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Margaritis SCHINAS 

Kandidaat-vicevoorzitter voor “Onze Europese levenswijze beschermen” 

 

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 geloof in het Europese project heeft mijn leven vormgegeven sinds ik student was en 

gedurende mijn gehele loopbaan, die ik volledig heb doorgebracht in dienst van de Europese 

instellingen. Toen ik op het punt stond aan de universiteit te beginnen, was ik getuige van de 

toetreding van mijn land tot de Europese Unie en voelde ik dat dit de roeping van mijn 

generatie was.  

 

Als ik tot lid van het college van commissarissen word benoemd, ben ik voornemens al mijn 

ervaring en kennis van de instellingen in te zetten ten behoeve van onze werkzaamheden en 

samen met mijn collega’s te werken aan onze gemeenschappelijke agenda. Ik heb ruime 

ervaring met een groot aantal beleidskwesties en met de werking van de instelling, die ik goed 

kan benutten. Ik heb bijna 30 jaar in de Europese Commissie gewerkt, waarvan het grootste 

deel in leidinggevende functies, en ben van 2007 tot 2009 lid van het Europees Parlement 

geweest.  

 

In de verschillende functies die ik heb uitgeoefend, heb ik de gelegenheid gehad om te helpen 

bij de verwezenlijking van wat ik beschouw als cruciale projecten voor Europa op gebieden 

zoals vervoer, energie, economische zaken, gezondheid en consumenten. En in mijn recente 

rol als eerste woordvoerder van de Europese Commissie in de afgelopen vijf jaar heb ik 

inzicht gehad in alle werkterreinen van de Commissie, in alle landen van de Europese Unie. In 

die periode stonden de terreinen migratie en veiligheid bovenaan op de politieke agenda, net 

als banen, groei, diversiteit en inclusiviteit.  

 

Als Europees parlementslid ben ik vertrouwd geworden met de werking van het Europees 

Parlement. Dit is een voorrecht voor een lid van het college, aangezien ik sterk geloof in het 

belang van verantwoordingsplicht en solide interinstitutionele betrekkingen. Als lid van de 

Begrotingscommissie was ik mij destijds altijd bewust van het belang van het beheer van het 

geld van de Europese belastingbetaler op een strategische en verantwoorde manier, 
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bijvoorbeeld toen ik rapporteur was voor de financiering van Galileo en schaduwrapporteur 

voor de begroting 2009 van de EU. 

 

Als ik tot vicevoorzitter word benoemd, ben ik ook van plan om ten volle gebruik te maken 

van alle kennis van het Europees beleid die ik heb ontwikkeld, om een leidraad te bieden voor 

heel mijn portefeuille. Als kabinetschef van de commissaris voor Gezondheid en 

Consumentenbescherming in de Commissie Barroso I heb ik er mij bijvoorbeeld voor ingezet 

dat voedselveiligheid een van de Europese waarmerken blijft, door het beheer van belangrijke 

crises zoals de verspreiding van de vogelgriep aan te sturen en door bij te dragen tot het 

onderhouden van belangrijke handelsbetrekkingen in een cruciale sector voor de Europese 

economie. Op het gebied van de volksgezondheid heb ik gewerkt aan de ondersteuning van de 

lidstaten bij de bestrijding van chronische ziekten.  

 

Ik ben van mening dat een lid van het college ook moet bijdragen aan het behoud van de 

solidariteit die tot het DNA van de Europese Unie behoort, met name in tijden van crisis en 

wanneer onze lidstaten dit het meest nodig hebben. Zo heb ik onder de Commissie-Barroso II 

de werkzaamheden van de taskforceteams voor Griekenland van de Commissie in de praktijk 

gecoördineerd. We hebben met name de Griekse autoriteiten geholpen om in detail de 

technische bijstand te bepalen die nodig was ter ondersteuning van de inspanningen van 

Griekenland om terug te keren naar duurzame groei en het scheppen van banen, hetgeen 

mogelijk is gemaakt dankzij de solidariteit van de Unie. 

 

Aan deze ervaringen heb ik een grondige kennis overgehouden van de werking van de 

Europese instellingen en de grootste bewondering voor de resultaten die zij kunnen bereiken. 

Wanneer we samenwerken, kunnen we bergen verzetten, louter door de wereld te bekijken 

zoals hij er zou kunnen uitzien, in plaats van hoe hij eruitziet. Dat is mijn drijfveer.  

 

Als vicevoorzitter zal ik, samen met de leden van mijn groep van commissarissen, 

samenwerken met alle relevante commissies van het Europees Parlement en met de 

regeringen van de EU-lidstaten. Ik ben ook van plan om mijn ervaring op het gebied van 

communicatie te gebruiken om met de burgers in dialoog te treden en na te gaan welke 

verwachtingen zij hebben op de gebieden die onder mijn portefeuille vallen. Ik ben van plan 

om de kennis die ik in mijn loopbaan als ambtenaar, lid van het Europees Parlement, manager 

en lid van het team van directe medewerkers van de huidige Commissievoorzitter heb 

verworven, in te zetten om het nieuwe college te helpen een politieke agenda uit te voeren die 

wordt gestuurd door het debat met de instellingen en de verwachtingen van onze burgers.  

 

De politieke beleidslijnen van verkozen voorzitter Von der Leyen vormen de basis van onze 

werkzaamheden in samenwerking met het Europees Parlement, en ik verbind mij ertoe om 

deze tot einde van mijn mandaat ten volle te volgen. De portefeuilleverantwoordelijkheden 

die mij als voorgedragen vicevoorzitter zijn toegewezen, gaan van onderwijs en cultuur, 

werkgelegenheid, veiligheid en migratie, tot gezondheid en gelijkheid. Mensen zijn echter de 

rode draad in al deze verantwoordelijkheden. Daarbij gaat het erom de eenvoudige, maar 

essentiële premisse te verdedigen dat iedereen telt, dat niemand aan zijn lot mag worden 

overgelaten en dat iedereen dezelfde rechten en kansen moet kunnen krijgen. Als ik tot lid van 

het college word benoemd, wil ik een Unie van gelijkheid tot stand brengen waarin iedereen 

dezelfde rechten en kansen moet kunnen krijgen. 

 

Ik zal gendergelijkheid op alle gebieden van mijn verantwoordelijkheid bevorderen: door een 

strategie voor gendergelijkheid te coördineren en uit te voeren; door mij in te zetten voor de 
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bevordering van gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor gelijkwaardige arbeid; door 

gelijke toegang tot gezondheidszorg en onderwijs te bevorderen en discriminerende praktijken 

op het gebied van migratie in binnen- en buitenland te bestrijden. Als manager en als politicus 

heb ik gendergelijkheid toegepast in de teams die ik mocht vormen en het beleid dat ik mocht 

voeren, en ik ben van plan om als vicevoorzitter van de nieuwe Commissie hetzelfde te doen 

met mijn toekomstige team en mijn beleidsvoorstellen.  

 

Ik geloof sterk in de verantwoordingsplicht en heb mijn belangenverklaring ter beschikking 

gesteld van het Europees Parlement. Ik verbind er mij ook toe de gedragscode voor de leden 

van de Commissie volledig na te leven. Ik zal, zoals ik altijd heb gedaan tijdens mijn lange 

dienstjaren in de EU-instellingen, handelen zonder instructies van externe instanties en met 

inachtneming van de grondrechten en fundamentele waarden die de Europese Unie maken 

wat zij is. 

 

Ik verbind mij ertoe te zorgen voor de grootst mogelijke transparantie, en alle contacten en 

besprekingen met beroepsorganisaties en zelfstandigen inzake aangelegenheden die 

betrekking hebben op de EU-beleidsvorming of -uitvoering, openbaar te maken 

overeenkomstig de toepasselijke regels van de Commissie. 

 

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? 

