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1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid 

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

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

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

“Onze landen zijn te klein geworden voor de wereld van vandaag, gelet op het potentieel van 

moderne techniek en op de dimensie van het Amerika en Rusland van vandaag en het China en 

India van morgen”. 

Aldus Jean Monnet in 1954. Zijn uitspraak heeft tot vandaag aan toe niets aan geldigheid 

ingeboet. Wij hebben een sterk Europa nodig en om op mondiaal niveau te kunnen concurreren, 

moeten wij als Europeanen samenwerken. Tegelijkertijd mogen wij de delen die samen Europa 

vormen, de regio’s en de bevolking van Europa, niet uit het oog verliezen. 

Waar mijn verantwoordelijkheden mij ook hebben geleid, ik heb mijn hele leven geprobeerd 

aan de opbouw van ons Europa bij te dragen. 

Afgestudeerd als ingenieur in de computerwetenschappen aan de Supélec (École Supérieure 

d’Électricité), ben ik mijn werkzaam leven begonnen met het opzetten van mijn eigen 

softwarebedrijf. 

Op mijn dertigste ben ik voor zes jaar als raadslid en vicevoorzitter van de regionale raad van 

Poitou-Charentes verkozen. Ik heb leiding gegeven aan de opbouw van Futuroscope, het eerste 

thematische attractiepark in Europa op het gebied van technologie. Het was mijn streven onze 

samenleving te helpen zonder angst de toekomst en — toen al — de kansen van het digitale 

domein te grijpen. 

Als bestuursvoorzitter van een wereldwijd opererende onderneming die in beeldtechnologie is 

gespecialiseerd, heb ik vervolgens op mondiaal niveau het Europese onderzoek- en 

innovatievermogen verdedigd. 

Als president-directeur van het Franse telecombedrijf uit het verleden heb ik er toe bijgedragen, 

voor het eerst in de sector, de convergentie van vaste, mobiele en internetverbindingen te 

bevorderen. Ik heb geprobeerd te anticiperen op de gevolgen van de digitalisering voor de 

toekomst van media en audiovisuele middelen, die nu volledig geïntegreerd zijn. 

Als Franse minister van Economie, Financiën en Industrie heb ik gevochten om de schuldenlast, 

zowel in de openbare als in de particuliere sector, terug te dringen, omdat deze een belemmering 

voor de toekomst vormt en tot afhankelijkheid leidt. Mijn strategie was er volledig op gericht 
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dat Frankrijk weer aan de criteria van Maastricht zou voldoen en dat is gelukt. Ik ben deze 

verplichting aangegaan om een directe bijdrage aan de stabiliteit van Europa te leveren. 

Tot slot ben ik bestuursvoorzitter geweest van een in Europa en de wereld opererende groep op 

het gebied van digitale technologieën en cyberbeveiliging, een Europese vennootschap (SE), 

met een hoofdkantoor in zowel Frankrijk als Duitsland. Wij waren het eerste koolstofvrije 

bedrijf in de sector. Er is één gemeenschappelijke noemer in mijn ervaring, mijn motivatie en 

mijn leven: passie. Allereerst de passie voor technologie, de passie voor de economie, 

ondernemerschap, de passie voor het algemeen belang en zeker de passie voor het Europese 

project. 

Wanneer ik lid van de Commissie word, als mijn voordracht wordt bevestigd, betekent dat voor 

mij dat ik mijn passie voor het Europese project verder kan delen en daarbij alle verschillende 

aspecten van mijn carrière kan combineren; van ondernemer in een klein bedrijf tot 

bestuursvoorzitter van een wereldwijd opererende Europese onderneming, en in openbare 

dienst, als minister en gekozen vertegenwoordiger. 

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

In de politieke beleidslijnen van verkozen voorzitter Ursula von der Leyen zet zij haar ambitie 

uiteen voor een Europa dat “het voortouw [moet] nemen in de transitie naar een gezonde planeet 

en een nieuwe digitale wereld”. Als u mijn benoeming goedkeurt, zal ik mijn uiterste best doen 

om te helpen deze ambitie in werkelijkheid om te zetten. Hierbij zal ik met mijn collega’s in 

het college samenwerken, onder leiding van de voorzitter en de drie uitvoerende vicevoorzitters, 

alsmede met u, het Europees Parlement, en de Raad.  Wij moeten meer dan ooit samenwerken 

om de geopolitieke uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd, aan te pakken. Ik 

geloof in een Europa dat “het sociale en de markt” beter op elkaar kan afstemmen, zoals de 

verkozen voorzitter in haar beleidslijnen heeft aangegeven. Dit is een Europa dat iedereen helpt 

zijn potentieel te verwezenlijken. Het is een Europa dat openstaat voor de wereld, maar ook zijn 

belangen verdedigt. Een Europa dat de wereld om zich heen ziet, in al zijn complexiteit, zonder 

naïef te zijn. 

Ik zal tot de uitvoering van de strategische agenda bijdragen die de verkozen voorzitter heeft 

opgesteld, en wel op de volgende wijze: 

 Een eengemaakte markt die werkt voor de mensen en van Europa een mondiale 

speler maakt 

De eengemaakte markt is een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de opbouw van 

Europa. De eengemaakte markt biedt mensen kansen, biedt meer keuze en betere bescherming 

van de consument. De eengemaakte markt betekent dat het makkelijk is in een andere lidstaat 

te leven en werken. In een eengemaakte markt die werkt, moet worden gewaarborgd dat de 

regels worden toegepast. Ik zal er niet voor terugdeinzen die regels te handhaven. Ik zal de 

verleidingen van nationaal protectionisme en van het weer trekken van economische grenzen 

tussen onze landen weerstaan. Ik wil een continent waar elke onderneming, ongeacht de grootte 

ervan, gemakkelijk over de grenzen heen kan groeien en de eengemaakte markt als haar 

thuisbasis beschouwt. Door het aanpakken van de versnippering kan Europa sterk worden en 

als een echt mondiale speler optreden. 
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 De digitale ruimte vormgeven 

Zoals de mens al vele ruimten heeft veroverd en vorm gegeven — het land, de zee, de lucht en 

uiteindelijk de ruimte — moeten wij ons in de digitale ruimte onderscheiden door ervoor te 

zorgen dat het daar veilig is en dat deze ruimte voor iedereen toegankelijk is. Ik wil duidelijke 

regels voorstellen die de rechten en vrijheden van de Europeanen beschermen en tegelijkertijd 

de rechtszekerheid bieden die onze ondernemingen, met name de kleinste, nodig hebben. 

Aandachtsgebieden zijn onder meer artificiële intelligentie (AI), gegevens, cyberbeveiliging en 

de rol van de platforms door middel van de wet inzake digitale diensten. Ik zal bijzondere 

aandacht besteden aan de media en de audiovisuele sector gezien de vitale rol die deze voor 

onze democratie en Europese identiteit spelen, naast de bijdrage aan groei en banen van deze 

sectoren. 

 De transitie naar een klimaatneutrale economie ondersteunen 

Onze doelstelling om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden, zal het kader 

voor alle Europese beleidslijnen worden. De Europese Green Deal heeft een sterke industriële 

dimensie nodig. Ik zal ervoor zorgen dat de EU onze industriële basis ondersteunt bij de verdere 

voorbereiding en organisatie van de groene transitie en dat nieuwe technologieën een 

belangrijke rol spelen bij de verwezenlijking van ons doel. Het is ook van cruciaal belang te 

waarborgen dat alle ondernemingen — groot en klein — aan deze transitie deelnemen en dat 

wij mensen en regio’s die door de omschakeling naar een schonere, groenere industrie worden 

getroffen, begeleiden en nieuwe kansen helpen bieden. 

 Aan de technologische soevereiniteit van Europa bouwen 

Europa kan zijn digitale en groene transitie niet verwezenlijken zonder technologische 

soevereiniteit op te bouwen. Dit is geen protectionistisch concept, maar gaat simpelweg over 

het hebben van Europese technologische alternatieven op essentiële gebieden waar wij 

momenteel afhankelijk zijn. Wij moeten op Europees niveau samenwerken op gebieden van 

strategisch belang zoals defensie, ruimtevaart en belangrijke technologieën zoals 5G en 

kwantumtechnologie. Daarbij moet de aandacht vooral uitgaan naar het overbruggen van de 

digitale kloof en het hierbij betrekken van alle regio’s van Europa. 

Om deze visie te realiseren om, met een geïntegreerde eengemaakte markt als basis, van Europa 

een leider op digitaal, technologisch en industrieel gebied te maken, zal ik voor elke prioriteit 

die gedurende het mandaat kan worden beoordeeld, duidelijke doelstellingen vaststellen. Ik zal 

ervoor zorgen dat deze prioriteiten in overleg met het Europees Parlement en de Raad, maar 

ook in overleg met het maatschappelijk middenveld en de industrie worden vastgesteld. Ik ben 

ervan overtuigd dat wij Europa kunnen helpen wereldwijd concurrerend te worden en 

tegelijkertijd onze mensen en ons milieu in het centrum van onze technologische ontwikkeling 

kunnen plaatsen. 

