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Nabuurschap en Uitbreiding 

 

1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid 

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u geschikt voor het vervullen van het 
ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op 
het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling 
geven aan de strategische agenda van de Commissie? Hoe zult u ervoor zorgen dat gendermain-
streaming 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 hele loopbaan heb ik mij als ambtenaar ingezet voor de Europese integratie. Ik begon bij de 
Hongaarse overheid in 1995, net aan het begin van het proces van toetreding van Hongarije tot de 
Europese Unie. Ik maakte deel uit van het team dat het toetredingsproces coördineerde, eerst in 
Boedapest en daarna in Brussel bij de delegatie van Hongarije bij de EU. Ik deed veel begrip en 
kennis op van alle elementen van het toetredingsproces. Ik zal de unieke ervaring van deelname aan 
dit historische proces nooit vergeten en zij zal mij de rest van mij leven blijven motiveren. 
 
Sindsdien ben ik mijn land en de Europese Unie blijven dienen in verschillende functies bij de 
Hongaarse overheid en bij de Europese Commissie. Mijn rol als ambassadeur van Hongarije in 
Coreper I sinds 2011 en in Coreper II sinds 2015 bracht mij in de hoogste kringen van politieke 
besluitvorming in de Europese Unie.    
 
Ik heb aantoonbaar het algemene belang van de Europese Unie bevorderd als hoofd van de eenheid 
die binnen de Europese Commissie verantwoordelijk was voor de instelling van het Europese 
eenheidsoctrooi in het kader van het tweede geval van nauwere samenwerking in de EU. 
 
Bij het bouwen aan de Europese Unie hoeven we niet te kiezen tussen nationale en Europese 
belangen, maar moeten we deze verenigen en werken aan het algemeen belang. Ik ben voornemens 
mijn werkzaamheden volgens dit beginsel van algemeen belang voort te zetten. 
 
Commissaris worden voor de portefeuille Nabuurschap en Uitbreiding zou een droom zijn die 
werkelijkheid wordt. Ik ben goed voorbereid op deze taak. Ik koester veel sympathie en begrip voor 
de aspiraties van onze buren om deel uit te maken van de Europese familie, dan wel hier nauw bij 
betrokken te zijn. Tegelijkertijd begrijp ik dat we hun ambities moeten bezien in het licht van de 
politieke dynamiek die de Europese Unie voortstuwt. Ik wil mij met hart en ziel inzetten voor deze 
schone, maar zeer moeilijke taak, die cruciaal is voor de toekomst van de EU.  
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Ik zal ervoor zorgen dat de politieke beleidslijnen van de verkozen voorzitter naar behoren ten uitvoer 
worden gelegd in de betrekkingen met onze buren, waarbij ik terdege rekening zal houden met hun 
onderlinge verschillen. Ik ondersteun ten volle de verbintenis van de Commissie om de banden tussen 
mensen, naties en instellingen te versterken. Ik sta ook volledig achter de geopolitieke natuur van de 
nieuwe Commissie. Openheid, eerlijkheid, maar ook realiteitszin met het oog op het algemeen belang 
in een wereld die minder stabiel en minder veilig is geworden.  
 
Overeenkomstig de richtsnoeren van verkozen voorzitter Von der Leyen ondersteun ik het 
geopolitieke karakter van de nieuwe Commissie en zal ik dit bevorderen. 
 
Ik heb mij altijd leiden door de letter van de Verdragen en zal mij daar ook in de toekomst aan houden: 
rechten en plichten gaan hand in hand; groot en klein, rijk en arm, mannen en vrouwen moeten een 
gelijke behandeling krijgen.  
 
De gelijkheid tussen vrouwen en mannen is echt een fundamentele Europese waarde die in de EU-
Verdragen is neergelegd. Ik ben een absoluut voorstander van de versterking van de gendergelijkheid 
en de emancipatie van vrouwen en meisjes in de nabuurschaps- en uitbreidingslanden, 
overeenkomstig het EU-genderactieplan II, Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen: het 
leven van meisjes en vrouwen via de externe betrekkingen van de EU veranderen (2016-2020). 
Talrijke nabuurschapslanden kampen op dit punt met ernstige problemen, zoals seksegerelateerd 
geweld, uitsluiting van vrouwen van de arbeidsmarkt en ontzegging van eigendomsrechten, om er 
slechts enkele te noemen. Ik ben vast van plan om deze kwesties ter sprake te brengen in onze 
beleidsdialoog en gendergelijkheid via onze financiële steunverlening uitdrukkelijk te bepleiten. Ik 
wens ook binnen de Europese Commissie de gendergelijkheid te versterken, met name in de diensten 
die onder mijn verantwoordelijkheid zouden vallen, en ik steun ten volle de doelstelling van de 
verkozen voorzitter om op alle bestuursniveaus van de Commissie tegen het einde van het mandaat 
volledige gelijkheid te hebben gerealiseerd. Ik zal nauw samenwerken met de commissaris voor 
Gelijkheid.  
 
Ik zal moeten voldoen aan de hoogste ethische normen en de verplichtingen vastgelegd in artikel 17, 
lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), de artikelen 245 en 339 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en de gedragscode voor de leden van de 
Commissie. Mijn belangenverklaring is volledig en publiek toegankelijk, en ik zal deze aanpassen bij 
eventuele wijzigingen.  
 