 

De rol van de vicevoorzitters is aansturing en coördinatie. Ik beschouw mijn rol als bestaande 

uit coördinatie, het bieden van richtsnoeren en sturing om ervoor te zorgen dat in alle onder 

mijn verantwoordelijkheid geplaatste beleidsdomeinen van de Commissie samen aan dezelfde 

doelstellingen wordt gewerkt. De aan mij als kandidaat-commissaris toegekende 

portefeuilleverantwoordelijkheden omvatten een aantal van wat ik persoonlijk als de 

belangrijkste gebieden van de werkzaamheden van de Unie beschouw. Mensen vormen 

immers de rode draad die door alle beleidsterreinen onder mijn bevoegdheid loopt. Mensen 

staan centraal in onze werkzaamheden om te zorgen voor beter onderwijs in de Unie, in onze 

werkzaamheden op het gebied van gezondheid en in onze inspanningen om de veiligheid van 

onze Unie te waarborgen en ons migratiebeleid te consolideren. Het gaat om werkgebieden 

die uitdrukkelijk zijn gericht op het verbeteren van het dagelijkse leven van mensen binnen en 

buiten de EU. Het zijn gebieden waarop de Unie volgens mij echt een concreet verschil kan 

maken in de praktijk. Ik zal ernaar streven dat onze werkzaamheden op deze gebieden op de 

mensen gericht blijven.  

 

Overeenkomstig mijn opdrachtbrief zie ik het als mijn taak als vicevoorzitter om voor een 

belangrijke toegevoegde waarde te zorgen door de werkzaamheden van de Commissie te 

coördineren op drie belangrijke gebieden: vaardigheden, onderwijs en integratie; de 

Veiligheidsunie en hybride dreigingen; en een nieuw pact inzake migratie en asiel, waarin het 

interne en het externe beleid worden gecombineerd. 
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Als adjunct-kabinetschef van de vicevoorzitter bevoegd voor Transport, Energie en 

Betrekkingen met het Europees Parlement in de Commissie Prodi heb ik deelgenomen aan de 

onderhandelingen over een interinstitutioneel kaderakkoord tussen het Europees Parlement en 

de Commissie. Deze ervaring vormde mijn werkcultuur in zowel de Europese Commissie als 

het Europees Parlement. Een voortdurende, zinvolle dialoog tussen de Commissie en het 

Europees Parlement is van fundamenteel belang voor de eerbiediging van de democratische 

waarden die aan de structuur van de Europese Unie ten grondslag liggen. Ik ben van plan om 

mij in mijn nieuwe functie ten volle door deze cultuur te laten leiden, door met het Parlement 

samen te werken tijdens het beleidvormingsproces en in het kader van de politieke dialoog 

tussen de twee instellingen, onder meer met regelmatige betrokkenheid van de parlementaire 

commissies, trialoogbesprekingen en de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement. 

Zodra ik benoemd ben, ben ik van plan een concreet schema voor te stellen voor structurele 

dialogen met alle commissies binnen de bevoegdheden van mijn portefeuille, maar ook om 

alle commissarissen die onder mij als vicevoorzitter ressorteren, aan te moedigen om dat 

regelmatig te doen, en met specifieke agenda’s die ons in staat zullen stellen om vorderingen 

te boeken met onze werkzaamheden.  

 

In al mijn beleidstaken bij de Europese Commissie heb ik er altijd naar gestreefd nauwe 

betrekkingen met het Europees Parlement te onderhouden. Als lid van het Europees Parlement 

heb ik uit de eerste hand kennis gekregen van wat het inhoudt om de belangen van een 

kiesdistrict in de grotere constellatie van Europa te vertegenwoordigen en te verdedigen, en 

hoe je Europa opnieuw kunt vertalen in de lokale taal. Dit is een beginsel dat mijn dagelijkse 

werkzaamheden als vicevoorzitter zal leiden. Ik ben van plan nauw samen te werken met alle 

commissies en meen een voordeel te kunnen bieden door vanuit mijn positie met hen alle 

aspecten te kunnen bespreken die in mijn portefeuille samenkomen. 

 

Uit mijn persoonlijke ervaring weet ik dat het van cruciaal belang is dat onze betrekkingen 

open, transparant en op wederzijds vertrouwen gebaseerd zijn, en ik zal gedurende mijn 

mandaat ter beschikking van het Europees Parlement blijven voor het bespreken van alle 

onderwerpen die onder mijn persoonlijke bevoegdheid vallen. Ik zal er ook voor zorgen dat 

dezelfde praktijk geldt voor mijn kabinet, de commissarissen en de diensten van de 

Commissie die onder mijn verantwoordelijkheid vallen. 

 

Wat transparantie betreft, ben ik, als voormalig lid van het Europees Parlement, mij ten volle 

bewust van het belang hiervan, maar dit reikt veel verder dan Brussel. Ik zal alle contacten en 

besprekingen met beroepsorganisaties of zelfstandigen inzake aangelegenheden die 

betrekking hebben op de EU-beleidsvorming of -uitvoering, openbaar maken overeenkomstig 

de toepasselijke regels van de Commissie. Ik zal op transparante wijze met het Parlement 

samenwerken en verbind mij ertoe dat te doen door een permanente dialoog aan te gaan, 

regelmatig verslag uit te brengen en informatie uit te wisselen met de leden van het 

Parlement. Ik zal er ook voor zorgen dat het Europees Parlement regelmatig wordt 

geïnformeerd, met name voorafgaand aan belangrijke gebeurtenissen en in belangrijke fasen 

van internationale onderhandelingen op gebieden die onder mijn verantwoordelijkheid vallen. 

 

Verkozen voorzitter Von der Leyen steunt een initiatiefrecht van het Europees Parlement. Zij 

beloofde dat haar Commissie, wanneer het Parlement met volstrekte meerderheid van 

stemmen van zijn leden resoluties aanneemt, daaraan gevolg zal geven met een 

wetgevingshandeling, met volledige inachtneming van de beginselen van evenredigheid, 

subsidiariteit en beter wetgeven.  
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Ik sluit mij volledig aan bij deze doelstelling en ik zal in het kader van de toezegging van het 

volgende college voor een sterker partnerschap met het Europees Parlement, in elke fase van 

de bespreking van de resoluties overeenkomstig artikel 225 VWEU, met het Europees 

Parlement samenwerken. Ik verbind mij ertoe nauw samen te werken met de betrokken 

parlementaire commissies en actief en aanwezig te zijn bij de voorbereiding van de resoluties 

in het kader van artikel 225 VWEU. Ik ben ervan overtuigd dat dit de dialoog zal verbeteren 

en het vertrouwen zal bevorderen, alsook het gevoel om samen aan een gemeenschappelijk 

doel te werken.  

 

Ten slotte zal ik, indien een resolutie wordt aangenomen door het Parlement op gebieden die 

onder mijn bevoegdheid vallen, ervoor helpen zorgen dat de Commissie daaraan gevolg geeft 

binnen de termijn van drie maanden overeenkomstig het kaderakkoord.  

 

Ingeval het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk bevoegd zijn, verbind ik mij er ten 

volle toe de bepalingen van het kaderakkoord en het interinstitutioneel akkoord over beter 

wetgeven toe te passen, wat betekent dat ik bereid ben het Europees Parlement op voet van 

gelijkheid met de Raad van informatie en documenten te voorzien. 

 

Vragen van de Commissie cultuur en onderwijs 

3. De EU wordt gekenmerkt door verschillende nationale culturen. Hoe definieert u de 

‘Europese levenswijze’? Wat zijn uw beleidsprioriteiten op het gebied van onderwijs, 

cultuur en sport? Hoe beoordeelt u het belang en de zichtbaarheid van de 

financieringsprogramma’s voor onderwijs, cultuur en sport? Hoe ziet u de interactie 

tussen de verschillende beleidsgebieden en programma’s? Hoe kunnen het onderwijs- en 

het cultuurbeleid bijvoorbeeld elkaar aanvullen? En hoe wilt u er specifiek voor zorgen 

dat de EU een inclusieve benadering van een leven lang leren aanmoedigt voor wat 

onderwijs en vaardigheden betreft, met een sterke mobiliteitsdimensie? Het 

lesprogramma over de EU verschilt van lidstaat tot lidstaat. Denkt u dat het nuttig is 

gemeenschappelijke EU-hulpmiddelen te creëren om de lidstaten hierbij te 

ondersteunen? 