Hoe zult u ervoor zorgen dat gendermainstreaming wordt toegepast en de genderdimensie 

wordt geïntegreerd in alle beleidsterreinen van uw portefeuille? 

Het is van essentieel belang dat vrouwen op alle gebieden van de economie een volwaardige 

rol kunnen spelen. Als bestuursvoorzitter van het laatste bedrijf waar ik heb gewerkt, heb ik het 

altijd heel belangrijk gevonden ervoor te zorgen dat vrouwen net zoveel kansen kregen om te 

slagen als mannen. Het bedrijf heeft veel succesvolle initiatieven ontplooid en komt regelmatig 

voor op lijsten van meest inclusieve werkgevers. Ik heb ook de aanwervingsprocedures herzien 
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om deze zo genderblind mogelijk te maken. 

Als mijn voordracht tot lid van de Commissie wordt bevestigd, verbind ik mij ertoe deze 

instelling mee te nemen naar de Commissie en in de beleidsvorming tot uiting te laten komen. 

Ik wil mij er volledig voor inzetten het genderevenwicht te verbeteren en op alle gebieden en 

in alle structuren die onder mijn verantwoordelijkheid zullen vallen, gendermainstreaming toe 

te passen. 

Daarnaast zal ik de werkzaamheden van mijn voorgangers op dit gebied voortzetten, waaronder 

de initiatieven die door de directoraten-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en 

Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW) en Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie 

(DG CNECT) zijn gestart ter bewustmaking om ondernemerschap door vrouwen te bevorderen, 

waaronder de lancering van een e-platform voor vrouwelijke ondernemers, het opzetten van 

een Europees netwerk van vrouwelijke “business angels” en het netwerk van hubs voor 

vrouwelijke ondernemers op het internet. Ik zal ook nauw samenwerken met de commissaris 

voor Gelijkheid om het strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019 van de 

Commissie voort te zetten. 

 

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? 

Ik verbind mij er zonder uitzondering of aarzeling toe dat ik mij vanaf mijn benoeming volledig 

zal houden aan de verplichtingen van de Verdragen inzake onafhankelijkheid, transparantie, 

onpartijdigheid en beschikbaarheid, zoals omschreven in artikel 17, lid 3, van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie en artikel 245 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie. 

Als mijn voordracht tot lid van de Commissie wordt bevestigd, zal ik de letter en de geest van 

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

en om geen instructies te aanvaarden. Ik zal ook de gedragscode voor de leden van de Europese 

Commissie en de bepalingen over belangenconflicten naleven. Mijn belangenverklaring is 

volledig en publiek toegankelijk. 

Zoals ik in mijn belangenverklaring toelicht, heb ik besloten enkele radicale stappen te nemen 

om elk mogelijk belangenconflict in verband met mijn vroegere activiteiten te voorkomen. 

Zonder op de hoorzitting bij het Europees Parlement te wachten, heb ik mijn volledige 

aandelenportefeuille verkocht en afstand gedaan van al mijn bestuursfuncties in ondernemingen 

en verenigingen. Vandaag bezit ik geen aandelen en bekleed ik geen enkele functie. 

Bovendien zal ik precies zo compromisloos zijn als toen ik, komende vanuit de particuliere 

sector, in Frankrijk minister van Economie, Financiën en Industrie werd. Derhalve zal ik de 

gedragscode voor de leden van de Commissie, en met name artikel 2, lid 6, betreffende de 

verplichting elke situatie te vermijden die aanleiding kan geven tot een belangenconflict of die 

redelijkerwijs als zodanig kan worden opgevat, uiterst strikt toepassen. In geval van een 

mogelijk belangenconflict zal ik de procedure van artikel 4 van de gedragscode strikt volgen. 

In deze context en zoals overeengekomen met de voorzitter zal ik mij vanzelfsprekend 
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terugtrekken bij elke financiële, contractuele of soortgelijke beslissing betreffende het beheer 

die rechtstreeks op Atos of een van zijn onderdelen van toepassing is. 

Ik heb besloten al deze maatregelen te treffen om in volledig vertrouwen met alle leden van het 

Europees Parlement samen te werken, met het diepste respect voor het mandaat dat het 

Europees Parlement mij namens al onze Europese medeburgers misschien geeft. 

2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement  

- In hoeverre bent u bereid verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw 

handelen en dat van uw diensten? Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien 

van meer transparantie, intensievere samenwerking en een actieve follow-up van de 

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

betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement 

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

Als mijn voordracht tot lid van de Commissie wordt bevestigd, zal ik het collegialiteitsbeginsel 

volledig in acht nemen en zal ik de volledige politieke verantwoordelijkheid op mij nemen voor 

de activiteiten op mijn bevoegdheidsgebied, zoals uiteengezet in de op 7 november aan mij 

toegezonden opdrachtbrief. De portefeuille die de verkozen voorzitter mij wil toevertrouwen, 

is van essentieel belang voor het waarmaken van de grote ambities voor een Europese Green 

Deal, een economie die werkt voor de mensen, een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk 

en een sterker Europa in de wereld. Ik zal meewerken aan de werkzaamheden van de 

uitvoerende vicevoorzitters en ik zal mijn handelingen met het hele college van commissarissen 

afstemmen om te waarborgen dat deze ambities worden verwezenlijkt.  

Als u uw vertrouwen in mij stelt, zal ik mij tot het uiterste inzetten om voor de toekomst van 

Europa, zijn economie en zijn burgers initiatieven te ontplooien. Daarom reken ik gedurende 

het hele wetgevingsproces op openheid en samenwerking, waarbij ik feedback van en steun bij 

het Europees Parlement zal zoeken. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de stem van de 

Europese burgers en ik zal ten volle rekening houden met zijn standpunten. Ik zal naar het 

Europees Parlement en zijn commissies komen om te luisteren, van gedachten te wisselen en 

met zijn leden samen te werken. 

 

Ik zal het beginsel van de verantwoordingsplicht jegens het Europees Parlement zeer serieus 

nemen. Ik zal naar de commissievergaderingen, de plenaire vergaderingen van het Europees 

Parlement en de trialoogbesprekingen komen. Ik zal mijn politieke verantwoordelijkheid voor 

het Parlement op mij nemen overeenkomstig het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het 

Europees Parlement en de Commissie van 2010 en zal de regels daarvan toepassen. 

 
Ik zal het Europees Parlement altijd als medewetgever op voet van gelijkheid met de Raad 

behandelen en beide instellingen dezelfde hoeveelheid informatie en documenten verstrekken. 

Ik zal er ook voor zorgen dat het Europees Parlement regelmatig wordt geïnformeerd, met name 

vóór belangrijke gebeurtenissen en tijdens belangrijke fasen van internationale 

onderhandelingen op gebieden die onder mijn verantwoordelijkheid vallen. 

Vertrouwen, transparantie en openheid zullen altijd bepalend zijn in de betrekkingen die ik, 

mijn kabinet en mijn diensten met het Europees Parlement zullen onderhouden. 
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Transparantie 

In de politieke beleidslijnen van verkozen voorzitter Ursula von der Leyen wordt benadrukt dat 

om het vertrouwen van de burgers in de Unie te herwinnen, onze instellingen openheid moeten 

betrachten en, wat transparantie betreft, onberispelijk moeten zijn. 

Daarom zal ik mij ten volle inzetten voor de uitvoering van de vergaande bepalingen over 

transparantie en informatie-uitwisseling die in het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen 

het Europees Parlement en de Commissie en het Interinstitutioneel Akkoord over beter 

wetgeven zijn opgenomen. Ik zal er met name in mijn gestructureerde dialogen en andere 

contacten met de commissies van het Parlement voor zorgen dat deze bepalingen worden 

nageleefd. 

Ik zal ook tot de niet-aflatende inspanningen van de Commissie bijdragen om burgers te 

informeren over de rol van de Commissie in de institutionele structuur van de EU. 

Beleidsvoorstellen die onder mijn bevoegdheid vallen, zullen bovendien gebaseerd zijn op een 

adequate raadpleging van deskundigen en het publiek, in overeenstemming met de beginselen 

van betere regelgeving. 

Follow-up van de standpunten en verzoeken van het Parlement om wetgevingsinitiatieven 

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

Europees Parlement. Zij heeft toegezegd dat haar Commissie aan de resoluties van het 

Parlement die door een meerderheid van zijn leden zijn aangenomen, gevolg zal geven met een 

wetgevingshandeling, met volledige inachtneming van de beginselen van evenredigheid, 

subsidiariteit en beter wetgeven. Ik sta volledig achter deze doelstelling. 

Ik zal in elke fase bij de bespreking van resoluties met het Parlement samenwerken. Ik verbind 

mij ertoe met de betrokken parlementaire commissies nauw samen te werken en bij de 

voorbereiding van resoluties actief en aanwezig te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit de dialoog 

zal verbeteren, vertrouwen zal kweken en het gevoel zal bevorderen dat wij samen aan een 

gemeenschappelijk doel werken. 