Ook zal ik elke situatie vermijden die twijfel kan doen ontstaan over mijn onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid en de voorzitter van de Commissie op de hoogte brengen van situaties waarin er 
een belangenconflict kan spelen.  
 
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 verant-
woording 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? 
 
Rol en samenwerking met het Europees Parlement en zijn commissies 
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Indien ik word bevestigd als commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding, zal ik de volledige poli-
tieke verantwoordelijkheid nemen voor de activiteiten op mijn bevoegdheidsterrein, zoals uiteengezet 
in de opdrachtbrief die verkozen voorzitter Von der Leyen mij op 7 november heeft toegezonden. Ik 
onderschrijf het beginsel van collegialiteit ten volle en zal constructief samenwerken met de andere 
leden van het college om doeltreffende ontwikkeling en uitvoering van beleidsinitiatieven te garan-
deren, met name wat betreft de externe dimensie van het interne beleid.  
 
Ik zal streven naar een uitstekende werkrelatie met de hoge vertegenwoordiger van de EU voor bui-
tenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, en ervoor zorgen 
dat wij als een sterk team opereren.  
 
Een open, transparante en constructieve dialoog met het Europees Parlement is essentieel. Ik zal met 
het Parlement en de relevante commissies samenwerken in alle stadia van de beleidsvorming en de 
politieke dialoog, in een geest van wederzijds vertrouwen. 
 
Ik ben vastbesloten passende parlementaire controle te waarborgen en u tijdig en uitvoerig op de 
hoogte houden van mijn werkzaamheden. Wij zullen bijvoorbeeld nauw moeten samenwerken voor 
de finalisering van de toekomstige financieringsinstrumenten (instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale samenwerking, en instrument voor pretoetredingssteun III). Ik hecht 
groot belang aan gelijke behandeling van het Parlement en de Raad, en ik zal hun institutionele rol 
ten volle eerbiedigen. Dit is niet alleen een vereiste van de gewone wetgevingsprocedure, maar ook 
noodzakelijk voor een commissaris die als lid van het college verantwoording is verschuldigd aan de 
rechtstreeks verkozen leden van het Europees Parlement.  
 
Ik zal een regelmatige informatiestroom verzekeren naar de voorzitters van de relevante parlemen-
taire commissies en onze uitwisselingen met parlementaire delegaties en werkgroepen voortzetten. 
 
Ik zal ervoor zorgen dat de vragen van de leden van het Europees Parlement aan de Commissie over 
mijn portefeuille spoedig en zorgvuldig worden beantwoord. Ik zal regelmatig verschijnen voor de 
voltallige vergadering van het Europees Parlement, alsmede voor de commissies, en deelnemen aan 
trialoogonderhandelingen. 
 
Transparantie 
 
Verkozen voorzitter Von der Leyen benadrukt in haar politieke beleidslijnen dat om het vertrouwen 
van de burgers in de Unie te herwinnen, onze instellingen open moeten zijn en onberispelijk moeten 
ageren inzake transparantie. Ik zal nauw samenwerken met het Europees Parlement en de Raad om 
meer transparantie te brengen in het hele wetgevingsproces. Burgers moeten weten met wie wij, als 
instellingen die hen dienen, bijeenkomen en overleggen, en welke standpunten wij in het wetgevings-
proces verdedigen. Ik zal mij ten volle inzetten voor de uitvoering van de brede bepalingen over 
transparantie en informatieverstrekking die zijn opgenomen in het Kaderakkoord over de betrekkin-
gen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie en het Interinstitutioneel Akkoord 
over beter wetgeven. Ik zal ervoor zorgen dat deze bepalingen worden nageleefd in mijn gestructu-
reerde dialogen en andere contacten met de commissies van het Parlement.  
 
Beleidsvoorstellen die onder mijn bevoegdheid vallen, zullen zijn gebaseerd op een adequate raad-
pleging van deskundigen en het publiek, overeenkomstig de beginselen van betere regelgeving. Als 
lid van deze Commissie zal ik ook de inspanningen voortzetten om de burgers te informeren over de 
rol van de Commissie in het institutionele kader van de EU.  
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Follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement 
 
Verkozen voorzitter Von der Leyen is voorstander van een initiatiefrecht van het Europees Parlement. 
Zij beloofde dat deze Commissie met een wetgevende handeling zal reageren op resoluties van het 
Parlement die door een meerderheid van de leden worden goedgekeurd, met volledige eerbiediging 
van de beginselen van evenredigheid, subsidiariteit en beter wetgeven. Deze verbintenis onderschrijf 
ik ten volle. Ik zal nauw samenwerken met het Parlement bij alle stappen voor het bespreken van 
resoluties uit hoofde van artikel 225, VWEU. Ik verbind mij ertoe nauw samen te werken met de 
bevoegde parlementaire commissies, en een actieve rol te spelen bij de voorbereiding van resoluties 
in het kader van artikel 225 VWEU. Op deze manier kan de dialoog worden verbeterd, kan het ver-
trouwen worden vergroot en kan het gevoel samen een gemeenschappelijke doel na te streven worden 
bevorderd.  
 
Overeenkomstig het Kaderakkoord zal de Commissie op de resoluties van het Parlement reageren 
binnen drie maanden na de aanneming ervan. De Commissie zal zorgen voor politiek toezicht op het 
proces.  
 