 

Het Verdrag herinnert ons eraan dat de Europese Unie berust op eerbied voor de menselijke 

waardigheid “in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, 

verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.” 

Voor mij betekent Europeaan zijn de eerbiediging van onze diversiteit en de bevordering van 

een manier van leven die deze waarden van inclusie en solidariteit verdedigt. Europeaan zijn 

betekent in essentie ook de meest kwetsbaren in de samenleving beschermen, zowel in het 

binnenland als in het buitenland.  

 

De culturele verscheidenheid in de lidstaten en hun regio’s is ons gemeenschappelijk erfgoed 

en maakt ons tot Europeanen. De Europese cultuur wordt overal ter wereld bewonderd. We 

moeten dit vieren, maar we moeten die cultuur ook beschermen. Onze Europese manier van 

leven houdt in dat wij onze diversiteit en ons pluralisme eerbiedigen en bevorderen, onze 

gemeenschappelijke culturele erfenis handhaven en de voortdurende dynamiek en creativiteit 

van grensoverschrijdende samenwerking stimuleren. 

De verantwoordelijkheden die onder de mij toegewezen portefeuille vallen, gaan van 

onderwijs en cultuur, veiligheid en migratie, tot gezondheid en gelijkheid. Ons optreden op 

deze gebieden kan een inclusief, billijk en dynamisch Europa bevorderen en een echt verschil 
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maken voor het leven van de mensen. Ik wil al het mogelijke doen om het EU-beleid daartoe 

te benutten. 

 

Bij onderwijs, cultuur en sport gaat het erom te investeren in mensen, en burgers in de hele 

Unie betrokken te maken. Daarbij gaat het er ook om innovatie te stimuleren. Mijn doel zal 

zijn deze beleidsmaatregelen dichter bij elkaar te brengen in het belang van de Europese 

burgers. Door over grenzen en disciplines heen, in verschillende talen samen te werken, 

kunnen we met ons allen een echt verschil maken bij het aanpakken van de maatschappelijke 

problemen en tekorten aan vaardigheden waarmee we worden geconfronteerd. Onderwijs, 

cultuur en sport kunnen ons welzijn verbeteren, sociale inclusie bevorderen en banen en groei 

helpen creëren. Onderwijs voor en via cultuur en cultuur in het onderwijs zijn concepten die 

we verder moeten ontwikkelen. Ik ben met name vastbesloten om deze beleidsmaatregelen te 

gebruiken om ervoor te zorgen dat mensen het gevoel hebben deel uit te maken van deze 

samenleving en beschikken over de kennis, levenservaring en vaardigheden die zij nodig 

hebben om er te gedijen. Mijn prioriteit zal zijn ervoor te zorgen dat er geen demografische 

groep wordt gemist, gaande van onze jeugd tot werkenden die nieuwe vaardigheden moeten 

leren, en volwassenen. 

Op het gebied van onderwijs werd in de politieke beleidslijnen benadrukt dat voor een nieuwe 

dynamiek moet worden gezorgd in de lopende inspanningen om uiterlijk in 2025 een 

Europese onderwijsruimte te verwezenlijken die inclusiever en toegankelijker is. We moeten 

ervoor zorgen dat we echte vooruitgang zien in het bevorderen van de toegang tot kwalitatief 

hoogwaardige en innovatiegestuurde onderwijs- en opleidingsstelsels. Ik zal samenwerken 

met de commissarissen voor Jeugd en Innovatie, Werkgelegenheid en Gelijkheid om 

belemmeringen en obstakels voor het vrije verkeer van lerenden uit de weg te ruimen, en 

grensoverschrijdende leermobiliteit en samenwerking op het gebied van onderwijs en 

opleiding te bevorderen. Het nieuwe Erasmusprogramma biedt mogelijkheden voor personen, 

organisaties en instellingen, alsook voor de lidstaten, om de visie van een Europese 

onderwijsruimte te verwezenlijken: de steun van de verkozen voorzitter voor de oproep van 

het Parlement om het budget van Erasmus te verdrievoudigen, heeft precies deze doelstelling 

voor ogen.  

Tegen de achtergrond van sociale, demografische en technologische transformaties kan 

cultuur een gemeenschapsgevoel helpen creëren. Toch neemt volgens gegevens van Eurostat 

meer dan een derde van de Europeanen niet deel aan culturele activiteiten. Daarom heeft de 

culturele sector onze actieve steun nodig. Ons gevestigde beleid is sterk gericht op het 

bereiken van dit doel. Het zal echter van essentieel belang zijn de financiering voor het 

programma Creatief Europa te verhogen, om deze negatieve trend in de culturele participatie 

in de EU aan te pakken.  

Wat sport betreft, zal een van mijn prioriteiten zijn de voordelen te benutten van sport als 

verbindend element van onze samenleving, over de gemeenschappen van onze lidstaten heen. 

Sport kan een positief effect hebben op de samenleving, in termen van gezondheid, sociale 

inclusie en gendergelijkheid. We moeten ervoor zorgen dat dit potentieel wordt gerealiseerd, 

wat ook betekent dat op lokaal niveau actie moet worden ondernomen.  

De wederzijds verrijkende interactie tussen cultuur en onderwijs moet in het EU-beleid tot 

uiting komen. Zowel het onderwijs- als het cultuurbeleid speelt een sleutelrol bij het 

bevorderen van actief burgerschap en gemeenschappelijke waarden. Door beide 

beleidsterreinen te combineren, wordt de impact op het creëren van een gevoel van 

verbondenheid vergroot. Met behulp van Erasmus+ zal de Europese Commissie de 
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interculturele uitwisseling van studenten financieren en hun deelname aan vrijwilligers- en 

onderwijsprojecten met betrekking tot cultureel erfgoed ondersteunen. 

We moeten onze onderwijsmodellen versterken om ervoor te zorgen dat Europeanen hun hele 

leven leren – en blijven leren. In onze snel veranderende economie en samenleving moeten 

we mensen helpen zich voor te bereiden op verandering en zich aan te passen aan de nieuwe 

omgeving — waarbij uiteraard nieuwe digitale behoeften ontstaan. Het strategisch kader voor 

samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding, de Europese onderwijsruimte, de 

agenda voor vaardigheden voor Europa en het programma Erasmus+ kennen alle een 

belangrijke rol toe aan een leven lang leren. Onderwijs voor jonge kinderen, schoolonderwijs, 

hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding en volwassenenonderwijs zijn allemaal 

essentiële onderdelen van een onderwijsstelsel dat tot resultaten leidt, zowel voor de burgers 

als voor de samenleving als geheel. Ik ben ervan overtuigd dat we mensen verder kunnen 

helpen om gemakkelijker om te schakelen tussen verschillende onderwijssectoren en 

leeromgevingen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door het aanbieden van beste praktijken voor 

mensen om hun onderwijs en opleiding in verschillende fasen van hun loopbaan voort te 

zetten, door na te gaan hoe onderwijs- en opleidingsstelsels kunnen inspelen op meer 

geïndividualiseerde onderwijs- en opleidingstrajecten, of door leerresultaten te erkennen die 

buiten de formele onderwijsomgeving zijn bereikt.  

 

Ik zal zorgen voor een betere toegankelijkheid voor alle segmenten van de samenleving en 

met name voor mensen die tot minderheden behoren en voor mensen met een beperking. We 

moeten ook onze inspanningen opvoeren op het gebied van de ontwikkeling van 

vaardigheden, het anticiperen op de vraag naar vaardigheden en het inzicht van mensen in hun 

eigen vaardigheden. Dit zal ons in staat stellen de tekorten aan vaardigheden beter in kaart te 

brengen en weg te werken en bij- en omscholing te ondersteunen. Het idee van individuele 

leerrekeningen voor mensen in de werkende leeftijd moet daar een onderdeel van zijn. Ik kijk 

ernaar uit met de commissarissen voor Jeugd en Innovatie, en Werkgelegenheid samen te 

werken om met deze agenda vooruitgang te boeken. 

