelijk 

technisch haalbaar is. Er zijn meer gegevens nodig, in het bijzonder over het 

gebouwenbestand in de EU, alsook benchmarks voor energie-efficiënte technologieën, 

producten en diensten. Ik zal mijn diensten ondersteunen in hun lopende werkzaamheden om 

deze informatie te verzamelen en te delen. Ten slotte wil ik de nadruk blijven leggen op de 

ruimere voordelen van energie-efficiëntie, namelijk het scheppen van banen, gezondheid of 

een hoger comfortniveau. Energie-efficiënt gedrag moet deel uitmaken van de verschuiving 

naar consumenten en bedrijven die zich bewust zijn van hun impact op het milieu en het 

klimaat. 

 

4c) Hoe denkt u ervoor te zorgen dat de in de politieke richtsnoeren vermelde 

doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 wordt bereikt, onverminderd het recht van 

elke lidstaat om zijn eigen energiemix te bepalen? 

De samenstelling van de energiemix is een soeverein recht van de lidstaten; op het 

grondgebied van de EU is er een grote variëteit aan verschillende samenstellingen. Deze 

flexibiliteit en verschillende keuzes komen duidelijk tot uiting in de diversiteit van de 
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nationale actieplannen van de lidstaten voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 

2020 en in de nationale energie- en klimaatplannen voor 2030.  

In de langetermijnstrategie werden opties geanalyseerd om tot een energiesysteem met netto-

nuluitstoot van broeikasgassen te komen. Uit die analyse blijkt dat het mogelijk is om de 

lidstaten hun eigen energiemix te laten bepalen en toch het energiesysteem koolstofvrij te 

maken en de energietransitie te verwezenlijken. De reden hiervoor is de grote verscheidenheid 

aan trajecten, technologieën en brandstofsoorten waaruit de lidstaten kunnen kiezen.  

Door in een vroeg stadium plannen te maken om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, 

kunnen de lidstaten, bedrijven en burgers keuzes maken en hun trajecten afstemmen op 

nationale omstandigheden, het industriële weefsel, de beschikbaarheid van hulpbronnen of de 

voorkeur van de consumenten. Zelfs in gebieden waar het moeilijk of te duur is om het 

systeem volledig koolstofvrij te maken, kunnen de resterende emissies worden 

gecompenseerd door koolstofputten en koolstofafvang en -opslag (CCS). 

Tijdens de gesprekken met de lidstaten over de ontwikkeling van de Europese “Green Deal”, 

de tenuitvoerlegging van het pakket “Schone energie voor alle Europeanen”, de nationale 

energie- en klimaatplannen en de langetermijnstrategieën zal ik rekening houden met 

specifieke nationale kenmerken. De lidstaten mogen hun eigen kosteneffectieve trajecten 

vaststellen om tot netto-nuluitstoot in de EU te komen.  

4d) Welke maatregelen denkt u te nemen om degenen die door de overgang naar een 

schoner en efficiënter energiesysteem het meest getroffen en het meest blootgesteld 

worden, te ondersteunen? Welke concrete maatregelen zult u nemen om de Europese 

steenkool- en koolstofintensieve regio’s bij de overgang te ondersteunen? Hoe denkt u 

uw activiteiten in dit verband af te stemmen met andere portefeuilles? Hoe denkt u 

ervoor te zorgen dat energie-intensieve industrieën, zoals de staalindustrie, in de 

toekomst geen fossiele brandstoffen meer gebruiken?  

In het kader van mijn bijdrage aan de Europese “Green Deal” zal ik ervoor zorgen dat 

gerichte steun wordt verleend aan de gemeenschappen die het meest worden getroffen door de 

transitie naar een koolstofarme economie, in industriële en steenkool- en koolstofintensieve 

regio’s en energie-eilanden. Onder coördinatie van kandidaat-uitvoerendvicevoorzitter 

Timmermans zal ik bijdragen aan het ontwerp en de uitvoering van een fonds voor een 

rechtvaardige transitie; dit fonds, dat door kandidaat-commissaris Elisa Ferreira moet worden 

voorgesteld, heeft tot doel de spreidings- en geografische gevolgen van de transitie naar 

klimaatneutraliteit aan te pakken. 