Verstrekking van informatie en documenten 

Hierboven heb ik toegezegd de parlementaire commissies bij alle belangrijke, onder mijn 

verantwoordelijkheid vallende ontwikkelingen te betrekken op hetzelfde moment en op gelijke 

voet met de Raad. Ik wil hier nog aan toevoegen dat ik mij er ten volle van bewust ben dat de 

verstrekking van informatie en documenten een essentieel aspect is van de verdieping van het 

partnerschap tussen het Europees Parlement en de Commissie. Daarom beloof ik volledig 

uitvoering te geven aan de desbetreffende bepalingen van het Kaderakkoord tussen de twee 

instellingen en van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven. In de Verdragen is 

bepaald dat het Parlement en de Raad als medewetgevers een gelijkwaardige positie hebben en 

ik zal ervoor zorgen dat dit ook in acht wordt genomen bij de informatievoorziening op terreinen 

die onder mijn verantwoordelijkheid vallen. 
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Vragen van de Commissie industrie, onderzoek en energie 

Wat zijn de voornaamste beleidsprioriteiten met betrekking tot het deel van uw 

portefeuille dat tot het werkterrein van de commissie ITRE behoort (namelijk digitale 

economie en samenleving, industrie, kmo’s, defensie-industrie en ruimtevaart)? Wat zijn 

de specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven, met inbegrip van financiële 

instrumenten, die u denkt te nemen om deze prioriteiten te verwezenlijken, met name met 

betrekking tot initiatieven op het gebied van de technologische soevereiniteit van Europa, 

met inbegrip van cyberbeveiliging, kunstmatige intelligentie, “distributed ledger”-

technologieën, high-performance computing, communicatienetwerken, gegevens en 

belangrijke waardeketens in de defensie-, ruimtevaart- en andere sectoren? Wat is de 

belangrijkste inhoud van al deze initiatieven, en welk tijdschema hebt u ervoor in 

gedachten? Hoe denkt u ervoor te zorgen dat het nieuwe actieplan voor de circulaire 

economie wordt opgenomen in de algemene industriële strategie van de EU? Hoe wilt u 

het beginsel “een erbij, een eraf” (one in, one out) concreet toepassen in het kader van de 

wetgevingsvoorstellen in uw portefeuille? 

De komende jaren zullen bepalend zijn voor de rol van Europa in de wereld. De snelheid van 

de technologische en digitale revolutie, de noodzaak om onze maatschappij en economie aan te 

passen aan de klimaatverandering, en de toegenomen concurrentie van buiten Europa zijn 

uitdagingen die we collectief moeten aangaan, met een bijkomend risico van toenemende 

sociale ongelijkheid. Het zal mijn prioriteit zijn de Europese burgers en bedrijven te helpen zich 

aan deze veranderingen aan te passen en te profiteren van de kansen die de veranderingen met 

zich meebrengen. 

Digitale economie en samenleving  

Nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, 5G, high-performance en 

kwantumcomputing en robotica hebben de potentie om de levenskwaliteit, de veiligheid en de 

welvaart van de Europeanen te verbeteren. Om dit potentieel te benutten, hebben we behoefte 

aan een duurzame, op de mens gerichte benadering van innovatie en digitalisering. Het creëren 

van groei, waarbij wij trouw blijven aan onze waarden, moet een kenmerk van de digitale EU 

worden.  

Dankzij de krachtige steun van het Europees Parlement heeft Europa grote vooruitgang geboekt 

in de richting van een digitale eengemaakte markt. Nu zal ik ervoor zorgen dat de vastgestelde 

regels naar behoren worden gehandhaafd. Maar we moeten de lat nog hoger leggen.  

In overeenstemming met mijn opdrachtbrief zal ik het voortouw nemen bij de uitwerking van 

een regelgevend kader voor de uitrol van mensgerichte kunstmatige intelligentie, in coördinatie 

met de uitvoerende vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk. Dit 

initiatief zal bijdragen tot de ontwikkeling van strenge mondiale normen voor betrouwbare 

kunstmatige intelligentie, met een sterke bescherming van de consument, waarbij de regeldruk 

op innovatie en bedrijfsontwikkeling wordt beperkt. Daarbij zal er tevens naar worden gestreefd 

de versnippering van de eengemaakte markt die uit verschillende nationale initiatieven zou 

kunnen voortvloeien, te vermijden. Het nieuwe regelgevingskader voor kunstmatige 

intelligentie zal voortbouwen op de werkzaamheden van de deskundigengroep op hoog niveau 

en op de resultaten van de raadpleging en het testen van de essentiële vereisten voor 

betrouwbare kunstmatige intelligentie.  

Kunstmatige intelligentie steunt op gegevens. Ik wil ervoor zorgen dat we toewerken naar een 
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echte eengemaakte markt voor gegevens. Met de algemene verordening gegevensbescherming 

beschikt Europa over een regelgevingskader van wereldklasse voor persoonsgegevens. Er moet 

echter nog meer worden gedaan om gegevensstromen tussen bedrijven onderling en tussen 

bedrijven en de overheid te stimuleren. Europa heeft de kans om een model voor de data-

economie op te stellen waarin burgers en bedrijven, met inbegrip van kmo’s, de controle over 

hun gegevens krijgen en er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat de gegevens beter beschikbaar 

zijn. We moeten de opkomst ondersteunen van ecosystemen waarmee gegevens binnen de 

eengemaakte markt kunnen circuleren en onze industriële capaciteiten kunnen voeden. Ik wil 

de opkomst van “gemeenschappelijke Europese gegevensruimten” in verschillende sectoren 

bevorderen. Ik ben voornemens voort te bouwen op de verordening inzake het vrije verkeer van 

niet-persoonsgebonden gegevens en de richtlijn inzake open data om de beschikbaarheid van 

gegevens, de doorstroming ervan over grenzen en sectoren heen en het hergebruik ervan te 

verbeteren.  

De verkozen voorzitter heeft mij ook gevraagd de wet inzake digitale diensten voor te bereiden. 

Daarmee moet de eengemaakte markt voor alle digitale diensten worden versterkt, waarbij met 

name kleine ondernemingen, start-ups en scale-ups kunnen profiteren van juridische 

duidelijkheid overal in de EU, en rekening wordt gehouden met de grotere schaal van bepaalde 

marktdeelnemers. Met de wet wordt beoogd een Europees kader te bieden voor de volgende 

golven van innovaties en marktkansen in digitale diensten en tegelijkertijd de Europese waarden 

te bevorderen. Ik zal nauw samenwerken met de uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat 

klaar is voor het digitale tijdperk om de exacte reikwijdte en maatregelen voor de wet inzake 

digitale diensten te bepalen, aan de hand van een grondige raadplegings- en evaluatieprocedure.  

De overgang naar de digitale economie gaat gepaard met tal van andere beleids- en 

regelgevingsproblemen, van mededingingsvraagstukken in verband met marktmacht tot 

arbeidskwesties in verband met de platformeconomie of belasting. Ik zal zorgen voor een 

robuuste handhaving van de regels inzake transparantie en billijkheid van de platform-to-

businessverordening. Ik zal nauw samenwerken met de uitvoerend vicevoorzitter van een 

Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk om te beoordelen of verdere maatregelen op dit 

gebied nodig zijn. Ook zal ik de werkzaamheden van de commissaris voor Werkgelegenheid 

ondersteunen om na te gaan hoe de arbeidsomstandigheden van platformwerkers kunnen 

worden verbeterd, in overeenstemming met de Europese pijler van sociale rechten. 

In de audiovisuele sector en de mediasector is er een tendens zichtbaar van convergentie tussen 

de inhouds- en de onlinediensten. Video's maken nu integraal deel uit van het aanbod van grote 

onlineplatforms; tegen 2020 zullen audiovisuele werken 80 % van al het internetverkeer 

vertegenwoordigen. Ik wil daarom een holistische benadering voor de sector presenteren, met 

ons regelgevingskader en de financiële instrumenten, waaronder het MEDIA-programma. Ik 

zal een actieplan presenteren met betrekking tot het concurrentievermogen en het pluralisme 

van de audiovisuele sectoren en de media. Ik ben voornemens mij te richten op de uitvoering 

van de gewijzigde richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD) en op een slim gebruik van 

onze financiële programma’s en instrumenten ter ondersteuning van de media en de 

audiovisuele sectoren tijdens hun digitale transformatie. 

Verdere maatregelen in verband met cyberbeveiliging en connectiviteit worden hieronder 

uiteengezet.  
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Industrie en kleine en middelgrote ondernemingen 

De 25 miljoen kmo’s in Europa vormen de ruggengraat van de EU-economie. Zij 

vertegenwoordigen 99,8 % van alle bedrijven in de niet-financiële sector in de EU, bieden werk 

aan twee derde van de beroepsbevolking en dragen meer dan 50 % bij aan de toegevoegde 

waarde van de EU. Kmo’s hebben ook nauwe banden met grotere ondernemingen, hetzij via 

waardeketens, hetzij via de innovatie die zij voor grote ondernemingen kunnen meebrengen. 

We moeten de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd aanpakken, van de 

administratieve last tot het vinden van het benodigde personeel. Kmo’s moeten centraal staan 

in onze industriële strategie, alsook in onze inspanningen om de eengemaakte markt te 

versterken en de overgang naar een duurzaam, gedigitaliseerd en innovatief Europa te 

stimuleren. 