 

Met volledige eerbiediging van het prerogatief van de lidstaten om hun onderwijsstelsel te 

organiseren, geloof ik dat we meer kunnen doen ter ondersteuning van de inspanningen om 

les te geven over de EU. Een maatregel zou erin kunnen bestaan gemeenschappelijke EU-

instrumenten te bieden om de lidstaten te ondersteunen bij het vaststellen van relevante 

curricula, alsook instrumenten om leraren in de klas te helpen. Op basis van de uitstekende 

ervaringen met de Jean Monnet-actie op het niveau van het hoger onderwijs, zou ik de 

voorkeur geven aan een nieuw initiatief om de lidstaten te ondersteunen bij het delen van 

meer kennis over de Europese Unie. 

 

De realiteit is dat het potentieel om op dit gebied vooruitgang te boeken, niet kan worden 

gerealiseerd, tenzij we over de vereiste financiële middelen beschikken. We hebben sterke en 

ambitieuze financieringsprogramma’s nodig voor de toekomst. Het is ook belangrijk om snel 

tot een akkoord te komen over de toekomstige programma’s Erasmus+, Europees 

Solidariteitskorps en Creatief Europa, om in 2021 een financieringstekort te vermijden. Ik zal 

ook al mijn ervaring in de communicatie benutten om ervoor te zorgen dat we meer burgers 

bereiken, hen meer bewust maken van de wijze waarop zij kunnen profiteren van de kansen 

die de EU biedt en ernaar streven deze kansen toegankelijker en inclusiever te maken voor 

iedereen.  
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4.  Als vicevoorzitter bent u verantwoordelijk voor een reeks beleidsgebieden die tot 

de portefeuilles van meerdere commissarissen behoren. Hoe gaat u bijvoorbeeld 

samenwerken met de commissaris voor innovatie en jeugdzaken om ervoor te zorgen dat 

de EU over een gezamenlijke benadering van onderwijs, cultuur en sport beschikt? Hoe 

zal de coördinatie binnen de Commissie verlopen? U bent specifiek verantwoordelijk 

voor het Europees Solidariteitskorps en voor DiscoverEU, dat in het voorstel van de 

Commissie deel uitmaakt van het programma Erasmus+. Hoe wilt u zorgen voor een 

doeltreffende, gezamenlijke aanpak ten aanzien van de uitvoering van deze 

programma’s? 

 

De verkozen voorzitter heeft de rol van de vicevoorzitters en de commissarissen duidelijk 

omschreven als onderdeel van een dynamische integrale aanpak. Veel van onze 

beleidsmaatregelen hebben raakvlakken, wat betekent dat we alleen resultaten kunnen boeken 

wanneer we over de grenzen van het beleid heen werken, met systemen om de synergieën 

volledig te benutten. De diensten van de Europese Commissie zijn kenniscentra op hun 

bevoegdheidsterreinen, maar de organisatie van het werk betekent vaak dat zij in 

verschillende afdelingen zijn ondergebracht. Als ik tot vicevoorzitter word benoemd, zal ik 

gebruikmaken van mijn grondige kennis van de werkzaamheden van de Commissie om de 

beleidsterreinen te coördineren die onder de bevoegdheid van de commissarissen voor Jeugd 

en Innovatie, Werkgelegenheid, Gelijkheid en Gezondheid vallen. Dit zal ons in staat stellen 

onze prioriteiten op collegiale en creatieve wijze na te streven.  

 

Ik heb vaak een functie bekleed bij de instellingen die coördinatie en samenwerking vereiste 

met verschillende diensten en leden van het college van commissarissen. Ik ben van plan te 

werken op een open en op samenwerking gerichte manier, en zo bij te dragen tot het 

prioriteren en waarborgen van concrete resultaten. De Commissie heeft veel ervaring met het 

inzetten van vicevoorzitters om het werk dat door politieke prioriteiten wordt vormgegeven, te 

helpen sturen en coördineren, in plaats van met institutionele hiërarchieën te werken, en dat is 

een doeltreffende manier gebleken om verkokering tegen te gaan en samen te werken over de 

grenzen van portefeuilles en teams heen. Ik zie het als mijn taak te zorgen voor 

complementariteit en samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen en de synergieën 

tussen portefeuilles te benutten, alsook meerwaarde te bieden door de beleidsterreinen die 

onder mijn coördinatie vallen, te ondersteunen. Ik zal de groep van commissarissen die ik 

voorzit, als forum gebruiken om daartoe een algemene strategische koers uit te zetten.  

 

Een van mijn belangrijkste taken is ervoor te zorgen dat het toekomstige Europees Sociaal 

Fonds+ en het programma Erasmus+ sociale inclusie bevorderen, de meest behoeftigen 

ondersteunen en de arbeidsmobiliteit in de hele EU helpen bevorderen. Een gezamenlijke 

aanpak bij de uitvoering van de programma’s Erasmus, DiscoverEU en het Europees 

Solidariteitskorps is van essentieel belang. Met meer dan drie decennia ervaring met het 

Erasmus-programma en zijn voorgangers hebben we een solide systeem opgebouwd dat 

werkt, en dat deels op nationaal, deels op Europees niveau wordt uitgevoerd. Het is tijd om dit 

naar het volgende niveau te tillen en Erasmus te helpen alle burgers te bereiken. De 

mogelijkheden van het programma moeten worden meegedeeld aan onze regio’s, onze lokale 

gemeenschappen, maar ook aan verschillende groepen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat 

het een programma is dat de beginselen van diversiteit en inclusie weerspiegelt, die inherent 

zijn aan de Europese samenlevingen. Het Europees Solidariteitskorps is recenter, maar heeft 

geprofiteerd van de ervaring met Erasmus, en ik wil ervoor zorgen dat dit programma snel 

vooruitgaat en tastbare resultaten oplevert voor de komende jaren. Ik zal ervoor zorgen dat we 

de programma’s Erasmus, DiscoverEU en het Europees Solidariteitskorps gebruiken om onze 
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jeugd mondiger te maken en nieuwe mobiliteitskansen te bieden. In het kader van de 

totstandbrenging van een Unie van gelijkheid zal ik mij ook inzetten om de programma’s 

Erasmus en DiscoverEU toegankelijker en inclusiever te maken en ik geloof dat de 

complementariteit met het Europees Sociaal Fonds+ daartoe beter kan worden benut. 

 

 

5.  U is het toezicht op onderwijs, cultuur, sport en de integratie van migranten en 

vluchtelingen toevertrouwd. Welke rol spelen volgens u onderwijs, cultuur en sport bij 

het bevorderen van een Europees gevoel van verbondenheid en hechte gemeenschappen, 

en bij het bevorderen van de integratie van minderheden, migranten en vluchtelingen, 

rekening houdend met hun uiteenlopende achtergrond? Welke programma’s en 

beleidsinstrumenten van de EU op het gebied van onderwijs, cultuur en sport dragen bij 

tot de verwezenlijking van deze doelstelling, en welke maatregelen kunnen volgens u in 

de toekomst nodig zijn?  

 

Ik ben van mening dat een nieuwe stimulans voor inclusie op alle gebieden een krachtige en 

hernieuwde impuls moet omvatten om de integratie en inclusie van migranten en 

vluchtelingen te bevorderen. Europeaan zijn betekent openstaan voor de wereld en hart en 

huis openstellen voor wie minder geluk heeft en voor iedereen die in onze samenleving 

woont. De noodzaak om rekening te houden met de demografische omstandigheden en de 

behoeften van de arbeidsmarkt pleiten sterk voor meer legale migratie en afstemming tussen 

gevraagde en aangeboden vaardigheden. Integratie is essentieel voor mensen die naar Europa 

komen, voor lokale gemeenschappen en voor de gezondheid van onze samenleving en onze 

economie op lange termijn. Willen we onze samenleving en economie helpen gedijen, dan 

moeten we immers iedereen die deel uitmaakt van die samenleving, ondersteunen, waarbij 

inclusie voor iedereen een recht en een plicht is.  