Een rechtvaardige transitie in steenkool- en koolstofintensieve regio’s en energie-eilanden kan 

alleen worden bereikt als we gebruikmaken van alle beschikbare fondsen en 

ondersteuningsinstrumenten op regionaal, nationaal en Europees niveau. Daarom zal ik nauw 

samenwerken met andere commissarissen, met name de kandidaat-commissaris voor 

Cohesiebeleid en hervormingen, volgens de aanwijzingen van de kandidaat-

uitvoerendvicevoorzitter voor de Europese “Green Deal”. 

Ik wil er ook op wijzen dat het belangrijk is energiearmoede aan te pakken, een fenomeen 

waarmee tegenwoordig bijna 50 miljoen Europeanen worden geconfronteerd. Het 

wetgevingspakket “Schone energie voor alle Europeanen”, met name de 

governanceverordening en de elektriciteitsrichtlijn, moet snel worden uitgevoerd. Ik zal met 

de lidstaten samenwerken om ervoor te zorgen dat zij doeltreffende actie ondernemen en bij 
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de opstelling en uitvoering van hun nationale energie- en klimaatplannen de nodige prioriteit 

geven aan energiearmoede. Vier landen hebben al het goede voorbeeld gegeven door in hun 

energie-efficiëntieregelingen duidelijke doelstellingen op te nemen om dit probleem aan te 

pakken. Ik zal er ook op toezien dat nationale langetermijnstrategieën inzake renovatie, die 

verplicht zijn in het kader van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen, de 

energiearmoede helpen terugdringen. Beter presterende huizen betekent immers dat burgers 

hun comfort gemakkelijker kunnen behouden in de winter en tegelijk hun energierekening 

kunnen verlagen. 

Ik zal ook de uitwisseling van goede praktijken tussen lidstaten aanmoedigen en lokale 

autoriteiten ondersteunen door van de waarnemingspost voor energiearmoede een 

geconsolideerd instrument van ons werk te maken en samen te werken met het 

Burgemeestersconvenant. 

Ten slotte zal ik aandacht besteden aan de gevolgen van de klimaattransitie voor energie-

intensieve industrieën. Ik zal de ontwikkeling van deze sector en haar niveau van energie-

efficiëntie monitoren. Ik zal bijdragen tot de werkzaamheden met betrekking tot de evaluatie 

van de energiebelastingrichtlijn en een koolstofbelasting aan de grens, onder leiding van 

kandidaat-commissaris Paolo Gentiloni.  

 

5. Welke concrete initiatieven, met inbegrip van financiële instrumenten, denkt u te 

nemen om de interconnectie van energienetwerken te vergroten, teneinde de interne 

energiemarkt volledig tot stand te brengen en de energiezekerheid van de Unie te 

verbeteren? 

Een toekomstgerichte, moderne, veilige en slimme infrastructuur voor energienetwerken is 

een absolute voorwaarde voor de totstandbrenging van een geïntegreerde en concurrerende 

interne energiemarkt, voor de bevoorradingszekerheid en voor de grootschalige uitrol van 

energie uit duurzame bronnen. Dit is noodzakelijk voor het welslagen van de “Green Deal”.  

Tot 2030 zal in de EU meer dan 200 miljard euro aan investeringen nodig zijn in projecten 

met betrekking tot elektriciteitstransmissie, opslag en slimme netwerken. Dit is een stijging 

met 30 % in vergelijking met het voorbije decennium. Deze sterke stijging van de 

investeringsbehoeften wordt veroorzaakt door het snel toenemende gebruik van elektriciteit in 

sectoren die tot dusver werden gedomineerd door fossiele brandstoffen, zoals vervoer, 

verwarming en koeling.  

Het beleid van de EU op het gebied van de trans-Europese netwerken voor energie speelt een 

grote rol in de totstandbrenging van de nodige projecten en investeringen, die de hardware 

vormen van goed-functionerende markten en bevoorradingszekerheid. De verordening 

betreffende de trans-Europese netwerken voor energie (TEN-E), die betrekking heeft op 

netwerken voor elektriciteit, gas, olie en CO2, volgt een gerichte benadering om projecten van 

gemeenschappelijk belang te identificeren en uit te voeren, op basis van sterke regionale 

samenwerking. Projecten van gemeenschappelijk belang kunnen financiële steun ontvangen 

in het kader van de Connecting Europe Facility (CEF); dit programma heeft al de nodige 

medefinanciering verstrekt aan tal van emblematische infrastructuurprojecten. Dankzij deze 

financiering liggen projecten voor gasinfrastructuur, die van cruciaal belang zijn voor de 

bevoorradingszekerheid, op schema om in de komende jaren te worden voltooid. 
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De focus van het beleid inzake de trans-Europese energie-infrastructuur weerspiegelt het 

toenemende belang van elektriciteit in het energiesysteem. Tegen 2030 zal de helft van alle 

elektriciteit uit duurzame bronnen worden opgewekt, waardoor sectoren die tot dusver werden 

gedomineerd door fossiele brandstoffen geleidelijk koolstofvrij worden.  