Verstrekking van informatie en documenten 
 
De verstrekking van informatie en documenten is een essentieel aspect van de verdieping van de 
betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie. Ik verbind mij daarom ten volle tot 
volledige tenuitvoerlegging van de relevante bepalingen die zijn vervat in het kaderakkoord tussen 
de twee instellingen en het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven. De gelijkheid van Par-
lement en Raad als medewetgevers is vervat in de Verdragen, en ik zal garanderen dat dit beginsel 
wordt gerespecteerd in de context van het delen van informatie op gebieden die onder mijn verant-
woordelijkheid vallen. 
  
  
Vraag 3 

Hoe wilt u de interinstitutionele dialoog en de samenwerking tussen de Commissie en het Par-
lement (in het bijzonder de Commissie buitenlandse zaken) verder verbeteren? Gaat u hierbij 
voortbouwen op de toezeggingen en goede werkmethoden van de vorige commissarissen, met 
name voor wat de onderstaande onderwerpen betreft? 

 Een betere onderlinge afstemming tussen de activiteiten van de Commissie en het Euro-
pees Parlement, bijvoorbeeld door de systematische uitwisseling vooraf van geplande tijd-
schema’s voor publicaties (strategieën, mededelingen), ministeriële bijeenkomsten en topbij-
eenkomsten, voorstellen voor het openen van onderhandelingen over internationale overeen-
komsten, mensenrechtendialogen; 

 Samenwerking en informatie-uitwisseling met de Commissie buitenlandse zaken, ook 
schriftelijk, voor wat betreft onderhandelingen over internationale overeenkomsten, met name 
door onmiddellijk uitvoering te geven aan de onderdelen van de tekst die vooraf al zijn over-
eengekomen in het kader van onderhandelingen over punt 40 van het Interinstitutioneel Ak-
koord over beter wetgeven, die onder de prerogatieven van de Commissie vallen; 

 Tijdige raadpleging van de Commissie buitenlandse zaken over de prioriteiten en stand-
punten van het buitenlands beleid van de EU, met name voorafgaand aan de publicatie van 
nieuwe of geactualiseerde mededelingen, strategieën en mandaten van de EU, waaronder het 
uitbreidingspakket; 
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 Schriftelijke beoordeling van de wijze waarop de standpunten van het Parlement in aan-
merking zijn genomen na de aanneming van resoluties of na overleg zoals hierboven beschre-
ven; 

 De samenwerking en coördinatie van democratieondersteunende activiteiten, met name 
omdat het Europees Parlement een bewezen staat van dienst heeft bij de uitvoering van demo-
cratieondersteunende activiteiten (vooral bij de vier belangrijkste pijlers: verkiezingswaarne-
ming, capaciteitsopbouw voor parlementen, bemiddeling en dialoog, en acties op het gebied van 
de mensenrechten), zoals erkend in de mededeling over het EU-uitbreidingsbeleid 2019, waarin 
de nadruk wordt gelegd op de initiatieven van het EP op het gebied van bemiddeling en dialoog. 

 
Ik onderschrijf volledig het voornemen van verkozen voorzitter Von der Leyen om de bijzondere 
relatie tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie te versterken, zoals vervat in haar 
politieke beleidslijnen. Ik zal nauw samenwerken met het Europees Parlement om uitvoering te geven 
aan het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commis-
sie respectievelijk het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 2016 waar het gaat om de 
bepalingen inzake transparantie en de uitwisseling van informatie tussen de twee instellingen.  
 
Door samen te werken, kunnen we de Unie op het gebied van buitenlandse zaken een krachtiger stem 
geven. Ik zou derhalve het belang willen benadrukken van raadpleging tijdens de beleidsvorming, 
ook met betrekking tot prioriteiten voor het buitenlands beleid. Een goede informatiestroom tussen 
de Commissie en het Europees Parlement is van het grootste belang. 
 
Ik zal regelmatig met het Europees Parlement van gedachten wisselen over alle kwesties in verband 
met mijn portefeuille, met inbegrip van de uitvoering van de financieringsinstrumenten. Ook zal ik 
mijn diensten opdracht geven om verslag uit te brengen aan het Europees Parlement over technische 
dialogen, indien nodig. 
 
Overeenkomstig de specifieke verbintenissen die in het kaderakkoord en het interinstitutioneel ak-
koord zijn vastgesteld en in samenwerking met de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de 
Commissie zal ik, waar het gaat om de onderhandelingen over internationale overeenkomsten, in alle 
fasen van de procedure zorgen voor samenwerking en tijdige en volledige informatie-uitwisseling 
met de verantwoordelijke commissie en waarborgen dat de standpunten en aanbevelingen van het 
Europees Parlement in aanmerking worden genomen.  
 
Ik sta vanzelfsprekend ter beschikking van het Europees Parlement om informatie uit te wisselen, 
tijdig overleg te plegen en van gedachten te wisselen met de verantwoordelijke commissie over stra-
tegieën, jaarverslagen en andere lopende en geplande initiatieven en mandaten. Ik sta open voor een 
gedachtewisseling met de commissie over het uitbreidingspakket, onmiddellijk na goedkeuring door 
het college en vóór de presentatie aan de pers. Ik zal het Europees Parlement schriftelijk op de hoogte 
te houden van mijn bezoeken aan de landen die onder mijn bevoegdheid vallen en zal contact onder-
houden met het AFET-bureau, fractiecoördinatoren en rapporteurs over het standpunt van het Parle-
ment en informatie delen. De interparlementaire vergaderingen van het Parlement en de nationale 
parlementen van partnerlanden maken nauwere samenwerking en wederzijds begrip mogelijk en ik 
zal deze vergaderingen persoonlijk bijwonen in de mate dat mijn agenda dat toelaat. 
 