Onderwijs en opleiding, en de ontwikkeling van vaardigheden en competenties zijn essentieel 

voor een succesvolle integratie van migranten en vluchtelingen. Zij helpen mensen zich in een 

nieuwe omgeving te vestigen, er te gedijen en eraan bij te dragen. Scholen, musea, culturele 

centra en sportvelden kunnen duidelijk worden aangewezen als plaatsen van 

gemeenschapsvorming. In alle steden en dorpen zijn dat de plaatsen waar families en buren 

elkaar ontmoeten en met elkaar omgaan. Door betrokken te worden, profiteren pas 

aangekomen migranten en vluchtelingen op velerlei manieren: ze worden geholpen bij het 

leren van de taal van het gastland, bouwen een sociaal netwerk op, gebruiken hun 

vaardigheden of ontwikkelen er nieuwe, en verwerven een dieper inzicht in de cultuur en de 

waarden van de gemeenschap. 

Op lokaal niveau deelnemen aan onderwijs, cultuur en sport brengt mensen dichter bij elkaar. 

Op die manier worden vreemdelingenhaat, uitsluiting en het “wij-tegen-zij” discours 

bestreden. Hierdoor kunnen zowel migranten als gastgemeenschappen optimaal 

gebruikmaken van de beschikbare vaardigheden: bijna een kwart van de migranten is 

hoogopgeleid, maar vaak kunnen ze hun vaardigheden niet gebruiken. Meer dan 40 % is 

overgekwalificeerd voor het werk dat zij verrichten. We kunnen het ons niet veroorloven dit 

potentieel te laten verloren gaan. Tegelijkertijd heeft bijna een vijfde van de migranten alleen 

basisonderwijs genoten en behoefte aan verdere steun.  

De EU kan de inspanningen van de lidstaten op dit gebied helpen ondersteunen. Het 

bestaande actieplan inzake de integratie van onderdanen van derde landen van 2016 omvatte 

maatregelen op gebieden als onderwijs, integratie op de arbeidsmarkt en actieve 
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deelname/sociale inclusie. We moeten de succesverhalen van de uitvoering ervan opnemen en 

nagaan hoe we dit werk verder kunnen ontwikkelen.  

Op het gebied van onderwijs ondersteunt het programma Erasmus+ de lidstaten al bij het 

leren van elkaar en bij de ontwikkeling van innovatieve praktijken op het gebied van 

onderwijs, jeugd en sport. Het brengt onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties en 

sportclubs rechtstreeks samen om gemeenschappelijke projecten uit te voeren. Het 

ondersteunt mobiliteit en uitwisselingen, en biedt online hulp aan leerkrachten bij het 

bevorderen van de interculturele dialoog in de klas. DiscoverEU stimuleert het gevoel van 

verbondenheid met de Europese Unie bij jongeren door nieuwe kansen om het culturele 

erfgoed van Europa te ontdekken. In de toekomst zou ik ook graag zien dat het onderdeel van 

dit programma betreffende onderwijs en cultureel leren verder wordt ontwikkeld. Het feit dat 

ongeveer 275 000 jongeren al een aanvraag hebben ingediend om deel te nemen aan 

DiscoverEU, toont aan dat er werkelijk behoefte is aan grensoverschrijdend leren. Evenzo 

hebben 160 000 jongeren zich aangemeld om deel te nemen aan vrijwilligerswerk, stages of 

banen via het Europees Solidariteitskorps. De integratie van onderdanen van derde landen, 

asielzoekers en vluchtelingen is een van de gebieden waarop het korps kan bijdragen aan de 

aanpak van maatschappelijke problemen. In de sport is er sprake van een soortgelijke focus, 

met de #BeInclusieve EU Sport Awards voor uitstekend werk inzake de bevordering van de 

sociale integratie in heel Europa, met inbegrip van de integratie van migranten en 

vluchtelingen, alsook voor werkzaamheden inzake grensoverschrijdende culturele 

samenwerking en diversiteit in projecten voor culturele samenwerking.  

Dankzij al deze bottom-up-initiatieven kunnen mensen blijk geven van hun engagement om 

proactieve stappen te ondernemen om de integratie te ondersteunen. In het licht van de 

ervaringen uit het verleden en de uitdagingen die voor ons liggen, moeten wij op die manier 

een geïntegreerd ecosysteem voor integratie blijven opbouwen, waarbij kwetsbare groepen 

worden ondersteund en integratie wordt bevorderd door middel van onderwijs, jeugd, sport en 

cultuur. Gerichte financiering via de programma’s Erasmus+, Sociaal Fonds+, Europees 

Solidariteitskorps en Creatief Europa zal de sleutel tot succes blijven.  

Mijn taak als coördinerend vicevoorzitter zal erin bestaan de synergieën tussen deze 

verschillende financieringsinstrumenten te benutten. In het kader van de voorstellen van de 

Commissie voor de volgende langetermijnbegroting is de integratie van migranten en 

vluchtelingen op de langere termijn opgenomen in het Europees Sociaal Fonds+, terwijl de 

aanpak van de eerste integratie van asielzoekers in het kader van het Fonds voor asiel en 

migratie zal blijven gebeuren. Intussen zijn Erasmus+, het Solidariteitskorps en Creatief 

Europa — Cultuurfonds allemaal afzonderlijke financieringsinstrumenten. Dit betekent dat er 

veel ruimte is voor het ontwikkelen van meer synergieën in de betrokken programma’s om 

ervoor te zorgen dat we al onze inspanningen inzetten voor dezelfde overkoepelende 

doelstelling van meer gelijkheid en inclusie, en tegelijkertijd overlappingen vermijden. 

We moeten ook nagaan hoe andere EU-programma’s en beleidsmaatregelen kunnen bijdragen 

aan de totstandbrenging van een meer inclusieve samenleving over de hele linie. Er zijn 

bijvoorbeeld andere manieren waarop we scholen kunnen ondersteunen om zich open te 

stellen voor de bredere gemeenschap, door daarbij verschillende formele en niet-formele 

aanbieders van leermogelijkheden, culturele instellingen, sportclubs en jongerenorganisaties 

te betrekken. Dit zou duidelijk mogelijkheden bieden om migranten- en 

vluchtelingengemeenschappen te helpen. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn de verdere 

ondersteuning van leerkrachten, opleiders en schoolhoofden bij de professionele ontwikkeling 

van inclusieve onderwijsmethoden. We moeten de lidstaten ook helpen bij het ondersteunen 
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van de erkenning van vaardigheden en kwalificaties, en van de transparantie van in derde 

landen verworven kwalificaties. Het instrument voor het opstellen van een vaardigheidsprofiel 

van onderdanen van derde landen kan een echte bijdrage leveren aan integratie, door inclusie 

op de arbeidsmarkt te ondersteunen en relevante opleidingsmogelijkheden te vinden.  

 

Vragen van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken  

6. Wat zijn de belangrijkste prioriteiten in de portefeuille die u is toegewezen, en zou u 

instemmen met een wijziging van de titel van uw portefeuille? Uw portefeuille overlapt 

in grote mate met de portefeuille van de commissaris voor Binnenlandse Zaken. Kunt u 

precies aangeven voor welke gebieden u verantwoordelijk bent en de gebieden waarvoor 

de commissaris voor Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is? Een verdubbeling van 

bevoegdheden zou ertoe kunnen leiden dat bepaalde beleidsterreinen te weinig aandacht 

krijgen. Hoe wilt u dit vermijden? Verbindt u zich ertoe om op verzoek en ten minste 

tweemaal per jaar voor de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken te verschijnen? 

Eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en 

eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden 

behoren, pluralisme en gelijkheid van vrouwen en mannen: dit zijn de waarden en beginselen 

waarop onze Unie is gegrondvest. Daarvoor hebben de generaties voor ons gevochten en we 

mogen dat nooit als vanzelfsprekend beschouwen.  

 

Europeaan zijn betekent dat we de meest kwetsbaren in ons midden beschermen. Het betekent 

dat iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Het betekent dat 

iedereen dezelfde kansen krijgt. Het betekent dat we ervoor zorgen dat mensen toegerust zijn 

om te gedijen als onze samenleving en onze arbeidsmarkt zich ontwikkelen. Het betekent ook 

een sterke Europese dimensie voor cultuur en sport, als bouwstenen voor onze 

gemeenschappen en drijvende krachten voor onze economie. Het betekent dat we ons veilig 

voelen op onze straten, in onze huizen en op alle plaatsen waar we graag samenkomen, elkaar 

ontmoeten, en samenleven. Europeaan zijn betekent openstaan voor de wereld en hart en huis 

openstellen voor wie minder geluk heeft. Het betekent opkomen voor dezelfde rechten, 

beginselen en waarden overal ter wereld. 