Het meerjarig financieel kader 2021-2027 zal een aantal instrumenten bevatten om 

ondersteuning te bieden aan investeringen in de energienetwerken. Het Europees Parlement 

heeft dit voorjaar een gedeeltelijk politiek akkoord bereikt over twee belangrijke programma’s 

voor financiële steun van de EU aan een onderling verbonden Europees energiesysteem: de 

Connecting Europe Facility (CEF) en het InvestEU-programma. Het zal van cruciaal belang 

zijn om in het volgende meerjarig financieel kader 2021-2027 een voldoende hoog budget 

voor CEF-Energie op te nemen. De Commissie heeft een budget van 8,65 miljard euro 

voorgesteld.  

In deze context zal ik het nieuwe luik van de Connecting Europe Facility ten uitvoer leggen, 

dat vanaf 2021 financiering verleent voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van 

hernieuwbare energie. Ik zal ook uitvoering geven aan het financieringsmechanisme voor 

hernieuwbare energie, zoals voorzien in de verordening betreffende de governance van de 

energie-unie. Tegelijk zal ik ook blijven zorgen voor een solide beheer van het CEF-

programma, teneinde de implementatie van infrastructuurprojecten van gemeenschappelijk 

belang te bespoedigen.  

Ik zal ook het optimale gebruik van InvestEU faciliteren, voortbouwend op het succes van het 

Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), dat als katalysator heeft gewerkt voor 

de vrijmaking van bijna 6 miljard EUR aan financiering voor trans-Europese 

energieprojecten.  

De rol van de EIB-groep en van andere toekomstige partners voor de implementatie van het 

InvestEU-programma zal van cruciaal belang zijn voor de verwezenlijking van de klimaat-, 

energie- en interconnectiedoelstellingen voor 2030.  

Ik zal nauw samenwerken met mijn collega’s om ervoor te zorgen dat de financiering in het 

kader van het cohesiebeleid ook in de toekomst zo goed mogelijk wordt aangewend om de 

nodige financiële middelen vrij te maken voor regionale en lokale infrastructuurprojecten. In 

het huidige financiële kader heeft het cohesiebeleid de grootste bijdrage geleverd aan de 

energiesector, uitgedrukt in financieringsvolume in de EU-begroting.  

Ik zal de regionale samenwerking intensiveren, aangezien duidelijk is gebleken dat dit een 

meerwaarde oplevert bij de ontwikkeling van trans-Europese infrastructuur. Wij moeten nu de 

regionale samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 

opvoeren in alle vier de groepen op hoog niveau: Baltic Energy Market Interconnection Plan 

(BEMIP); North Seas Energy Cooperation; Interconnections for South-West Europe en 

Central and South Eastern Europe Energy Connectivity (CESEC). In deze context zal ik 

zorgen voor strategische sturing en coördinatie van de voortgang en zal ik prioritaire projecten 

zoals de Baltische synchronisatie voltooien.  

 

6a) Hoe zorgen u en uw diensten voor een efficiënte coördinatie met andere 

commissarissen wier beleidsgebieden gevolgen hebben voor of beïnvloed worden door 

uw portefeuille, en met name de uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal, 

de vicevoorzitter voor Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses (met betrekking tot 
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de Europese alliantie voor batterijen en de energieaspecten van strategische prognoses), 

de commissaris voor Interne markt (met betrekking tot de digitalisering op het gebied 

van energie), de commissaris voor Vervoer (met betrekking tot de synergieën tussen 

energie en vervoer), de commissaris voor Innovatie en Jeugd (in verband met onderzoek 

en innovatie op het gebied van energie), de commissaris voor Economie (in verband met 

de herziening van de energiebelastingrichtlijn en de opzet van een koolstofbelasting), en 

de commissaris voor Cohesie en Hervormingen (met betrekking tot het fonds voor een 

eerlijke transitie en regionale samenwerking)?  