Bijdragen aan de nieuwe strategie voor kmo’s en de nieuwe industriële strategie die de verkozen 

voorzitter heeft aangekondigd, zal voor mij een prioriteit zijn. Ons streven om tegen 2050 het 

eerste klimaatneutrale continent te zijn, zal volledig in beide strategieën worden geïntegreerd 

en beide strategieën zullen de circulaire economie ondersteunen. Ik zal hieronder nader ingaan 

op deze strategieën. 

Technologische soevereiniteit  

Een te grote afhankelijkheid van buitenlandse technologie in een strategische sector van de 

economie stelt de EU, haar lidstaten en bedrijven bloot aan het risico op onderbrekingen van de 

toeleveringsketen, grotere buitenlandse invloed en controle en veiligheidsproblemen. In het 

kader van de industriële strategie zal ik daarom maatregelen voorstellen om de technologische 

soevereiniteit van Europa te versterken, en daarbij gebruikmaken van alle instrumenten 

waarover ik beschik. Ik zal specifieke maatregelen op dit gebied toelichten in mijn antwoord 

op de vraag met betrekking tot industriële strategie. 

Defensie en ruimtevaart 

De vooruitgang die de afgelopen jaren bij de Europese samenwerking op het gebied van 

defensie is geboekt, is ongekend. Ik zal er met name voor zorgen dat het Europees 

Defensiefonds en de proefprogramma’s daarvan resultaten opleveren. Ook zal ik streven naar 

een duidelijke en ambitieuze agenda ter bevordering van de Europese samenwerking op het 

gebied van de defensie-industrie in de komende vijf jaar, als een stap in de richting van een 

echte Europese defensie-unie.  

Europa is een ruimtevaartmogendheid, de tweede in de wereld. Dit is het resultaat van 

aanzienlijke investeringen, met name via twee grote programma’s, Galileo, het Europese 

satellietnavigatiesysteem, en Copernicus, het Europese aardobservatiesysteem. Via het EU-

ruimtevaartprogramma zal ik een ambitieuze ruimtevaartagenda voor Europa ontwikkelen.  

In de specifieke vragen en antwoorden daarover zal ik nader ingaan op mijn aanpak voor 

ruimtevaart en defensie.  

Het beginsel “één erbij, één eraf”   

Verkozen voorzitter Von der Leyen heeft duidelijk aangegeven dat de Europese wetgeving 

voordelen moet opleveren voor de EU zonder dat daarbij de bureaucratische lasten worden 

verhoogd. Elk nieuw voorstel van de EU tot invoering van verplichtingen voor bedrijven en 

burgers moet daarom vergezeld gaan van een gelijkwaardige vermindering van die lasten op 
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hetzelfde beleidsterrein. Dit zal een uitdaging zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn 

ervaring en een breed gezichtsveld op de hele portefeuille tot efficiënte en doeltreffende 

oplossingen zal kunnen komen. 

 

Wat zijn uw belangrijkste prioriteiten voor de digitale economie en samenleving, 

bijvoorbeeld op het gebied van cyberbeveiliging, de uitrol van de volgende generatie 

netwerken en toekomstige mobiele technologieën en ter ondersteuning van het Europees 

wetboek voor elektronische communicatie? Wat betreft cyberbeveiliging: hoe denkt u een 

gezamenlijke cybereenheid op te richten (met name wat betreft de samenstelling, taken 

en gevolgen ervan voor de huidige actoren van de Unie op dit gebied), en bent u bereid 

een nieuw horizontaal rechtsinstrument voor te stellen om bindende 

cyberbeveiligingsverplichtingen voor alle geconnecteerde producten vast te stellen 

(bijvoorbeeld met betrekking tot software-updates)? 

In aanvulling op mijn antwoord op de vorige vraag, wil ik mijn prioriteiten uiteenzetten op het 

gebied van cyberbeveiliging, de uitrol van de volgende generatie netwerken en toekomstige 

mobiele technologieën, en het wetboek voor communicatie. Dit zijn allemaal cruciale motoren 

van de digitale transitie, en ik kijk ernaar uit om daar samen met u aan te werken.  

Cyberbeveiliging en een gezamenlijke cybereenheid 

De EU heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van cyberbeveiliging, dankzij de 

niet aflatende steun van het Europees Parlement, met name van de commissies ITRE en IMCO. 

De eerste horizontale wetgeving op het gebied van cyberbeveiliging (de richtlijn inzake de 

beveiliging van netwerk- en informatiesystemen), het permanent maken en versterken van het 

mandaat van het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa), en het 

opzetten van een wereldwijd baanbrekend kader voor cyberbeveiligingscertificering voor ICT-

producten en -diensten hebben allemaal bijgedragen aan het vergroten van het vertrouwen 

tussen de lidstaten. 

Maar we moeten het cyberbeveiligingskader en onze vermogens op dat vlak blijven verbeteren 

en versterken, met het oog op belangrijke nieuwe technologieën, zoals 5G en kunstmatige 

intelligentie, die deel gaan uitmaken van het dagelijkse leven van de Europeanen. 

Voortbouwend op de reeds behaalde resultaten en de lopende werkzaamheden, zal ik aan het 

begin van mijn mandaat een vernieuwde aanpak van cyberbeveiliging beginnen met vier 

kernactiviteiten. 

Ten eerste moeten we afstappen van de “need-to-know”-mentaliteit van de lidstaten, en de 

noodzaak tot delen van informatie centraal stellen, zodat de samenwerking op het gebied van 

cyberbeveiliging en het delen van informatie het leidende beginsel op alle gebieden worden. 

Daarom heeft verkozen voorzitter Von der Leyen mij gevraagd het voortouw te nemen bij de 

oprichting van een nieuwe gezamenlijke eenheid voor cyberbeveiliging, die zal zorgen voor 

een versterkte samenwerking en een mechanisme voor wederzijdse bijstand in tijden van crisis 

op EU-niveau. Dit initiatief zal de cyberweerbaarheid van de EU op belangrijke gebieden, met 

inbegrip van de rechtshandhavings- en defensiedimensie, verder verbeteren, aangezien het de 

bestaande expertise en samenwerkingskaders op het niveau van de lidstaten en de EU zal 

benutten en daarop voort zal bouwen.  
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Ten tweede zal ik, voortbouwend op de ervaringen met de eerste horizontale wetgeving inzake 

cyberbeveiliging, uiterlijk in het voorjaar van 2021 een evaluatie van de richtlijn inzake de 

beveiliging van netwerk- en informatiesystemen starten.  

Ten derde is in de cyberbeveiligingsverordening een gemeenschappelijke aanpak voor 

cyberbeveiligingscertificering op het hele continent vastgesteld. Met de uitvoering van die 

verordening zullen de Commissie en het Enisa certificeringsregelingen invoeren op prioritaire 

gebieden zoals 5G of cloud computing. De invoering van vrijwillige certificeringsregelingen 

was een stap in de goede richting. Ik zal de noodzaak van verplichte certificering voor bepaalde 

ICT-producten en -diensten beoordelen, in overeenstemming met de bepalingen van de 

cyberbeveiligingsverordening.  

Ten slotte, maar daarom niet minder belangrijk, zullen we, als Europa voorop wil lopen in 

geavanceerde technologieën, zowel op het gebied van onderzoek als op het gebied van 

industriële capaciteiten, onze versnipperde maar uitgebreide expertise op het gebied van 

cyberbeveiliging bijeen moeten brengen. Europa beschikt over liefst 660 expertisecentra, 

verspreid over de lidstaten. Het verbinden en bundelen van die bronnen van expertise is het doel 

van en de gedachte achter het opzetten van een Europees kenniscentrum voor industrie, 

technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en van het netwerk van nationale 

coördinatiecentra. Ik zal met het Europees Parlement en de Raad samenwerken om dit voorstel 

een nieuwe impuls te geven.  

 

Connectiviteit 

Snelle connectiviteit is absoluut noodzakelijk om te kunnen profiteren van de economische en 

sociale voordelen van de eengemaakte markt. Wij zijn er echter nog niet en veel van onze 

burgers, kleine bedrijven, scholen en ziekenhuizen hebben nog steeds onvoldoende snelle 

verbindingen, waardoor de huidige digitale kloof wordt vergroot. Ik zal daarom nauw 

samenwerken met de lidstaten om ervoor te zorgen dat alle voor 2025 vastgestelde strategische 

doelstellingen op het gebied van connectiviteit worden verwezenlijkt. Ik zal prioriteit geven aan 

de bevordering van broodnodige particuliere investeringen en de verlaging van de kosten van 

de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit, zo nodig met inbegrip van een mogelijke 

herziening van de richtlijn betreffende de verlaging van de kosten van breedband. Ook zal ik 

mij in blijven zetten voor het WiFi4EU-initiatief om te zorgen voor een bredere dekking van 

gratis wifi-toegang in openbare ruimten in gemeenten overal in de EU. 

Voor het dichten van de connectiviteitskloof is het nieuwe wetboek voor elektronische 

communicatie een essentieel instrument, dat het gemakkelijker maakt om te investeren in 

veilige netwerken met een hoge capaciteit en tegelijkertijd de consumenten te beschermen (met 

inbegrip van een versterkt alarmnummer 112). Ik zal zorg dragen voor een tijdige omzetting en 

een snelle vaststelling van de secundaire handelingen.  