Ik wil nauw met het Europees Parlement samenwerken bij het ontwerpen en bespreken van resoluties, 
en ik zal ook reageren op kwesties die in resoluties aan de orde worden gesteld, om na te gaan wat de 
volgende stappen moeten zijn. De resoluties van het Europees Parlement en de follow-up van ons 
overleg worden in aanmerking genomen bij onze overwegingen inzake samenwerking in het kader 
van onze bilaterale of multilaterale betrekkingen met de partnerlanden. 



 

6 
 

 
Parlementaire diplomatie is belangrijk, met name in de landen die onder mijn bevoegdheid vallen. Ik 
wil graag voortbouwen op het goede werk dat tot nu toe is verricht. Ik ondersteun en vertrouw het 
Parlement bij het vervullen van deze belangrijke rol. 
 
Ik hoop nauw samen te werken met het Europees Parlement inzake de ondersteuning van de demo-
cratie en ik heb grote waardering voor de rol die het Europees Parlement kan spelen door in moeilijke 
omstandigheden te bemiddelen en dialoog te bevorderen.  
 
Ik zal naar aanleiding van de aanbevelingen van verkiezingswaarnemingsmissies nauw samenwerken 
met het Europees Parlement teneinde de impact te vergroten van de gezamenlijke inspanningen van 
de EU om in onze onmiddellijke nabuurschap de democratie te ondersteunen en voor stabiliteit te 
zorgen. 
 
 
Vraag 4 

Hoe ziet u de onderlinge taakverdeling en de complementariteit van uw rol met die van de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de Commissie op het vlak van het uitbreidings- en het 
nabuurschapsbeleid? 

Als commissaris die verantwoordelijk is voor buitenlandse betrekkingen ressorteer ik onder de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter, maak ik deel uit van de groep van commissarissen voor een sterker 
Europa in de wereld en zal ik ook nauw samenwerken met andere commissarissen.  
 
We hebben een gecoördineerde EU-respons nodig om de uitdagingen in de nabuurschapsregio doel-
treffend aan te pakken. Nauwe samenwerking met de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter is es-
sentieel om doeltreffend en coherent extern optreden van de EU te waarborgen en om de EU beter in 
staat te stellen een grotere rol te spelen in de wereld; de Unie zal winnen aan kracht, samenhang, 
zichtbaarheid en doeltreffendheid.  
 
Als ik word benoemd als commissaris, zal ik nauw samenwerken met de hoge vertegenwoordiger/vi-
cevoorzitter om de complementariteit van onze werkzaamheden te waarborgen en het optreden en de 
strategieën van de EU doeltreffend te coördineren. Ik zal de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter 
helpen de standpunten van de lidstaten over belangrijke beleidskwesties in verband met mijn porte-
feuille te consolideren. Hiervoor is het noodzakelijk dat regelmatig, vruchtbaar en constructief wordt 
samengewerkt, prioriteiten duidelijk worden afgesproken en er dagelijks wordt samengewerkt en 
overlegd. Met name in verband met de uitbreidingsonderhandelingen zal ik ook zorgen voor nauwe 
coördinatie tussen de verschillende diensten van de Commissie teneinde onze partnerlanden optimaal 
te ondersteunen bij hun hervormingsinspanningen en hun aanpassing aan het EU-acquis. 
 
Samen met de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter wil ik op onze sterke punten voortbouwen om 
ervoor te zorgen dat ons beleid maximale impact en invloed heeft. Een van mijn eerste prioriteiten is 
het bevorderen van een gemeenschappelijke visie op de belangrijke regio’s in mijn portefeuille. Deze 
visie zal gedurende mijn hele mandaat richtinggevend zijn voor mijn betrekkingen met de hoge ver-
tegenwoordiger/vicevoorzitter. 
 
Ik zal de Commissie vertegenwoordigen in de Raad Buitenlandse Zaken en de aanwezigheid van 
andere leden van het college coördineren indien nodig, zoals is aangegeven in de opdrachtbrief van 
de verkozen voorzitter. 
 
 



 

7 
 

Vraag 5 

Hoe denkt u, gezien de toekomstige generatie externe financieringsinstrumenten (2021-2027), 
te zorgen voor verbeteringen op de hieronder genoemde gebieden? 

 Een echte rol van het Parlement bij de strategische sturing van deze instrumenten 
(NDICI, IPA III), waaronder via gedelegeerde handelingen voor de vaststelling van strategische 
programmeringsbesluiten, alsook de aanwezigheid van het Parlement in de deskundigengroe-
pen van de Commissie die gedelegeerde handelingen opstellen; 

 Governance, met inbegrip van een voorstel om een horizontale stuurgroep op te richten, 
mogelijk onder leiding van de VV/HV, om de algemene politieke coördinatie van alle externe 
financieringsinstrumenten te waarborgen; 

 Verdere krachtige ondersteuning van het nabuurschap, ook indien het Europees na-
buurschapsinstrument zou worden vervangen door één enkel instrument voor het externe op-
treden van de EU (NDICI). 