Ik hecht veel belang aan het collegialiteitsbeginsel en zal voluit samenwerken met de andere 

leden van het college. Ik zal in mijn dagelijkse werkzaamheden de werkmethoden van de 

nieuwe Commissie volgen, gebaseerd op de beginselen van inclusie en loyale samenwerking 

tussen alle leden van het college. Ik zal ervoor zorgen dat de samenwerking tussen mijn 

diensten en de diensten van andere beleidsgebieden die verband houden met energie op 

doeltreffende en gecoördineerde wijze verloopt, teneinde te garanderen dat we samenhangend 

en goed doordacht beleid opstellen.  

Ik zal nauw samenwerken met kandidaat-uitvoerendvicevoorzitter voor de Europese “Green 

Deal” en kandidaat-commissaris voor klimaatactie Frans Timmermans, volgens zijn 

aanwijzingen voor wat de “Green Deal” betreft.  

Ik zal nauw samenwerken met kandidaat-vicevoorzitter voor interinstitutionele betrekkingen 

en prognoses Maroš Šefčovič voor wat betreft de werkzaamheden op het gebied van de 

Europese alliantie voor batterijen, en zal ook samenwerken met de lidstaten en de 

belanghebbenden. Daarbij zal ik gebruikmaken van de gedegen ervaring die hij in de voorbije 

vijf jaar heeft opgedaan als vicevoorzitter voor de Energie-unie.  

Voor wat de digitalisering van de energiesector betreft, zal ik overleg plegen met kandidaat-

commissaris voor de interne markt Sylvie Goulard. De laatste jaren is gebleken dat de nauwe 

banden tussen technologische innovaties en de energiesector erg sterk zijn (denk alleen maar 

aan de slimme integratie van de sectoren elektriciteit, verwarming, vervoer en industrie). 

Daarom zullen wij samenwerken om de technologische soevereiniteit van Europa te 

versterken en zullen wij investeringen in nieuwe technologieën overwegen, zoals onder 

andere blockchain en kunstmatige intelligentie. Tijdens deze werkzaamheden op het gebied 

van de digitalisering van de energiesector zal ik dan ook nauw samenwerken met Margrethe 

Vestager, kandidaat-uitvoerendvicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale 

tijdperk en kandidaat-commissaris voor mededinging.  

Samenwerking met de kandidaat-commissaris voor vervoer Rovana Plumb zal van cruciaal 

belang zijn voor het concept van slimme integratie. Duurzame en slimme mobiliteit is 

essentieel om de vervoerssector geschikt te maken voor een schone, digitale en moderne 

economie. In dit kader zullen wij een grotere toepassing van duurzame en alternatieve 

brandstoffen voor het weg-, maritiem en luchtvervoer bevorderen.  

Om vooruitgang te boeken in de richting van een schoon energiesysteem moeten we 

onderzoek en innovatie op energiegebied stimuleren. Om deze ambitie waar te maken, zal ik 

samenwerken met kandidaat-commissaris voor innovatie en jeugdzaken Mariya Gabriel. Ik 

zal optimaal gebruikmaken van het Horizon Europa-programma, vooral met betrekking tot de 

cluster die klimaat-, energie- en mobiliteitskwesties omvat. Om dit doel te bereiken, zal het 

zeer belangrijk zijn om samen te werken met de lidstaten, de onderzoekswereld, het 
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maatschappelijk middenveld en de andere leden van de Commissie, teneinde te garanderen 

dat onderzoek, beleid en economische prioriteiten hand in hand gaan.  

Samen met kandidaat-commissaris voor Economie Paolo Gentiloni zal ik bijdragen aan de 

herziening van de energiebelastingrichtlijn om ervoor te zorgen dat ze aansluit op onze 

verbintenissen inzake klimaatneutraliteit en om een einde te stellen aan subsidies voor fossiele 

brandstoffen. Ik zal ook bijdragen aan het ontwerp van een koolstofbelasting aan de grens; dit 

cruciale instrument om koolstoflekkage te voorkomen moet volledig in overeenstemming zijn 

met de WTO-regels. Ik zal mij ook inzetten om het gebruik van de euro op de energiemarkten 

te doen toenemen, want, ondanks het feit dat de EU de grootste invoerder van energie ter 

wereld is, wordt ongeveer 85 % van de EU-invoer momenteel in dollars betaald.  