Ik zal met de lidstaten samenwerken voor een snellere ingebruikneming van de 

frequentiebanden die nodig zijn voor de inzet van 5G, om de wettelijke deadline van eind 2020 

te halen. Investeringen in 5G moeten een prioriteit blijven en ik zal gebruik maken van de 

nieuwe instrumenten waarin de volgende langetermijnbegroting van de EU voorziet, met name 

de Connecting Europe Facility Digital, het programma Digitaal Europa, InvestEU en 

durfkapitaalinstrumenten. 
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Maar wij moeten verder gaan en vooruitkijken naar de volgende ontwikkelingen op het gebied 

van technologie, zoals kunstmatige intelligentie, big data of het internet der dingen, en 

uiteindelijk plannen voor de volgende generatie, 6G, mogelijk maken. Een strategisch 

geïnstitutionaliseerd partnerschap voor slimme netwerken en diensten van 5G naar 6G kan de 

toekomstige uitdagingen helpen aanpakken. Ik zal persoonlijk zorgen voor de voortstuwing van 

de inspanningen van Europa om de technologieën te ontwikkelen die verder gaan dan 5G en 

die in de toekomst nodig zullen zijn.  

Cyberbeveiliging van 5G-netwerken 

Het is van vitaal belang dat onze 5G-netwerken veerkrachtig en veilig zijn. Naïviteit is in dit 

geval geen optie. Ik ben voorstander van het ambitieuze proces dat is uiteengezet in de 

Aanbeveling van de Commissie over de cyberbeveiliging van 5G-netwerken. Naar aanleiding 

van de gecoördineerde risicobeoordeling die de EU samen met de lidstaten heeft opgesteld, 

vertrouw ik erop dat de markt meer duidelijkheid zal hebben over het soort risico’s dat de 

lidstaten aan zullen willen pakken. Het doel is om tegen het einde van dit jaar over een 

gemeenschappelijk instrumentarium voor het beste risicobeheer te beschikken.  

Ik zal er ook voor zorgen dat de technologie ten dienste staat van de veiligheid. Overheden, het 

leger, banken, agentschappen, ziekenhuizen, in de ruimte gestationeerde systemen en 

luchtvaartmaatschappijen moeten er allemaal, via beveiliging en encryptie, voor zorgen dat hun 

vertrouwelijke informatie niet toegankelijk is voor onbevoegden. In het kader van de projecten 

met een aanzienlijk vermogen om de technologische soevereiniteit van de EU te waarborgen, 

zal ik de ontwikkeling en het gebruik in de EU van een gecertificeerde veilige en volledige 

infrastructuur voor kwantumcommunicatie in de EU op basis van het concept van 

kwantumcryptografie in de komende 10 jaar met kracht ondersteunen. Dit zal van cruciaal 

belang zijn voor veilige communicatie in Europa. Ik zou onderzoekscentra, particuliere 

bedrijven en andere publieke entiteiten aanmoedigen om de krachten te bundelen om een 

volledig veilige end-to-endinfrastructuur voor kwantumcommunicatie te ontwikkelen en in te 

zetten, waarin satelliet- en terrestrische technologieën zullen worden geïntegreerd. Ik zal 

beoordelen hoe dat in het volgende meerjarig financieel kader via verschillende programma’s 

kan worden gefinancierd.  

In de politieke richtsnoeren voor de volgende Europese Commissie noemde de verkozen 

voorzitter een nieuwe industriële strategie zonder concrete details te verstrekken. Hoe zult 

u ervoor zorgen dat de nieuwe geïntegreerde industriële langetermijnstrategie van de EU, 

onder meer, bijdraagt tot het scheppen van hoogwaardige banen, en daarmee tot een 

verhoging van de bijdrage van de industrie aan het bbp van de Unie, een beperking van 

het risico van verplaatsing van de industrie buiten de EU, waarborgt dat de deelname van 

derde landen aan strategische sectoren en infrastructuur naar behoren wordt gescreend, 

en synergieën bevordert tussen de verschillende beleidsmaatregelen van de EU om het 

risico op schadelijke gevolgen voor de industrie in de EU te beperken, met inachtneming 

van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs? Zou u daarom de oprichting van 

een “industrie-unie” (vergelijkbaar met het concept van de “energie-unie”) overwegen om 

de inspanningen voor het bereiken van de bovengenoemde doelstellingen te consolideren 

en te coördineren? 

De toekomstige Europese industriële strategie zal een van de belangrijkste initiatieven van de 

volgende Commissie zijn. Ik beschouw deze strategie als een overkoepelend en ambitieus plan 

dat erop gericht is onze industrie groen, digitaal en wereldwijd concurrerend te maken en 

tegelijkertijd de levenskwaliteit van onze burgers te waarborgen.  
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De ontwikkeling ervan moet van het begin af aan inclusief zijn. Ik zal nauw samenwerken met 

de uitvoerend vicevoorzitters en met het college van commissarissen om ervoor te zorgen dat 

de strategie coherent en alomvattend is en gebaseerd is op synergieën tussen verschillende 

beleidsterreinen. Ik zal bijdragen aan de werkzaamheden van de uitvoerend vicevoorzitter voor 

de Europese Green Deal om ervoor te zorgen dat de strategie wordt afgestemd op de Green 

Deal. Ik zal bij u en bij de Raad komen om uw standpunten te vernemen vóór de nieuwe 

industriële strategie wordt goedgekeurd.  

Ik ben van mening dat de juiste aanpak is om meetbare mijlpalen voor te stellen die haalbaar 

zijn door een mix van zachte en krachtige instrumenten – zoals bij de energie-unie. Hoe wij dit 

aanpakken of hoe wij dit benoemen, zullen wij samen beslissen.  

Het juiste regelgevingskader vaststellen: een sterkere eengemaakte markt 

Een (zowel fysiek als digitaal) sterke eengemaakte markt is een essentiële voorwaarde voor een 

concurrerende Europese industrie. De relatieve omvang en het belang van diensten voor 

industriële productie neemt toe. Ik zal daarom werken aan een betere werking van de 

eengemaakte markt, met name op het gebied van diensten door de bestaande regels beter toe te 

passen, de bestaande belemmeringen weg te nemen en het ontstaan van nieuwe belemmeringen 

te voorkomen.  

Ik zal ervoor zorgen dat ons regelgevingskader klaar is voor het digitale tijdperk, met 

initiatieven op het gebied van artificiële intelligentie, gegevens, cyberbeveiliging en de wet 

inzake digitale diensten, zoals hierboven uiteengezet. 

Ervoor zorgen dat werknemers beschikken over de vaardigheden die zij nodig hebben 

Europa’s grootste troef is zijn talent. Wij moeten de juiste voorwaarden scheppen zodat 

iedereen zijn potentieel kan realiseren en de vaardigheden kan verwerven die nodig zijn in het 

kader van de digitale en groene transities. Ik zal nauw samenwerken met de commissaris voor 

Innovatie en Jeugd en de commissaris voor Werkgelegenheid, zodat wij initiatieven kunnen 

voorstellen die de nationale strategieën ondersteunen en aanvullen. Wij moeten samenwerken 

met de industrie, vakbonden, onderwijs- en opleidingsinstellingen en overheden om op basis 

van een op de behoeften gebaseerde aanpak zo goed mogelijk te kunnen vaststellen welke 

vaardigheden nodig zijn.  

De kansen van de digitale transformatie benutten  

Ik zal ervoor zorgen dat de sectorale wetgeving wordt herzien en klaar wordt gemaakt voor het 

digitale tijdperk, teneinde de kansen te grijpen die de digitalisering biedt. Sectoren als machines, 

auto’s, bouwnijverheid, creatieve industrieën, mode en schoonheidsproducten zullen veel baat 

hebben bij een geïntegreerde aanpak.  

Ik zal een reeks sectorspecifieke dialogen opstarten om een werkplan voor hun succesvolle 

digitalisering op te stellen. Daarnaast zal ik middels een specifiek actieplan rekening houden 

met de specifieke behoeften van de audiovisuele sector en de media. 

De transitie naar een klimaatneutrale, circulaire industrie in de EU versnellen 

Naast de financiële steun voor koolstofarme projecten, met inbegrip van verbeterde duurzame 

financiering op het niveau van de EU en de lidstaten, zal ik maatregelen voorstellen om ervoor 

te zorgen dat onze industrie voortbouwt op zijn voortrekkersrol inzake schone technologieën, 
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internationale groeikansen benut en hulpbronnenefficiënt wordt. Ik zal ook voorstellen een 

waarnemingspost voor de industriële transitie op te richten om de voortgang van de industrie 

op het gebied van klimaatneutraliteit en circulariteit te monitoren. 