 
Doeltreffende interinstitutionele samenwerking is essentieel voor de doeltreffendheid en legitimiteit 
van de besluitvorming in de EU. Verkozen voorzitter Von der Leyen wil de bijzondere relatie tussen 
het Europees Parlement en de Europese Commissie versterken. Als ik word benoemd als commissa-
ris, zal ik deze doelstelling nastreven. 
 
Ik zal zorgen dat de relevante commissies worden betrokken bij alle belangrijke ontwikkelingen die 
onder mijn verantwoordelijkheid vallen en dat zij vóór belangrijke gebeurtenissen en onderhandelin-
gen worden ingelicht. En ik wil dat onze financiële steun wordt gestuurd door deze openhartige, 
vruchtbare en tijdige dialoog en interinstitutionele samenwerking.  
 
Tijdens de trialogen over het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale 
samenwerking (NDICI) en het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) zullen wij verschillende 
mogelijkheden kunnen bespreken om de politieke sturing te versterken en tegelijkertijd het in de 
Verdragen vastgelegde interinstitutionele evenwicht te bewaren. Een van mijn belangrijkste doelstel-
lingen in die discussie is om ervoor te zorgen dat governanceregelingen doeltreffend blijven, zodat 
de doelstellingen van de financieringsinstrumenten tijdig en op doeltreffende en verantwoorde wijze 
worden gerealiseerd.  
 
Wij beogen in de Europese nabuurschap echte partnerschappen tot stand te brengen, op basis van 
gemeenschappelijke waarden en gedeelde doelstellingen. Bij de programmering dient dan ook reke-
ning te kunnen worden gehouden met de specifieke behoeften van de partnerlanden.  
 
Onze partnerschappen met nabuurschapslanden zijn van het allergrootste belang. De kern van mijn 
opdracht bestaat erin nog meer vaart te zetten achter de samenwerking met de nabuurschapspartners 
op het gebied van de uitdagingen en kansen die voor ons liggen. Zo kunnen we binnen en rondom 
Europa stabiliteit, veiligheid en welvaart bevorderen.  
 
De nabuurschapsregio van de EU is bijzonder divers. Daarom zijn differentiatie en participatie de 
belangrijkste beginselen van het Europees nabuurschapsbeleid. Ook flexibiliteit is cruciaal. Het oos-
telijke en zuidelijke nabuurschap zijn momenteel instabiele en onzekere regio’s, maar het zijn ook 
regio’s die van groot belang zijn voor de EU en grote kansen bieden. We zullen bereid moeten zijn 
om in de loop van het mandaat van deze Commissie te reageren op de ontwikkelingen in Syrië, te 
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blijven opkomen voor de territoriale integriteit van Oekraïne, de democratisering in Algerije te on-
dersteunen, onze brede partnerschappen met Marokko en Tunesië voort te zetten en hervormingen 
voor groei in Georgië te ondersteunen.  
 
Om de bijzondere relatie met onze buurlanden in stand te houden, hebben we een structuur nodig die 
niet alleen gericht blijft op onze beleidsdoelstellingen en prioriteiten in het Europese nabuurschap, 
maar die ook meer flexibiliteit biedt, zodat we onze prioriteiten eerder, en op een meer efficiënte en 
coherente wijze, kunnen realiseren. Ik ben van mening dat dit het best kan worden bereikt met het 
nieuwe instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI), 
dat alle specifieke kenmerken van onze samenwerking met het nabuurschap in stand houdt. In het 
kader van het NDICI wordt voorgesteld meer middelen vrij te maken en een aanzienlijk bedrag voor 
het nabuurschap te reserveren, dat nog kan worden vergroot uit een forse flexibiliteitsbuffer om in 
nieuwe behoeften te voorzien. Het instrument omvat budgettaire flexibiliteitsmogelijkheden die hun 
nut hebben bewezen in het deel van Sub-Saharaans Afrika dat momenteel onder het Europees Ont-
wikkelingsfonds valt. 
 
Vraag 6 

Wat zijn uw prioriteiten bij de hervorming van het nabuurschapsbeleid, waaronder eventuele 
verdere differentiatie (politiek, financieel enz.) op basis van de behoeften, verdiensten en EU-
prioriteiten en de invoering van de voorwaarden inzake de mensenrechten? 

 
Het Europees nabuurschapsbeleid is door de jaren heen veel meer gebleken dan enkel een kader voor 
het verlenen van bijstand. Onze samenwerking met nabuurschapspartners uit hoofde van één beleids-
kader bestrijkt politieke, sectorale en financiële aspecten. We beschikken over een solide kader dat 
bijzonder nuttig is gebleken bij het behartigen van de gezamenlijke belangen en het aanpakken van 
gemeenschappelijke uitdagingen van de EU en haar partnerlanden en dat ons echt in staat stelt ge-
deelde zeggenschap uit te oefenen. 
 
Het is uit het oogpunt van stabiliteit, veerkracht en welvaart in het belang van de Europese Unie om 
met alle nabuurschapslanden een bevoorrechte relatie te onderhouden, die is gebaseerd op onze kern-
prioriteiten wat betreft samenwerking op het gebied van democratie, mensenrechten en goed bestuur, 
sociaal-economische ontwikkeling, veiligheid en migratie.  
 