Mensen en regio’s zullen de belangrijkste actoren zijn die richting helpen geven aan de 

transitie naar een schoner en efficiënter energiesysteem. Ik zal dan ook met kandidaat-

commissaris voor Cohesie en hervormingen Elisa Ferreira samenwerken aan het ontwerp en 

de tenuitvoerlegging van het nieuwe fonds voor een rechtvaardige transitie. Het doel is ervoor 

te zorgen dat dit fonds gerichte steun verleent aan industriële en steenkool- en energie-

intensieve regio’s en aan eilanden, in het kader van het initiatief “schone energie voor de EU-

eilanden”. Samen zullen we steun verlenen aan alle vormen van regionale samenwerking om 

beter geïntegreerde markten tot stand te brengen, waarbij de consument de kern moet blijven 

vormen van het energiesysteem. Om aan te tonen dat wij in onze werkzaamheden echt 

prioriteit geven aan de consumenten, zal ik gebruikmaken van de waarnemingspost voor 

energiearmoede om de lidstaten te helpen bepalen welke gebieden de meeste steun nodig 

hebben.  

Als teamspeler zal ik samenwerken met alle leden van het college, overeenkomstig het 

collegialiteitsbeginsel.  

6b) Hoe wilt u persoonlijk toezien op de goede kwaliteit van wetgevingsvoorstellen, 

volledige transparantie rond lobbyactiviteiten (gericht op uzelf en uw diensten) en een 

constante en evenwichtige raadpleging van alle belanghebbenden, daarbij ook rekening 

houdend met de noodzaak van grondige effectbeoordelingen, met name over de impact 

van alle voorgestelde wetgeving inzake kmo’s? 

Het is mijn voornemen het ontwerp op te stellen van, te onderhandelen over en uitvoering te 

geven aan een energiebeleid dat volledig in de lijn ligt van de politieke beleidslijnen van de 

verkozen voorzitter en volledig in overeenstemming is met de beginselen van transparantie, 

verantwoordingsplicht, collegialiteit en persoonlijke onafhankelijkheid.  

Ik zal erop toezien dat de EU-wetgeving op het gebied van energie doeltreffend, evenredig en 

eerlijk is, en dat ze wordt opgesteld volgens een open, inclusief, transparant en empirisch 

onderbouwd wetgevingsproces, en met volledige inachtneming van de beginselen van 

evenredigheid, subsidiariteit en betere regelgeving.  

Overeenkomstig de politieke beleidslijnen van de verkozen voorzitter zal ik nauw 

samenwerken met kandidaat-uitvoerendvicevoorzitter Timmermans en mijn andere collega’s 

om de Europese “Green Deal” uit te voeren. Mijn bijdrage zal eruit bestaan 

energiebeleidsmaatregelen te ontwerpen en voor te stellen op basis van een grondige 

effectbeoordeling van hun sociale, economische en ecologische gevolgen, welke door de 

onafhankelijke Raad voor regelgevingstoetsing zullen worden geëvalueerd, en op basis van 

een diepgaande raadpleging van deskundigen en burgers. Die maatregelen zullen ook stroken 
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met de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit en laten zien dat Europese maatregelen 

onmiskenbaar een meerwaarde hebben.  

Zoals ik heb verklaard in mijn antwoord op vraag drie, zal ik rekening houden met het 

beginsel “één erbij, één eraf” als leidraad voor alle nieuwe wetgevingsvoorstellen in verband 

met de energie-unie, teneinde de verdere integratie van het energiebeleid en de algemene 

samenhang van het energie-acquis te garanderen. 

Ik zal ernaar streven de regelgevingslast voor burgers, overheden en bedrijven, en met name 

het mkb, tot een minimum te beperken. Indien vereist, zullen onze effectbeoordelingen 

worden ondersteund door een mkb-test, waarbij een specifieke raadpleging van 

belanghebbenden uit het mkb wordt gehouden om na te gaan of een initiatief gevolgen heeft 

voor het mkb en zo ja, hoe groot die dan wel zijn. De toepassing van het beginsel “één erbij, 

één eraf” zal bijdragen tot onze doelstelling om de administratieve rompslomp te 

verminderen.  