Ik zal bijdragen aan de werkzaamheden van de commissaris voor Milieu en Oceanen met 

betrekking tot een tweede, verstrekkend nieuw actieplan voor de circulaire economie. Het zal 

de gehele levenscyclus van producten en materialen, enkele belangrijke waardeketens en 

horizontale kwesties bestrijken. Ik zal ook steun verlenen aan initiatieven om ervoor te zorgen 

dat de publieke sector zijn collectieve koopkracht strategisch inzet om de markt vorm te geven 

en de ontwikkeling van duurzame oplossingen te waarborgen. Ook zal ik er samen met de 

commissaris voor Cohesie en Hervormingen voor zorgen dat geen enkele regio achterblijft (met 

name regio’s in transitie). Ik zal ons engagement ten aanzien van de actoren van de sociale 

economie en onze inspanningen om bedrijfsmodellen uit te werken die zijn geworteld in de 

lokale omgeving, een impuls geven.  

Ik zal ervoor zorgen dat digitale technologieën een bijdrage leveren aan klimaatneutraliteit en 

de circulaire economie (“ICT for green”), bijvoorbeeld op het gebied van de opslag van 

hernieuwbare energie of onderzoek op basis van artificiële intelligentie naar de gevolgen voor 

het klimaat. Tegelijkertijd zal ik maatregelen nemen om de koolstofvoetafdruk van de ICT-

industrie te verkleinen. Ik zal ijveren voor een groenere ICT-sector door de bevordering van 

energie-efficiëntie in datacentra, artificiële intelligentie, blockchain en telecomnetwerken.  

Tot slot zullen schonere voertuigen een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van onze agenda 

voor schone lucht. Ik zal alle nodige stappen zetten op de weg naar emissiearme en emissievrije 

voertuigen, met name in de nasleep van het dieselgate-schandaal. Hieronder vallen ook de 

werkzaamheden op het gebied van elektrische auto’s met batterijen en de volgende generatie 

grenswaarden voor de uitstoot van verontreinigende stoffen.  

Aan de technologische soevereiniteit van Europa bouwen  

De technologische soevereiniteit en het industrieel leiderschap vereisen grootschalige projecten 

van strategisch belang. Geen enkele lidstaat kan alleen adequaat reageren op de huidige 

strategische uitdagingen.  

De bundeling van middelen in alle lidstaten en industriële sectoren ter ondersteuning van de 

ontwikkeling van strategische waardeketens en projecten met een grote impact in heel Europa 

zal resulteren in de ontwikkeling van een sterk ecosysteem en de technologische soevereiniteit 

van Europa versterken. Succesvolle initiatieven zoals belangrijke projecten van 

gemeenschappelijk Europees belang (“Important Projects of Common European Interest”, 

IPCEI’s) op het gebied van micro-elektronica en batterijen of de inspanningen op het gebied 

van high-performance computing hebben aangetoond dat het mogelijk is een doorbraak te 

bereiken door de krachten te bundelen. Ik zal projecten op belangrijke gebieden zoals artificiële 

intelligentie, cyberbeveiliging, high-performance computing, kwantumcomputing, 

energiezuinige processoren, blockchain, cloud federation en slimme netwerken, 5G enz. 

coördineren en ondersteunen. Ik zal alle tot mijn beschikking staande instrumenten gebruiken 

om dit te verwezenlijken (financieringsprogramma’s – met name Horizon Europa en Digitaal 

Europa, publiek-private partnerschappen, gemeenschappelijke ondernemingen, IPCEI’s).  

Ik zal voorstellen een permanent forum op hoog niveau in te stellen om een voortdurende 

dialoog met de lidstaten en het bedrijfsleven te waarborgen om nieuwe strategische 

waardeketens te identificeren waarvoor grote grensoverschrijdende investeringen nodig zijn. Ik 
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zal ook specifiek aandacht besteden aan de kwestie van kritieke grondstoffen die het startpunt 

vormen van veel strategische waardeketens. 

Ik zal ervoor zorgen dat wij het potentieel van overheidsopdrachten benutten om de transitie 

naar klimaatneutraliteit te versnellen en meer in het algemeen innovatie te stimuleren. Ik zal 

ervoor zorgen dat ons kader voor intellectuele eigendom coherent is en waar nodig aangepast 

wordt.  

Een ander element om de technologische soevereiniteit van Europa te behouden, is de 

verordening inzake de screening van buitenlandse directe investeringen, op grond waarvan de 

Commissie toezicht kan uitoefenen en in voorkomend geval adviezen kan uitbrengen over 

overnames van EU-ondernemingen indien deze een risico voor de veiligheid en de openbare 

orde inhouden. Ik zal ervoor zorgen dat de drie directoraten-generaal die onder mijn toezicht 

zullen werken, nauwlettend zullen toezien op de relevante investeringen die gevolgen kunnen 

hebben voor projecten of programma’s van EU-belang die onder mijn verantwoordelijkheid 

vallen. 

Wat zijn uw concrete plannen om het beleid van de Unie op het gebied van het midden- 

en kleinbedrijf (kmo’s) te bevorderen, met name wat betreft het mainstreamen van het 

“denk eerst klein”-principe, het actualiseren van de definitie van “kmo”, voor zover 

nodig, volgens het meest recente arrest van het HvJ-EU, en met bijzondere aandacht voor 

“micro-ondernemingen” en “startende ondernemingen”? Hoe denkt u ervoor te zorgen 

dat kmo’s over passende en gemakkelijk toegankelijke financiering beschikken en dat hun 

administratieve lasten verder worden verminderd? Hoe zal de “specifieke kmo-strategie”, 

uiteengezet in de politieke richtsnoeren voor de volgende Europese Commissie, worden 

uitgevoerd? Wat zou voorts de functie zijn van de “kmo-gezant”, zoals vermeld in uw 

opdrachtbrief, en hoe zal deze worden geselecteerd? 

Mijn belangrijkste instrument is de nieuwe kmo-strategie. Ik zal een bottom-upbenadering 

volgen waarbij alle relevante actoren worden betrokken bij de ontwikkeling van oplossingen 

voor de uitdagingen waar kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) voor staan. Ik zal een 

extra inspanning leveren om lidstaten, hoofdsteden en regio’s te bezoeken en met ondernemers 

en werknemers, alsook met regeringen en nationale parlementen te praten. Ik zie drie brede 

gebieden die wij moeten aanpakken: 

1. de toegang van kmo’s tot financiering verbeteren; 

2. hen helpen kansen in de nieuwe digitale en duurzame economie te benutten; 

3. de regelgevingsdruk waarmee zij geconfronteerd worden verminderen. 

Ten eerste zal ik samenwerken met de kandidaat-uitvoerendvicevoorzitter voor een economie 

die werkt voor de mensen om de financieringsmogelijkheden te verbeteren. Ik ben voornemens 

meer te doen in het kader van het InvestEU-fonds, om duizenden extra kmo’s te helpen. Ik zal 

ervoor zorgen dat kmo’s over één aanspreekpunt beschikken voor alle vragen over de 

financieringsmogelijkheden van de EU, in plaats van dat zij naar een breed scala van 

verschillende afzonderlijke programma’s moeten kijken.  

Wij zullen ook meer doen om kmo’s te ondersteunen bij beursintroducties. Wij moeten ervoor 

zorgen dat gedurende de hele levenscyclus van een onderneming financiering beschikbaar is en 

het aantal kmo’s dat van beursintroducties profiteert, doen toenemen door de reikwijdte van de 
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bestaande financiële instrumenten uit te breiden. Deze aanpak moet vanaf 2021 in het kader 

van InvestEU operationeel zijn.  

Wij moeten er ook voor zorgen dat kmo’s op tijd worden betaald. Wij kunnen niet accepteren 

dat kmo’s in veel gevallen meer dan honderd dagen te laat worden betaald. Ik zal niet aarzelen 

inbreukprocedures in te leiden tegen lidstaten waarvan de autoriteiten niet tijdig betalen. Ik zal 

ook verschillende opties onderzoeken om een betere handhaving van de richtlijn 

betalingsachterstand te waarborgen. 

Ten tweede zal ik kmo’s helpen de kansen in de nieuwe digitale en duurzame economie te 

benutten. Ik zal meer gebruikmaken van het bestaande Enterprise Europe Network, het grootste 

netwerk ter ondersteuning van kmo’s ter wereld, dat meer dan 600 lokale, regionale en nationale 

organisaties in heel Europa met elkaar verbindt. Ik zal ook de bescherming van intellectuele 

eigendom versterken. Tot dusver heeft slechts negen procent van onze kmo’s gebruikgemaakt 

van intellectuele eigendom en bijgevolg bestaat het risico dat hun uitvindingen in Europa niet 

in de handel worden gebracht. Ik zal het systeem voor modellen verbeteren ten voordele van 

kmo’s, door de kosten en de complexiteit te verminderen. 

Via het programma Digitaal Europa zal ik de Europese digitale-innovatiehubs versterken om 

kmo’s in staat te stellen van advies te profiteren en digitale innovaties te testen. Wij zullen ook 

een reeks sectorspecifieke dialogen opstarten. 

Ik zal in het kader van het Enterprise Europe Network specifieke duurzaamheidsadviseurs 

aanstellen en proberen het voor kmo’s gemakkelijker te maken toegang te krijgen tot 

financiering om in duurzaamheid te investeren. Ik zal er ook voor zorgen dat zij kunnen 

profiteren van specifieke acties op het gebied van vaardigheden en overheidsopdrachten. 