 

Dit is wat het inhoudt Europeaan te zijn en ik beschouw het als mijn opdracht om deze 

waarden en beginselen samen met mijn collega’s en samen met u, het Europees Parlement, te 

bevorderen. Als ik word benoemd, zal dit de essentie van mijn werk zijn.  

 

En het is van essentieel belang dat dit werk plaatsvindt op basis van non-discriminatie, 

wederzijds respect en steun voor de kwetsbaren, ook wat betreft de integratie van degenen die 

een nieuw leven in Europa opbouwen. Mijn prioriteit is ervoor te zorgen dat we de echte 

toegevoegde waarde die de EU kan bieden, tot uitdrukking brengen door het aansturen van 

een hechte en inclusieve samenleving. Dit betekent dat we mensen de instrumenten en 

ondersteuning moeten geven die zij nodig hebben om als individu te groeien. Het betekent dat 

we moeten zorgen voor de veilige omgeving en gemoedsrust die we nodig hebben. Het houdt 

in dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan en bijzondere steun moet worden 

gegeven aan de kwetsbaren en de behoeftigen, in Europa, maar ook daarbuiten.  

 

De rol van de vicevoorzitters is aansturing en coördinatie. Ik zie mezelf in een coördinerende 

rol, door richtsnoeren te bieden om ervoor te zorgen dat in alle onder mijn portefeuille 
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geplaatste beleidsdomeinen van de Commissie samen aan dezelfde doelstellingen wordt 

gewerkt en dat er geen overbodige overlappingen zijn. 

 

Ik zie het als mijn taak als vicevoorzitter om voor een belangrijke toegevoegde waarde te 

zorgen door de werkzaamheden van de Commissie te coördineren. Ten eerste zal ik op het 

gebied van inclusie en integratie samenwerken met de commissarissen voor 

Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken, Jeugd en Innovatie, Gelijkheid en Gezondheid en hun 

betrokken diensten, teneinde een Unie van gelijkheid over de hele linie te bevorderen, ook 

wat betreft de integratie van onderdanen van derde landen. 

 

Ten tweede zal ik op het gebied van migratie samen met de collega’s werken aan een nieuw 

migratie- en asielpact waarin het interne en het externe beleid worden gecombineerd. De 

maatregelen die moeten worden genomen, moeten dan ook de interne organisatorische hokjes 

overstijgen. We kunnen alleen een duurzaam antwoord geven door middel van een integrale 

aanpak, waarbij gekeken wordt naar legale migratieroutes, grenzen, asiel, terugkeer en nauwe 

samenwerking met partners buiten de Europese Unie. Mijn taak zal erin bestaan ervoor te 

zorgen dat al deze bewegende onderdelen samenwerken. Het zal ook mijn taak zijn ervoor te 

zorgen dat in al het migratiegerelateerde beleid onze werkzaamheden op de mensen gericht 

blijven, met oplossingen die trouw zijn aan onze waarden van solidariteit, menselijkheid en 

verdraagzaamheid. 

 

Ten slotte zal mijn coördinerende rol een echte meerwaarde opleveren voor de 

werkzaamheden van de Commissie op het gebied van de Veiligheidsunie en met name de 

hybride dreigingen, waarbij ik zal samenwerken met de commissarissen voor Binnenlandse 

Zaken, Gelijkheid, Interne Markt en hun betrokken diensten, en aan de zijde van de hoge 

vertegenwoordiger/vicevoorzitter voor een sterker Europa in de wereld.  

 

De afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat de veiligheid van de EU-burgers 

alleen kan worden gegarandeerd door een gezamenlijke inspanning op nationaal en EU-

niveau. Het zal mijn taak zijn leiding te geven aan de werkzaamheden inzake de 

Veiligheidsunie, met het oog op het samenbrengen van de werkzaamheden van de Commissie 

in verschillende sectoren en portefeuilles om te verhinderen dat terroristen de middelen 

hebben om aanslagen te plegen, ernstige en grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden, 

de Europeanen online te beschermen en cybercriminaliteit te bestrijden, informatielacunes op 

te vullen en grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rechtshandhaving te 

bevorderen. Ik zal ook gebruikmaken van de geopolitieke en integrale aanpak, die 

kenmerkend zal zijn voor de Commissie-Von der Leyen, om de samenwerking van de EU op 

het gebied van de opbouw van veerkracht in reactie op hybride dreigingen te verdiepen. 

 

Al deze prioriteiten omvatten een reeks beleidsterreinen en er zijn investeringen nodig om 

ervoor te zorgen dat onze instrumenten, onze middelen en onze waarden op de meest 

doeltreffende wijze samenkomen. Ik ben ervan overtuigd dat dit precies de reden is waarom 

wij de creatieve organisatie van het college, zoals door de verkozen voorzitter uiteengezet, 

nodig hebben, waarbij de overkoepelende rol van de vicevoorzitters een aanvulling vormt op 

de beleidsfocus van de commissarissen. Elke commissaris heeft weliswaar de leiding over het 

beleidsterrein van de dienst die onder zijn verantwoordelijkheid valt, maar veel problemen 

vallen onder veel verschillende diensten. Daarom beschouw ik het als mijn rol om alle 

invalshoeken van een beleid samen te brengen, bijvoorbeeld onderwijs en vaardigheden, 

migratie en vaardigheden, of de meervoudige invalshoeken van veiligheid. Ik zal de 

synergieën maximaliseren en het risico op lacunes tot een minimum beperken. In 
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samenwerking met de commissarissen voor Binnenlandse Zaken, Justitie, Gelijkheid, 

Gezondheid, Innovatie en Jeugd, maar ook die voor Werkgelegenheid of Interne Markt, en 

uiteraard met vele andere collega’s, zal ik trachten beleidsmaatregelen op creatieve wijze 

samen te brengen om gemeenschappelijke oplossingen te vinden die gebaseerd zijn op onze 

waarden en verantwoordelijkheden. Ik ben ook zeer overtuigd van de rol van de Commissie 

bij het streven naar consensus, door middel van openheid, raadpleging en 

verantwoordingsplicht. Daartoe zullen we coördinatiemechanismen opzetten met een gerichte 

agenda en een visie op concrete resultaten. 

 

Mijn parlementaire ervaring heeft me ervan overtuigd dat het ook van essentieel belang is een 

eerlijke en politieke dialoog met het Europees Parlement te voeren op basis van openheid, 

transparantie en wederzijds vertrouwen. Dit zijn gebieden van groot openbaar belang, waar 

het van essentieel belang is dat de burgers kunnen zien dat er sprake is van effectieve 

democratische verantwoordingsplicht. Ik kan mij niet voorstellen dat ik mijn taken als 

commissaris zou kunnen vervullen zonder voortdurend contact met het Parlement en de 

parlementaire commissies, en een deel van mijn coördinatietaken zal ik als voorzitter van een 

groep van commissarissen vervullen. In die hoedanigheid zal ik zorgen voor een regelmatige 

dialoog op politiek niveau met het Parlement over alle behandelde onderwerpen. Ik verbind 

mij ertoe desgevraagd bij u in dit Parlement verslag uit te brengen; maar bovenal ook op 

regelmatige basis; en ik ben voornemens in mijn coördinerende rol in alle commissies te 

investeren die verband houden met de gebieden van mijn portefeuille, teneinde inzicht te 

krijgen in alle perspectieven. 