Ik wil graag de vruchten plukken van dit kader, de samenwerkingsmogelijkheden bevorderen en waar 
mogelijk de ingrijpende hervormingen ondersteunen die onze wederzijdse belangen krachtig zouden 
schragen. Ik zal het differentiatiebeginsel verder in het beleid versterken om te waarborgen dat het 
relevant blijft voor elk van onze partners en tegelijkertijd onze strategische belangen zekerstelt. Ook 
zal ik ten volle gebruikmaken van de mogelijkheden om binnen het volgende meerjarig financieel 
kader onze bilaterale en regionale samenwerking te versterken via het voorgestelde nieuwe financie-
ringsinstrument, dat voorziet in verdere differentiatie en flexibiliteit met betrekking tot de EU-steun 
voor partnerlanden, en tegelijkertijd het specifieke karakter van het nabuurschapsbeleid van de EU 
bewaart.  
 
Aan het begin van mijn mandaat zal ik vaart zetten achter de herziening en actualisering van de part-
nerschapsprioriteiten met onze partners, met name die van het zuidelijke nabuurschap. Daarbij zal ik 
mij inzetten voor de belangen van de EU en trachten te waarborgen dat de beginselen van differenti-
atie en flexibiliteit volledig worden toegepast. Wat het oostelijke nabuurschap betreft, zal ik streven 
naar hechtere sectorale samenwerking met onze meest gevorderde partners (Oekraïne, Georgië en 
Moldavië), door flexibel te werken en uit te gaan van een versnelde uitvoering van de associatieover-
eenkomsten en de diepe en brede vrijhandelsruimtes. Zoals aangegeven in de opdrachtbrief van de 
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verkozen voorzitter, zal ik medio 2020 voor het Oostelijk Partnerschap een nieuwe reeks beleidsdoel-
stellingen voor de lange termijn presenteren, die gebaseerd zal zijn op de zopas afgeronde gestructu-
reerde raadpleging over de toekomst van dit partnerschap. 
 
Bij de herziening van de partnerschapsprioriteiten wordt voorrang gegeven aan nog stevigere veran-
kering van elementen inzake mensenrechten, de rechtsstaat en democratie in deze politieke kaders. 
Tegelijkertijd zou ik willen benadrukken dat het bevorderen van de belangen van de EU, zoals vereist 
in artikel 21, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en van die van partnerlanden niet 
strijdig is met de op waarden gebaseerde agenda van de EU. Het is belangrijk om echte gelijkwaardige 
partnerschappen op basis van gedeelde belangen te blijven ontwikkelen, en tegelijkertijd door middel 
van een politieke dialoog de universele beginselen van democratie en mensenrechten te blijven be-
vorderen. De stabiliteit van de EU zelf is gebaseerd op democratie, mensenrechten en de rechtsstaat. 
Deze beginselen en het bevorderen van hervormingen op deze gebieden maken integrerend deel uit 
van alle bilaterale politieke partnerschappen, overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie.  
 
De Commissie beoordeelt bij partnerlanden regelmatig de gehechtheid aan en staat van dienst inzake 
deze beginselen. Ten aanzien van nalatige landen kan zij een geleidelijke en evenredige aanpak vol-
gen, die gaat van de tijdelijke “bevriezing” van uitbetalingen van begrotingssteun tot de toepassing 
van opschortende mensenrechtenclausules in de financieringsovereenkomsten van de EU. Opschor-
ting van de EU-steun wordt gezien als een uiterste maatregel, maar is niet ondenkbaar, zoals blijkt 
uit de opschorting van de financiële bijstand aan de Syrische autoriteiten in 2011, of, meer recentelijk, 
uit de opschorting van begrotingssteun in Moldavië.  
 
Strikte voorwaarden zijn cruciaal. Ik zal bijzondere aandacht besteden aan de mechanismen die de 
nadruk leggen op positieve ontwikkelingen in de partnerlanden. Ik ben dan ook ingenomen met het 
voorstel van de Commissie om door te gaan met de op stimulansen gebaseerde aanpak (“meer voor 
meer”) in het kader van het nieuwe instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internatio-
nale samenwerking, waarbij de buurlanden van de EU worden beloond als zij vooruitgang boeken op 
het gebied van democratie, mensenrechten, rechtsstaat, samenwerking inzake migratie, economische 
ontwikkeling en hervormingen. Mijn optreden zal in het teken staan van een op rechten gebaseerde 
aanpak en de bevordering van gendermainstreaming. Ik zal gebruikmaken van het thematische pro-
gramma voor mensenrechten en democratie en onze bijdrage aan het Europees Fonds voor Democra-
tie om ervoor te zorgen dat het nieuwe instrument er krachtiger toe bijdraagt dat de mensenrechten 
worden verankerd, mensenrechtenactivisten worden ondersteund, kwetsbare groepen, personen die 
het meeste risico lopen en andere minderheden worden ondersteund en dat de mediavrijheid en de 
vrijheid van meningsuiting worden gewaarborgd. 
 
Vraag 7 

Welke prioritaire initiatieven bent u van plan te nemen ten opzichte van de lidstaten om ervoor 
te zorgen dat er een geloofwaardig vooruitzicht op toetreding mogelijk is en vooruit kan worden 
geholpen in overeenstemming met de Verdragen, de criteria van Kopenhagen en het onderhan-
delingskader? Bent u bereid om de methode voor het verzamelen van gegevens voor voort-
gangsverslagen te herzien en een andere structuur voor te stellen, zodat de sectoren en beleids-
maatregelen van landen beter met elkaar kunnen worden vergeleken?  