Ik zal voortbouwen op het Startersinitiatief en het “Startup Europe”-programma van de 

Commissie van 2016, met aandacht voor de mogelijkheden voor een gemakkelijker EU-breed 

systeem voor de oprichting van bedrijven, de toegang tot hoogtechnologische werknemers van 

binnen en buiten de EU (arbeidsvisa) en het uitstel van belastingheffing op aandelenopties voor 

werknemers tot het moment van afstoting. Om de opschaling van bestaande ondernemingen te 

vergemakkelijken, kunnen nieuwe initiatieven zoals het nieuwe “Deep Tech Europe 100”-

initiatief honderd sterk groeiende “deep-tech”-ondernemingen helpen om wereldwijd te 

groeien. 

Ten derde zal ik de regeldruk op kmo’s verminderen. Ik zal de Raad voor regelgevingstoetsing 

vragen zijn onderzoek naar de kmo-dimensie in alle effectbeoordelingen te verdiepen. 

 

Ik zal met het Parlement en de Raad een dialoog aangaan om de effectbeoordelingen over het 

effect van belangrijke wetswijzigingen op kmo’s te versterken. Via ons netwerk van kmo-

gezanten zal ik met de lidstaten samenwerken om gemeenschappelijke prioriteiten vast te 

stellen op gebieden waar de regelgevingsbevoegdheid gemengd is.  

Ik zal er ook voor zorgen dat in de regels van de eengemaakte markt rekening wordt gehouden 

met de specifieke behoeften van kmo’s, bijvoorbeeld door samen met de commissaris voor 

Werkgelegenheid te werken aan het faciliteren van arbeidsmobiliteit om regionale tekorten aan 

vaardigheden aan te pakken. Ik zal ervoor zorgen dat de wet inzake digitale diensten kmo’s en 

start-ups de nodige voorspelbaarheid en juridische duidelijkheid verschaft. 
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Ter ondersteuning van dit alles zal ik een voltijdse kmo-gezant benoemen die naar de zorgen 

van kmo’s zal luisteren, de kmo-strategie een impuls zal geven en de Europese kmo-

gemeenschap zal samenbrengen. Hij of zij zal worden ondersteund door een nieuwe DG-

overschrijdende kmo-taskforce. 

 

Welke maatregelen overweegt u om bij te dragen aan het concurrentievermogen van de 

EU-industrie? Bent u voornemens sectorspecifieke maatregelen te nemen ter 

ondersteuning van Europese industriële sectoren waar de wereldwijde concurrentie 

wurgend is, zoals de lucht- en ruimtevaart (met inbegrip van helikopters en drones), de 

defensie-industrie, de telecommunicatie-industrie, de automobielindustrie, de energie-

intensieve industrie en de maakindustrie? Hoe denkt u ervoor te zorgen dat de onderdelen 

van strategische waardeketens in de EU deel blijven uitmaken van toekomstige 

wereldwijde waardeketens, met name voor nieuwe technologieën? Hoe zult u ervoor 

zorgen dat de industriële transformatie het gebruik van klimaatvriendelijke en veilige 

producten, processen en technologieën stimuleert en tegelijkertijd koolstoflekkage naar 

derde landen voorkomt? Welke specifieke maatregelen denkt u te nemen om 

koolstoflekkage te voorkomen? 

Zoals ik in mijn vorige antwoord in detail heb uiteengezet, ben ik van mening dat het 

concurrentievermogen van de Europese industrie afhangt van haar vermogen om in de transitie 

naar duurzaamheid en digitalisering te slagen en tegelijkertijd de technologische soevereiniteit 

van Europa te waarborgen en de eengemaakte markt te versterken.  

De ontwikkeling van strategische waardeketens in heel Europa is van essentieel belang voor 

het concurrentievermogen van Europa. Zoals hierboven beschreven, ben ik voornemens mij te 

richten op een beperkt aantal technologieën die gevolgen hebben voor verschillende sectoren 

teneinde waardeketens te ontwikkelen die zich over heel Europa uitstrekken, en Europa in staat 

te stellen op het wereldtoneel te concurreren.  

Naast deze technologieën en aanverwante sectoren, wil ik mijn aandacht ook richten op het 

toerisme. Deze sector is goed voor 10 % van het bbp van de EU en is dus zeer belangrijk voor 

Europa en zijn regio’s. Het toerisme staat voor verschillende uitdagingen, waaronder de 

problematiek van het nauwelijks houdbare massatoerisme, de opkomst van nieuwe actoren 

zoals de platforms en de noodzaak om over geschoolde arbeidskrachten te beschikken. Ik wil 

de transformatie van het toerisme ondersteunen, zodat ons continent de voornaamste 

toeristische bestemming ter wereld kan blijven. 

Het gebruik van klimaatvriendelijke en veilige producten, processen en technologieën  

Het gebruik van klimaatvriendelijke en veilige innovatie vereist inspanningen aan zowel de 

vraag- als de aanbodzijde. In navolging van de strategie inzake kunststoffen zal ik samenwerken 

met de voornaamste actoren van de belangrijkste waardeketens om de vraag naar en het aanbod 

van innovatieve technologieën, gerecycleerde materialen en milieudiensten op elkaar af te 

stemmen. Bovendien kan de digitale transformatie, zoals hierboven vermeld, het gebruik van 

klimaatvriendelijke oplossingen aanmoedigen. Ten eerste kunnen digitale technologieën de 

milieuefficiëntie van industriële processen, producten en diensten verbeteren, waardoor deze 

groener worden. Ten tweede zal ik werken aan het verminderen van de ecologische voetafdruk 

van de ICT-sector. 
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Een andere prioriteit is het versnellen van de transitie naar klimaatneutraliteit van energie-

intensieve industrieën – zoals de staalsector en de chemische sector – en de waardeketen van 

de automobielsector. De werkzaamheden in het kader van de groep op hoog niveau voor 

energie-intensieve industrieën vormen een stevige basis voor het werk dat nog voor ons ligt.  

Koolstoflekkage naar derde landen  

Hoewel ik vastbesloten ben voor alle producten, processen en technologieën het hoogste niveau 

van veiligheid en duurzaamheid te waarborgen, ben ik mij er tevens van bewust dat 

verschillende ambitieniveaus op het gebied van klimaatbeleid de concurrentie kunnen verstoren 

en risico’s op koolstoflekkage kunnen doen ontstaan. De verkozen voorzitter heeft de invoering 

aangekondigd van een koolstofbelasting aan de grens die door de commissaris voor de 

Economie moet worden uitgewerkt met volledige inachtneming van de WTO-regels. Ik zal deze 

werkzaamheden ondersteunen. 

 

Hoe denkt u, onder meer door middel van mededingingsregels, Europese bedrijven en 

startende ondernemingen te steunen om op te schalen, te groeien en zelfs tot wereldleiders 

te worden? Zal u een “EU-kampioenen-beleid” voeren? Wat zijn in dit verband uw 

standpunten over de toekomstige ontwikkeling van de antitrust- en staatssteunregels? 

Ik geloof in gezonde en sterke Europese ondernemingen die de concurrentie aankunnen, 

allereerst binnen Europa en daarna op mondiaal niveau met de wereldwijd actieve giganten uit 

de VS, China en elders.  

Het mededingingsbeleid hoeft de totstandkoming van sterke en concurrerende Europese spelers 

niet noodzakelijkerwijs in de weg te staan. Zo ben ik erin geslaagd een tamelijk grote en 

concurrerende Europese onderneming op te bouwen die in staat is op het wereldtoneel mee te 

doen op het gebied van IT-diensten. Eerlijke concurrentie op de eengemaakte markt is een 

belangrijke aanjager van het concurrentievermogen van ondernemingen, omdat zij erdoor 

worden aangezet tot innoveren en investeren. Dankzij het mededingingsbeleid kunnen wij een 

efficiënte, concurrerende en innovatieve industrie tot stand brengen.  

Maar in haar opdrachtbrief aan de uitvoerend vicevoorzitter voor Een Europa dat klaar is voor 

het digitale tijdperk schreef de verkozen voorzitter niet voor niets: we moeten ervoor zorgen 

dat ons mededingingsbeleid en onze regels geschikt zijn voor de moderne economie en 

bijdragen tot een Europese industrie die zowel binnen Europa als in de wereld een sterke speler 

is. In dit verband is er behoefte aan een evaluatie en herziening van de Europese 

mededingingsregels. 

Daarnaast moeten we een krachtig industrieel beleid voeren zonder enige naïviteit ten aanzien 

van onze internationale concurrenten. Daaronder vallen ook maatregelen om de verstorende 

effecten van buitenlandse subsidies op de interne markt aan te pakken, zoals voorzien in de EU-

China-strategie.  

Een belangrijk obstakel voor de opkomst van sterke Europese spelers met een wereldwijde 

dimensie is het gebrek aan integratie van de eengemaakte markt. Om concurrerend te kunnen 

zijn buiten de EU, moeten onze ondernemingen eerst binnen de Unie concurrerend zijn en een 

markt hebben om te groeien. Een digitale start-up die met 27 verschillende rechtsstelsels te 

maken heeft, kan niet uitgroeien tot het formaat dat nodig is om met wereldwijd actieve 
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giganten te kunnen concurreren. Daarom zal ik de inspanningen ter verdieping en versterking 

van de eengemaakte markt voortzetten. 