 

 

7. Welke vormen van legale migratie zijn volgens u een essentieel onderdeel van een 

holistische benadering van migratie in het nieuwe pact inzake migratie en asiel? Hoe 

denkt u ervoor te zorgen dat kleinschalige initiatieven - zoals de huidige proefprojecten 

op het gebied van arbeidsmigratie die door de Commissie worden gecoördineerd - 

worden uitgebreid om meer arbeidsmobiliteit op verschillende vaardigheidsniveaus in 

de EU te bevorderen? Verbindt u zich ertoe ervoor te zorgen dat de onderhandelingen 

over de blauwe kaart opnieuw op gang worden gebracht? Bent u van plan een 

coherentere aanpak van legale migratie te volgen, door afhankelijk van de vraag op de 

EU-arbeidsmarkt legale migratie voor laag- en middelgeschoolde werknemers mogelijk 

te maken? Verbindt u zich tot het intern en extern promoten van de EU-instrumenten 

voor legale migratie, zoals de richtlijnen betreffende de blauwe kaart, seizoenarbeiders, 

studenten en onderzoekers en gezinshereniging, alsook, in de toekomst, een EU-kader 

voor hervestiging en een humanitair visum? Welke initiatieven bent u van plan te 

ontwikkelen om te zorgen voor de integratie van onderdanen uit derde landen, zodat er 

hechte lokale gemeenschappen ontstaan waar uitbuiting wordt voorkomen? Welke EU-

steun overweegt u voor deze doelstelling?1 
 

De ontwikkeling van de mogelijkheden voor legale migratie is een topprioriteit voor het 

mandaat van de Commissie-Von der Leyen. Naar mijn mening dient legale migratie 

verscheidene doelen. Ten eerste kan legale migratie helpen inspelen op de demografische 

situatie en de arbeidsmarktbehoeften van de Europese economie, gelet de wereldwijde 

wedloop om talent. Ten tweede kan zij een veilig alternatief bieden voor mensen die er anders 

zouden worden toe gebracht gevaarlijke en irreguliere routes naar Europa te nemen. Ten 

                                                 
1Indien vraag 1 overbodig wordt, kan deze vraag in twee vragen worden gesplitst om de bepalingen van artikel 3, 

lid 5, van bijlage VII van het Reglement meer recht te doen. Ter vergelijking: 
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derde is legale migratie ook een belangrijke bouwsteen voor serieuze langetermijnrelaties met 

partners buiten de EU, die hun burgers kansen willen zien krijgen en die de voordelen zien 

van de ontwikkeling van een beter geschoolde bevolking.  

 

Daarom is legale migratie een essentieel onderdeel van de beleidsmix van een rationeel 

migratiebeleid. In sommige lidstaten zullen we echter aarzelingen moeten overwinnen.  

 

Door het bestaande EU-instrumentarium voor legale migratie verder te ontwikkelen, moeten 

we nagaan hoe de betrokken instrumenten beter kunnen worden gehandhaafd en uitgevoerd, 

hoe ze kunnen worden verbeterd, en hoe we de samenwerking met de lidstaten en de 

economische actoren op het gebied van arbeidsmigratie kunnen verdiepen, daar waar 

verschillende obstakels een remmend effect hebben op de capaciteit van de EU om 

hooggekwalificeerde werknemers aan te trekken. Ik zal investeren en nauw samenwerken met 

de commissarissen voor Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid om een oplossing te vinden 

die tegemoetkomt aan eventuele bezwaren en de huidige impasse deblokkeert. 

 

Een belangrijk deel van onze overeenkomsten met derde landen zal een onderdeel over legale 

migratie omvatten. Ik zal nauw samenwerken met de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter 

en andere commissarissen om de samenhang tussen de externe en de interne dimensie van dit 

belangrijke beleidsterrein te waarborgen. De lopende proefprojecten laten precies de 

samenwerking tussen lidstaten, derde landen en werkgevers zien die voor een productieve 

samenwerking vereist is. Op basis hiervan zal ik zoeken naar moderne en gerichte regelingen 

voor legale migratie die inspelen op de behoeften van de economie, de arbeidsmarkt en de 

demografische uitdagingen van de EU. De steun die vandaag in het kader van het trustfonds 

voor Afrika wordt verleend, is een doeltreffende stimulans gebleken voor deze proefprojecten 

en we zullen de mogelijkheid van EU-financiering moeten behouden. 

 

De effectieve integratie van migranten die legaal in de EU verblijven, is van cruciaal belang 

voor de cohesie van onze samenlevingen. In de afgelopen jaren zijn grote aantallen 

onderdanen van derde landen op het grondgebied van de lidstaten aangekomen en daarbij is 

effectieve integratie zowel een recht als een plicht. De EU kan een sleutelrol spelen bij het 

ondersteunen van de inspanningen van de lidstaten op dit gebied, door de uitwisseling van 

goede praktijken en wederzijds leren te vergemakkelijken. De oplossingen moeten van 

onderaf komen en niet bovenaf, wat betekent dat er moet worden gezorgd voor ondersteuning 

van en samenwerking met lokale gemeenschappen die weten wat het er in het gebied het best 

werkt. We moeten voortbouwen op positieve voorbeelden, zoals het Europees partnerschap 

voor integratie op de arbeidsmarkt en het partnerschap voor de integratie van migranten en 

vluchtelingen in het kader van de stedelijke agenda. 

 

EU-financiering is daarvan een belangrijk onderdeel. In het kader van de voorstellen voor de 

volgende langetermijnbegroting zou de integratie van migranten en vluchtelingen op de 

langere termijn vallen onder het Europees Sociaal Fonds+, terwijl de ondersteuning van de 

eerste integratie van asielzoekers in het kader van het toekomstige Fonds voor asiel en 

migratie zou blijven gebeuren. Een van mijn taken is ervoor te zorgen dat het toekomstige 

Europees Sociaal Fonds+ de sociale inclusie bevordert, de meest behoeftigen ondersteunt en 

de arbeidsmobiliteit in de hele EU bevordert. Dit is voor mij een kans om de integratie van 

migranten en vluchtelingen op verschillende beleidsterreinen te integreren.  

 

Het versterken van legale en veilige kanalen naar de EU voor onderdanen van derde landen 

die internationale bescherming behoeven, is een essentieel onderdeel van elk migratiebeleid 
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van de EU, als concreet bewijs van de humanitaire plicht die onze werkzaamheden moet 

leiden. We mogen er trots op zijn dat sinds 2015 twee succesvolle EU-

hervestigingsprogramma’s hulp hebben geboden aan bijna 60 000 van de meest kwetsbare 

personen die internationale bescherming behoeven, maar we moeten ervoor zorgen dat we 

doorgaan met deze inspanningen. Dit begint met de vaststelling van het hervestigingskader 

van de Unie. 

Ik zal ook samenwerken met de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en commissaris voor 

Binnenlandse Zaken om nieuwe humanitaire corridors open te stellen. Om deze humanitaire 

corridors te laten werken, is er behoefte aan hervestigingsplaatsen in de EU ter ondersteuning 

daarvan. De twee moeten dus hand in hand gaan. 

Zodra het hervestigingskader van de Unie is vastgesteld, moeten we nagaan of aanvullende 

maatregelen voor toelating op humanitaire gronden nodig zijn. 

 

 

8. Hoe denkt u, als kandidaat-vicevoorzitter verantwoordelijk voor de coördinatie van 

de Veiligheidsunie, ervoor te zorgen dat de bestaande reeks instrumenten op het gebied 

van veiligheid adequaat is, volledig en correct wordt uitgevoerd en geen lacunes 

vertoont? Zult u verslag blijven uitbrengen over de vooruitgang die is geboekt in de 

richting van een Veiligheidsunie, door te onderzoeken welke de grootste lacunes zijn in 

de Europese veiligheidsunie en hoe deze kunnen worden aangepakt? Zult u ook nagaan 

hoe de bestaande instrumenten en instrumenten door de lidstaten ten uitvoer worden 

gelegd, of de juistheid van gegevens wordt gecontroleerd en of er rechtsmiddelen - de 

Commissie is immers de hoedster van de Verdragen - worden ingezet wanneer dat nodig 

is en wanneer fundamentele rechten en vrijheden worden bedreigd of geschonden? Hoe 

denkt u ervoor te zorgen dat elke voorgestelde veiligheidsmaatregel volledig in 

overeenstemming is met de grondrechten en de beginselen van noodzakelijkheid en 

evenredigheid, en met name geen algemene gegevensverzameling of grootschalig toezicht 

inhoudt, en hoe bent u van plan de uitvoering van bestaande maatregelen in dit opzicht 

aan te pakken? Zult u strenger optreden tegen lidstaten die te laat zijn met de uitvoering 

van veiligheidsmaatregelen, en zult u onmiddellijk inbreukprocedures tegen deze 

lidstaten inleiden?  
 