 Welke concrete stappen zou u nemen als een kandidaat-lidstaat (beleids)maatregelen 
neemt die niet stroken met of niet verenigbaar zijn met het acquis, de waarden en beginselen 
van de EU, met name wat betreft de democratie, de rechtsstaat, met inbegrip van de onafhan-
kelijkheid van de rechterlijke macht, en de bestrijding van corruptie? 
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 Welke initiatieven kunnen in dit verband worden overwogen om het toetredingsproces 
nieuw leven in te blazen en aan te dringen op fundamentele hervormingen in de toetredingslan-
den, vooral op het gebied van de rechterlijke macht, de rechtsstaat en mediavrijheid? Welke 
initiatieven kunnen in voorkomend geval worden overwogen om de politieke dialoog tussen de 
oppositie en de regeringspartijen in de toetredingslanden aan te wakkeren? Welke beleidsin-
strumenten kunnen er worden ingezet om de werking van de nationale parlementen in de toe-
tredingslanden te ondersteunen en te verbeteren teneinde hun rol in het toetredingsproces te 
versterken?   

Hoe beoordeelt u de opmerkingen van de premier van uw land tijdens de zevende top van de 
Turkic Council in Bakoe over uw portefeuille en verantwoordelijkheden? Gelieve de opmer-
kingen te beoordelen vanuit zowel het oogpunt van het Europese uitbreidings- en nabuur-
schapsbeleid, als vanuit het oogpunt van de positie van commissaris. 

 

Wat het uitbreidingsproces van de Westelijke Balkan betreft, heeft verkozen voorzitter Von der Leyen 
mij in mijn opdrachtbrief expliciet opgedragen de komende vijf jaar vorderingen te blijven boeken 
en deze te versnellen, door middel van een beoordeling op basis van verdienste van elke kandidaat-
lidstaat, waarbij een geloofwaardig vooruitzicht op toekomstige toetreding wordt gehandhaafd. Zij 
verduidelijkte ook dat de Commissie achter haar voorstellen tot opening van 
toetredingsonderhandelingen met de Republiek Noord-Macedonië en de Republiek Albanië blijft 
staan. Zij heeft mij ook opgedragen te werken aan het versnellen van structurele en institutionele 
hervormingen waarbij de nadruk ligt op de grondbeginselen van de rechtsstaat, economische 
ontwikkeling en hervormingen van het openbaar bestuur. 
 
Ik zal uitgebreid overleggen met alle lidstaten om deze doelstellingen te verwezenlijken. 
 
Ik onderschrijf het standpunt van de verkozen voorzitter volledig en ben van plan het ten volle ten 
uitvoer te leggen, in samenwerking met het Europees Parlement en de Raad.   
 
De lidstaten hebben meermaals benadrukt zich te willen inzetten voor het Europees perspectief van 
de Westelijke Balkan. De voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie zijn duidelijk vervat in 
de Verdragen en de criteria van Kopenhagen. 
 
Die duidelijkheid is er ook waar het gaat om het uitbreidingsproces en de verwachtingen van de 
aspirant-lidstaten. De lidstaten zijn het erover eens dat dit proces gebaseerd moet zijn op strikte en 
billijke voorwaarden en het beginsel van de eigen verdiensten.   
 
In 2018 heeft de Commissie de strategie “Een geloofwaardig vooruitzicht op toetreding en een grotere 
EU-betrokkenheid bij de Westelijke Balkan” vastgesteld. Hierin wordt uitgelegd dat dit vooruitzicht 
alleen concreet kan worden als er sprake is van aanhoudende inspanningen en onomkeerbare hervor-
mingen. Vooruitgang op het Europese traject is een objectief, op verdienste gebaseerd proces, dat 
afhangt van de concrete resultaten van elk land. Daarom is het belangrijk dat we als EU de geleverde 
prestaties op waarde schatten. Tijdens mijn mandaat zal ik daar samen met de lidstaten voor ijveren. 
We moeten erkennen dat landen als Albanië en Noord-Macedonië indrukwekkende vooruitgang heb-
ben geboekt bij het doorvoeren van lastige hervormingen en nu voldoen aan de voorwaarden voor het 
openen van onderhandelingen. Het openen van toetredingsonderhandelingen met deze landen zou de 
hervormingsdynamiek elders in de regio een impuls moeten geven en het vertrouwen in het Europese 
perspectief moeten sterken. Wat Turkije betreft, is de Raad Algemene Zaken op 18 juni 2019 tot de 
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conclusie gekomen dat “de toetredingsonderhandelingen met Turkije feitelijk tot stilstand [zijn] ge-
komen en (...) het openen of sluiten van verdere hoofdstukken niet in overweging [kan] worden ge-
nomen”. 
 
De jaarlijkse verslagen bieden de Commissie al een solide basis voor haar beoordelingen. De ver-
slagleggingsmethode zorgt ervoor dat er niet alleen wordt ingegaan op de vooruitgang, maar ook de 
feitelijke stand van zaken en de mate van gereedheid voor het lidmaatschap worden beklemtoond. De 
verslaglegging is geharmoniseerd, met een heldere beoordelingsschaal aan de hand waarvan elk land 
duidelijk kan zien hoe het er op belangrijke gebieden voor staat. Dit maakt het proces transparanter, 
waardoor het voor burgers en het maatschappelijk middenveld gemakkelijker wordt om hervormin-
gen te controleren. Zowel de lidstaten als het Europees Parlement juichen deze aanpak toe.  
 