Aangezien het energiebeleid een grote invloed heeft op het leven van de burgers en op de 

bedrijven, ben ik het er volledig mee eens dat alle belanghebbenden op samenhangende en 

evenwichtige wijze moeten worden geraadpleegd. Ik ben dan ook voornemens actief de 

dialoog aan te gaan met en te luisteren naar externe belanghebbenden, met inbegrip van 

belangrijke stakeholders uit de energiesector, bedrijven, de industrie, het maatschappelijk 

middenveld en niet-gouvernementele organisaties. Ik zal ook de bestaande 

raadplegingsmechanismen en -fora op het gebied van energie voortzetten en indien mogelijk 

versterken. Dit is van essentieel belang om te komen tot een rechtvaardige transitie waarbij 

niemand buiten de boot valt, in de geest van het Europees klimaatpact dat de verkozen 

voorzitter voor ogen heeft.  

Ik verbind mij ertoe de betrekkingen met belanghebbenden te baseren op de in het Verdrag 

vastgelegde verplichtingen inzake onafhankelijkheid, transparantie, onpartijdigheid en 

beschikbaarheid. Zoals gezegd in mijn antwoord op vraag 2, zal ik al mijn contacten en 

beraadslagingen met beroepsorganisaties of zelfstandigen die betrekking hebben op de EU-

beleidsvorming en de uitvoering daarvan, openbaar maken op de desbetreffende webpagina’s. 

Ik zorg ervoor dat mijn kabinet en de diensten onder mijn verantwoordelijkheid hun 

betrekkingen met belanghebbenden op dezelfde beginselen en verplichtingen baseren en 

dienovereenkomstig handelen.  

 

7) Hoe zult u met uw diensten zorgen voor een nauwere samenwerking met de 

commissie ITRE? Welke concrete maatregelen wilt u nemen om ervoor te zorgen dat de 

Commissie ITRE tijdig en op een proactieve manier dezelfde informatie ontvangt als de 

Raad en de lidstaten met betrekking tot geplande wetgevingsinitiatieven of andere 

belangrijke initiatieven? Hoe denkt u het toezicht van de Commissie ITRE op 

wetgevende en niet-wetgevende procedures te bevorderen? Bent u van plan om de 

Commissie ITRE in een vroeg stadium alle nodige informatie te verstrekken betreffende 

de voorbereiding van wetgevingshandelingen, gedelegeerde handelingen en 

uitvoeringshandelingen, en hoe wilt u het toezicht op de uitvoering van deze handelingen 

bevorderen? Hoe bent u van plan te garanderen dat ITRE naar behoren wordt 

geïnformeerd over en betrokken bij eventuele internationale akkoorden binnen uw 

beleidsterrein?  
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In haar politieke beleidslijnen heeft verkozen voorzitter Ursula von der Leyen haar 

doelstelling geformuleerd om het partnerschap met het Europees Parlement te versterken. Ik 

zal deze doelstelling op alle manieren ondersteunen. In het verleden hebben de Commissie en 

het Parlement al aangetoond dat zij dezelfde politieke visie hebben op het energiebeleid, 

namelijk dat het moet zorgen voor betaalbare, veilige, betrouwbare en schone energie voor 

alle Europeanen. In deze context blijft de samenwerking met het Europees Parlement, en met 

name met de ITRE-commissie, van het allergrootste belang, met betrekking tot zowel 

wetgevende als niet-wetgevende kwesties.  

In het algemeen is het mijn doel om nauw samen te werken met alle leden van het Parlement, 

en meer specifiek om de gestructureerde dialoog met de ITRE-commissie voort te zetten. 

Zoals ik in mijn vorige antwoorden reeds heb gezegd, ben ik steeds bereid om deel te nemen 

aan commissievergaderingen, zodat ik de leden van die commissies regelmatig updates kan 

verstrekken over wetgevingshandelingen en gedelegeerde en uitvoeringshandelingen. Mijn 

deur staat ook altijd open voor de commissieleden, als er behoefte is aan gedachtewisseling en 

besprekingen. Ik zal ook deelnemen aan de trialoog om de weg te effenen voor compromissen 

over wetgevingsinitiatieven tussen de wetgevers.  

Zoals bepaald in het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 

Commissie, garandeer ik dat ik het beginsel van gelijke behandeling zal toepassen op het 

Parlement en de Raad, als medewetgevers, met name wat de verstrekking van informatie 

betreft.  