Zoals aangegeven in de politieke beleidslijnen, moeten we ons uiterste best doen als het gaat 

om de bescherming van onze burgers. De eerste prioriteit die de Europese Raad in de 

strategische agenda voor de periode 2019-2024 heeft gesteld, heeft betrekking op de 

bescherming van burgers en vrijheden. De EU kan de lidstaten ondersteunen bij de 

bescherming van de burgers, uiteraard in gebieden met een sterke grensoverschrijdende 

dimensie, zoals terrorisme, georganiseerde criminaliteit of cybercriminaliteit, en bij het 

waarborgen van een sterke veiligheidsdimensie op beleidsterreinen die gaan van de digitale 

sector tot energie, en van financiële diensten tot grenzen. Ik zal mijn transversale 

verantwoordelijkheden gebruiken om ervoor te zorgen dat wij verdere vooruitgang boeken bij 

de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie. Ook verbind ik mij ertoe 

regelmatig verslagen inzake de Veiligheidsunie te blijven opstellen en verslag uit te brengen 

aan het Parlement. 

 

De EU heeft een breed scala aan instrumenten en beleidsmaatregelen ontwikkeld om de 

interne veiligheid te ondersteunen. Er zijn echter nog steeds problemen en lacunes die ons 

beletten het volledige potentieel van de Veiligheidsunie te benutten, en wij hebben te maken 
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met een constant wijzigend dreigingslandschap dat voortdurende waakzaamheid en 

aanpassingsvermogen vereist. 

 

Ik zal werken aan het dichten van informatielacunes door de uitvoering van de 

interoperabiliteitsvoorstellen, die bijzonder belangrijk zullen zijn wanneer we nieuwe 

informatiesystemen in gebruik nemen, zoals het inreis-uitreissysteem, het Europese 

reisinformatie- en -autorisatiesysteem (Etias) en het hervormde Europees 

Strafregisterinformatiesysteem (Ecris). 

 

Dankzij het harde werk van het Parlement en de Raad zijn deze voorstellen allemaal 

goedgekeurd en ik ben vastbesloten deze ten uitvoer te leggen. Ik zal de nadruk blijven leggen 

op de uitvoering van wat wij gezamenlijk zijn overeengekomen. De Commissie kan de 

lidstaten bij het uitvoeringsproces ondersteunen door financiële steun, juridische bijstand en 

praktisch advies te verstrekken. De Commissie moet ook haar rol als hoedster van de 

verdragen vervullen om ervoor te zorgen dat wat gezamenlijk is overeengekomen, ook wordt 

uitgevoerd, steeds met volledige inachtneming van de grondrechten. 

  

Uitvoering van deze wetgeving zal al bijdragen aan de verbetering van de 

grensoverschrijdende samenwerking, maar we moeten meer doen om de instrumenten die 

voor rechtshandhaving beschikbaar zijn, te moderniseren en aan te passen aan de nieuwe 

veiligheidsomgeving van het digitale tijdperk. We moeten een betere cultuur van 

grensoverschrijdende samenwerking tot stand brengen om het risico te helpen voorkomen dat 

georganiseerde criminelen misbruik maken van verschillen in nationale benaderingen of het 

opportunisme van gedigitaliseerde criminaliteit. We moeten middelen en expertise 

bijeenbrengen, zodat er geen lidstaten achterblijven en er geen nieuwe lacunes in de 

beveiliging ontstaan. 

 

Dit alles vraagt om een aanpak die voortbouwt op bestaande structuren en instellingen, de 

dialoog met de lidstaten op gang brengt en zich concentreert op de wijze waarop praktische 

stappen in de EU-samenwerking de rechtshandhaving kunnen helpen bevorderen. Dit vereist 

een duidelijk rechtskader, dat de samenwerking tussen autoriteiten en met de particuliere 

sector bevordert, met volledige inachtneming van de grondrechten. Wat één van ons aangaat, 

gaat ons allemaal aan: we moeten niet alleen de samenwerking tussen autoriteiten bevorderen, 

maar ook die tussen verschillende gemeenschappen. Om bijvoorbeeld online seksueel 

misbruik van kinderen beter aan te pakken, moeten dienstverleners wier diensten door 

criminelen worden gebruikt, samenwerken met rechtshandhavingsinstanties en met 

leerkrachten en sociale diensten om de preventie te versterken, beter informatie uit te wisselen 

over geconstateerd misbruik, slachtoffers te herkennen en te redden, en daders te identificeren 

en te vervolgen. Op dit gebied moet de Commissie de ruimte creëren voor een productieve 

dialoog en praktische samenwerking. 

 

De strategische uitdagingen waarmee we vandaag worden geconfronteerd, zijn van dien aard 

dat we meer en beter moeten doen. Veiligheid is een essentieel onderdeel van een breed scala 

van beleidsterreinen van de EU. Daarom zullen we gebruik moeten maken van alle 

beleidsmaatregelen en mogelijkheden waarover we beschikken, en met name om te zorgen 

voor een coherent kader voor een doeltreffende coördinatie.  

 

De Commissie heeft al bijzondere aandacht besteed aan de noodzaak om op dit gebied EU-

beleidsgebieden en -instrumenten samen te brengen. Als vicevoorzitter ben ik voornemens 

voort te bouwen op de aanpak van de Veiligheidsunie die bestaat uit een sterke interne 
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coördinatie. Dit is ook de beste manier om ervoor te zorgen dat de grondrechten op 

consistente wijze in ons beleid worden verankerd. We moeten de burgers helpen beveiligen 

tegen ernstige misdrijven en terroristische aanslagen, maar evenzeer kan het veiligheidsbeleid 

alleen maar duurzaam zijn als het onze grondrechten respecteert. Zowel de beleidsdoelstelling 

om onze burgers te beschermen als de eerbiediging van de grondrechten moet van meet af aan 

in het beleid worden opgenomen. Dit zal een belangrijke taak zijn voor de groep van 

commissarissen voor de bescherming van onze Europese levenswijze, waarbij de 

vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie en de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter 

voor een sterker Europa in de wereld worden betrokken om onze werkzaamheden op het 

gebied van interne en externe veiligheid beter op elkaar af te stemmen.  

 

Je veilig voelen in je eigen huis: dat is het meest fundamentele en universele recht. Geen recht 

is echter absoluut en het recht op veiligheid moet worden afgewogen tegen het recht op 

privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Naleving van de grondrechten moet 

daarom een essentieel kenmerk van het veiligheidsbeleid van de EU blijven, in 

overeenstemming met de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de Verdragen. Naast de 

doeltreffende rechterlijke controle door het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn er de 

verschillende mechanismen die de Commissie heeft ontwikkeld om de grondrechten te 

integreren bij het opstellen van wetgevings- en beleidsvoorstellen. Ik ben mij ten volle bewust 

van de gevoeligheid van deze kwestie en van het belang na te gaan of veiligheidsmaatregelen 

in overeenstemming zijn met de grondrechten. Ik zal er ook voor zorgen dat we rekening 

houden met de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Dit houdt onder meer de 

volledige eerbiediging van de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit in, en van de 

governancemechanismen om verhaal te halen. Het Europees Parlement speelt hierbij een 

belangrijke rol en ik zal er altijd naar streven dit te bevorderen en mogelijk te maken.  

 

De Commissie dient ook haar taak als hoedster van de Verdragen te blijven vervullen en 

inbreukprocedures in te leiden wanneer dat nodig is om de onverkorte omzetting en 

doeltreffende toepassing van het EU-recht te waarborgen. Deze aanpak zal ook vergezeld 

gaan van een volledige bereidheid om te bespreken hoe praktische belemmeringen kunnen 

worden overwonnen en de lidstaten te helpen vooruitgang te boeken. Dit maakt allemaal deel 

uit van de transparante en resultaatgerichte benadering die ik wil bevorderen om de effectieve 

Veiligheidsunie tot stand te brengen die de burgers van ons verwachten.  

 

 