Wat betreft het vaststellen en aanpakken van schendingen van kernwaarden bevat het uitbreidings-
pakket een feitelijke en billijke beoordeling van de vooruitgang, of het ontbreken daarvan, alsmede 
concrete maatregelen om tekortkomingen te verhelpen. De Commissie monitort de follow-up die 
wordt gegeven aan deze aanbevelingen en maakt daarvoor gebruik van beproefde instrumenten zoals 
de vergaderingen van de Commissie justitie en binnenlandse zaken in het kader van stabilisatie- en 
associatieovereenkomsten en evaluatiebezoeken door vakgenoten. Voor landen waarmee toetredings-
onderhandelingen worden gevoerd, bieden vrijwaringsbepalingen — de zogeheten onevenwichts-
clausule – van de onderhandelingskaders ons de mogelijkheid om verdere besprekingen over andere 
onderhandelingshoofdstukken stop te zetten, als de voortgang bij de hoofdstukken over de rechtsstaat 
(hoofdstuk 23 “Rechterlijke macht en grondrechten” en hoofdstuk 24 “Vrijheid, veiligheid en recht”) 
beduidend achterblijft bij de algehele voortgang van de onderhandelingen. Mocht een dergelijke si-
tuatie zich voordoen, dan zal ik niet aarzelen om te besluiten de technische besprekingen in het kader 
van de onderhandelingen over andere hoofstukken stop te zetten en ook geen aanbeveling tot het 
openen en/of sluiten van andere hoofdstukken doen, tot de onevenwichtigheid is verholpen.  
 
Uiteraard kunnen we ook de onderhandelingen opschorten in geval van ernstige en voortdurende 
schendingen van de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat.  
 
Ik zal waarborgen dat we onze aanzienlijke financiële steun gebruiken om resultaten te stimuleren en 
zo nodig het uitblijven van hervormingen te bestraffen of middelen een andere bestemming te geven, 
bv. het maatschappelijk middenveld. Het Commissievoorstel voor de toekomstige verordening be-
treffende het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) voorziet uitdrukkelijker in de mogelijk-
heid om het toepassingsgebied en de intensiteit van financiële bijstand aan te passen aan de prestaties 
en de inzet van onze partners op belangrijke gebieden.   
 
Een goed functionerend nationaal parlement is een wezenlijk onderdeel van de politieke criteria waar-
aan alle kandidaat-lidstaten moeten voldoen om een EU-lidstaat te worden. Gezien de complexiteit 
van de hervormingsprocessen die landen moeten doorlopen om te voldoen aan de vereisten van het 
EU-lidmaatschap, is het van het grootste belang dat de nationale parlementen verantwoordingsplich-
tig, doeltreffend, transparant en toegankelijk voor hun burgers zijn. Ik verbind mij ertoe de rol van de 
nationale parlementen bij de toetredingsonderhandelingen te blijven ondersteunen en bijstand te ver-
lenen bij het versterken van hun capaciteiten en ik reken ook op de waardevolle expertise van het 
Europees Parlement op dit gebied. 
 
Het toetredingsproces van tegenwoordig is strikter en uitgebreider dan in het verleden het geval was. 
Of het lukt de rechtsstaat en democratische waarden te verankeren, is uiteindelijk echter een kwestie 
van politieke wil en het overwinnen van institutionele weerstand in de begunstigde landen. Als de 
fundamentele waarden, die centraal staan bij het toetredingsproces, worden geschonden, dan zal ik 
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niet aarzelen om alle beleidsinstrumenten die ons ter beschikking staan, aan te wenden om tot eerbie-
diging van die waarden te manen en om tekortkomingen te verhelpen.   
 
In zijn toespraak in Bakoe schetste de Hongaarse premier de politieke prioriteiten van Hongarije ten 
aanzien van de leden van de Turkic Council. Als commissaris is mijn enige doelstelling de uitvoering 
van de politieke prioriteiten van de Europese Unie ten aanzien van alle uitbreidings- en 
nabuurschapspartners, de uitwerking en uitvoering van het beleid inzake de Westelijke Balkan en in 
het oostelijk en zuidelijk nabuurschap in een waarlijk Europese geest, zoals ik in andere delen van 
mijn antwoord heb uiteengezet. Deze Europese politieke prioriteiten weerspiegelen het belang van 
de Europese Unie als geheel en zijn gebaseerd op de bijdragen van het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie. 
 
Als ik tot commissaris word benoemd, zal ik de regels inzake de werkwijze van de Europese Com-
missie, en in het bijzonder de regels die betrekking hebben op de commissarissen, volledig naleven. 
Ik zal handelen in het algemeen belang van de Europese Unie, overeenkomstig artikel 17, lid 1, van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie. In mijn hoedanigheid van commissaris zal ik volkomen 
onafhankelijk optreden; conform artikel 17, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie zal 
ik instructies vragen noch aanvaarden van welke regering, instelling, orgaan of instantie dan ook. 
Voorts verbind ik mij er ook toe de verplichtingen vervat in de artikelen 245 en 339 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie en de gedragscode voor de leden van de Commissie 
ten volle te eerbiedigen. 