Samen met mijn diensten zal ik ervoor zorgen dat alle informatie over geplande 

wetgevingsinitiatieven of andere belangrijke initiatieven die aan de Raad moet worden 

verstrekt, ook proactief zal worden gedeeld met de ITRE-commissie, zonder vertraging. Wat 

dat betreft, zal ik nauwe contacten onderhouden met de voorzitter van de ITRE-commissie.  

Verkozen voorzitter Ursula von der Leyen is voorstander van een initiatiefrecht voor het 

Europees Parlement. Zij heeft toegezegd dat haar Commissie een wetgevingshandeling zal 

opstellen als het Parlement met meerderheid van stemmen van zijn leden een resolutie 

goedkeurt, met volledige inachtneming van de beginselen van evenredigheid, subsidiariteit en 

beter wetgeven. Ik sta volledig achter deze doelstelling en ik zal in elk stadium van verzoeken 

overeenkomstig artikel 225 van het VWEU samenwerken met het Parlement. 

Wat gedelegeerde en uitvoeringshandelingen betreft, zal ik ervoor zorgen dat de artikelen 290 

en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden nageleefd. Ik 

verbind mij ertoe deze bepalingen correct toe te passen, overeenkomstig de jurisprudentie van 

het Hof van Justitie en de recentelijk tussen het Parlement, de Raad en de Commissie 

overeengekomen criteria voor de afbakening tussen gedelegeerde handelingen en 

uitvoeringshandelingen. Ik zal ook de nauwe dialoog met de ITRE-commissie, die tijdens de 

vorige ambtstermijn tot stand is gebracht, verder verbeteren, met name met betrekking tot 

gedelegeerde handelingen; dit heeft ook betrekking op wederzijdse informatie-uitwisseling 

met het Parlement en de Raad, met volledige inachtneming van het interinstitutioneel 

akkoord, en op gedachtewisselingen in de ITRE-commissie, indien nodig. Ik zal er ook op 

toezien dat mijn diensten het Parlement uitnodigen om deel te nemen aan 

deskundigengroepen die gedelegeerde handelingen bespreken. Zoals overeengekomen tussen 

de drie instellingen in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven, hebben de 

deskundigen van de Raad en het Parlement systematisch toegang tot alle deskundigengroepen 

die gedelegeerde handelingen voorbereiden.  
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Voor de geloofwaardigheid van de Unie is het van essentieel belang dat goedgekeurde 

wetgeving wordt uitgevoerd. Ik verbind mij er dan ook voluit toe om de toetsings- en 

rapportageverplichtingen van de Commissie ten aanzien van het Parlement na te komen, 

teneinde de betrokkenheid van het Parlement bij de monitoring van de uitvoering van 

Uniewetgeving te faciliteren.  

Ik wil het Parlement betrekken bij internationale overeenkomsten op mijn beleidsterrein en 

zoveel mogelijk rekening houden met zijn standpunten. Mijn diensten en ik staan dan ook 

klaar om de ITRE-commissie op gezette tijden te informeren over de internationale dimensie 

die onder mijn verantwoordelijkheid valt. Het gaat onder meer over onze energiedialogen met 

derde landen, de energiegemeenschap, het Verdrag over het Energiehandvest, ons Oostelijk 

Partnerschap enz.  

Bij onderhandelingen over internationale energieovereenkomsten zal ik voldoen aan alle 

relevante bepalingen van de Verdragen en van de kaderovereenkomst. Dit betekent dat wij, 

indien passend, de Raad van de EU om onderhandelingsmandaten zullen vragen en, voor 

zover relevant, de instemming van het Parlement zullen vragen. Het Parlement wordt volledig 

en onmiddellijk in kennis gesteld van het verloop van de procedures.  

Op nucleair gebied is de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) partij bij alle 

belangrijke internationale verdragen die gesloten zijn onder auspiciën van de Internationale 

Organisatie voor Atoomenergie, en is zij toegetreden tot verschillende overeenkomsten inzake 

nucleaire samenwerking met derde landen. Overeenkomstig een met het Europees Parlement 

afgesproken praktijk zal ik de desbetreffende parlementaire commissies op de hoogte houden 

van alle internationale overeenkomsten waarover op basis van het Euratom-Verdrag wordt 

onderhandeld.  