Zoals hierboven beschreven, moeten wij onze technologische en industriële capaciteit 

versterken en goed gebruikmaken van de instrumenten die ons ter beschikking staan (handel, 

markten voor overheidsopdrachten en financiële programma’s) om Europese bedrijven in staat 

te stellen onder dezelfde voorwaarden te opereren als hun wereldwijde concurrenten.  

 

Welke maatregelen zult u nemen om ervoor te zorgen dat het ruimtevaartbeleid van de 

EU de ontwikkeling en het gebruik van ruimtetoepassingen en -diensten stroomafwaarts 

bevordert, waardoor wordt gewaarborgd dat de Unie de achterstand inhaalt op de andere 

belangrijke internationale actoren bij de ondersteuning van de groei en de veiligstelling 

van de Europese samenleving en economie? Bent u in dit verband bereid om specifieke 

maatregelen te ondersteunen die gericht zijn op het vergemakkelijken van het onderzoek 

naar en de toepassing van specifieke technologieën, zoals kwantumtechnologie, in de 

ruimtevaartsector? Wat is uw visie op het “cruciale verband tussen ruimte en defensie en 

veiligheid”, zoals vermeld in uw opdrachtbrief, en welke maatregelen bent u van plan te 

nemen om die samenhang te verbeteren? 

Ruimtevaartbeleid van de EU 

Als eerste prioriteit zal ik mij richten op de waarborging van de continuïteit en de voltooiing 

van de constellatie van Galileo en Copernicus. De nieuwe begroting zal worden gebruikt om de 

bestaande infrastructuur van Galileo en Copernicus in stand te houden en te verbeteren, zodat 

onze systemen wereldwijd toonaangevend blijven. 

Mijn tweede prioriteit is het aanpassen van onze systemen aan nieuwe behoeften, zoals 

klimaatverandering, veiligheid of het internet der dingen. Ik wil dat Copernicus een bijdrage 

levert aan de politieke voortrekkersrol van Europa in de strijd tegen klimaatverandering, in de 

economie rond “big data” en op het gebied van artificiële intelligentie. Galileo moet een 

fundament worden voor het internet der dingen, voor verbonden en geautomatiseerde 

voertuigen en de app-economie, terwijl beide programma’s tegelijkertijd ook een grotere 

bijdrage moeten leveren aan de beveiliging van Europa.  

Als derde prioriteit wil ik ons ruimtevaartbeleid aanpassen aan de nieuwe realiteiten. Ons EU-

ruimtevaartprogramma is voor Europa van strategisch belang: het is een kwestie van 

strategische soevereiniteit en technologische onafhankelijkheid. 

 Aangezien er van een echt Europees ruimtevaartbeleid geen sprake kan zijn zonder 

onafhankelijke toegang tot de ruimte, zal ik de Europese toegang tot de ruimte 

ondersteunen, met name door onze institutionele vraag te bundelen en nieuwe 

technologieën in te voeren.  

 De ruimtevaart is een factor die veiligheid mogelijk maakt. Hiertoe dienen twee nieuwe 

initiatieven: i) omgevingsbewustzijn in de ruimte (SSA, Space Situational Awareness) 

ter voorkoming van botsingen en andere gevaren in de ruimte, en ii) een initiatief voor 

satellietcommunicatie voor de overheid (Govsatcom, Governmental Satellite 

Communication) om de lidstaten en de EU-instellingen betrouwbare en veilige 

satellietcommunicatie ter beschikking te stellen.  
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Dankzij de nieuwe aanpak die in de toekomstige verordening inzake het ruimtevaartprogramma 

is geformuleerd, zal ik ook de aansturing van ons optreden op ruimtevaartgebied stroomlijnen 

om te komen tot meer efficiëntie en een duidelijke verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden, waarbij we zullen zoeken naar complementariteit.  

Ik zal zorgen voor synergieën tussen ruimtevaart en defensie: de EU-ruimtevaartinfrastructuur 

heeft een defensie- en veiligheidsdimensie, terwijl het Europees Defensiefonds een belangrijke 

ruimtecomponent heeft. In mijn antwoord op de vraag over de verbanden tussen ruimtevaart en 

defensie hieronder geef ik meer details. 

Tot slot zal de Europese ruimtevaartsector moeten reageren op de ingrijpende veranderingen 

die de sector doormaakt. Aan de ene kant worden diensten die een beroep doen op ruimte-

infrastructuur steeds belangrijker voor onze economie en onze samenleving. Bijna 10 % van 

onze economie is afhankelijk van de ruimte. Aan de andere kant ondergaat de ruimtevaartsector 

een diepgaande transformatie doordat nieuwe spelers, zowel particulier als publiek, met 

disruptieve oplossingen komen (kleine satellieten, herbruikbare draagraketten).  

Wij moeten dringend een coherent Europees antwoord ontwikkelen: een Europese aanpak van 

de “nieuwe ruimtevaart”, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts. Daartoe zal ik ten volle 

gebruikmaken van de bepalingen van de toekomstige verordening tot oprichting van het EU-

ruimtevaartprogramma om:  

 onderzoek en disruptieve innovatie op het gebied van ruimtevaart te ondersteunen, in 

combinatie met financiering vanuit Horizon Europa en InvestEU, ten bate van de 

ontwikkeling van strategische technologieën zoals robotica, elektrische aandrijving en 

kwantumtechnologie;  

 start-ups te ondersteunen bij de toegang tot financiering, aanbestedingen en eerste 

contracten; 

 de ontwikkeling te bevorderen van stroomafwaartse toepassingen, bijvoorbeeld op het 

gebied van het internet der dingen en autonome voertuigen. 

Wij hebben in Europa een uitstekende ruimtevaartindustrie, we hebben een heldere visie op de 

toekomst van het Europese ruimte-ecosysteem, en in de volgende langetermijnbegroting zullen 

we een coherent instrumentarium hebben om ons ruimtevaartbeleid vorm te geven ten behoeve 

van de Europese burgers, de Europese samenleving — met inbegrip van het veiligheidsaspect 

— en de Europese economie. 

Ik zal met het Europees Parlement, de Raad en de industrie samenwerken om ervoor te zorgen 

dat de EU op dit gebied resultaten boekt. 

Kwantumtechnologie  

Een Europa dat vooroploopt bij de ontwikkelingen op het vlak van kwantumtechnologie is van 

essentieel belang voor de Europese welvaart, technologische soevereiniteit en veiligheid op de 

lange termijn. Mijn doel is de opkomst van Europese waardeketens in deze technologieën te 

stimuleren en hen te helpen brede markten te bereiken. Daartoe moet Europa zijn deskundigheid 

op het gebied van kwantumfysica in commerciële toepassingen vertalen en ondernemers en 

onderzoekers ondersteunen bij het testen, aanpassen en ontwikkelen van hun technologie in 

operationele systemen voor civiele toepassingen, en tevens voor toepassingen in de ruimtevaart 

en het militaire domein.  



 

 – 21 –   

Zo zouden met de komst van kwantumcomputers al onze huidige cryptografische methoden 

binnen afzienbare tijd kwetsbaar kunnen worden, met grote gevolgen voor het vertrouwen in 

onze informatiesystemen. Het is van essentieel belang dat Europa investeert in de ontwikkeling 

van de volgende generatie cryptografie, die toekomstbestendig en niet te kraken is. Zoals 

hierboven al vermeld, zal ik de uitrol van de kwantumcommunicatie-infrastructuur (QCI) voor 

de hele Unie ondersteunen, waarbij gebruik wordt gemaakt van technologische componenten 

en systemen die zowel op aarde als in de ruimte zijn gestationeerd.  

Verbanden tussen ruimtevaart, defensie en veiligheid  

De ruimtevaart is een strategische troef voor Europa. Daarbij gaat het niet alleen om de 

Europese industrie, maar ook om de strategische soevereiniteit van de EU. Er is inderdaad een 

“cruciaal verband tussen ruimte en defensie en veiligheid”. 

Ik wil benadrukken dat een versterking van het verband tussen ruimtevaart, defensie en 

veiligheid niet betekent dat de EU de civiele dimensie van haar investeringen in de ruimtevaart 

zal wijzigen. Galileo en Copernicus zijn civiele programma’s onder civiele controle en zullen 

dat blijven, ook al kunnen zij tevens voorzien in veiligheids- en defensiebehoeften. Door het 

civiele karakter van de EU-investeringen in de ruimtevaart te handhaven, zullen wij ten volle 

profijt kunnen trekken van de voordelen die ruimtegerelateerde technologieën en diensten via 

een breed scala aan ruimtetoepassingen bieden voor slimme groei en voor het welzijn van de 

burgers in hun dagelijks leven. 

Tussen ruimtevaart, defensie en veiligheid zijn de volgende verbanden te onderscheiden. 

In de eerste plaats zijn ruimtevaart- en defensietechnologieën vanuit het oogpunt van de 

industrie (intrinsiek) met elkaar verbonden, aangezien veel ruimtevaarttechnologie geldt als 

technologie voor tweeërlei gebruik. Actoren op het gebied van defensie zijn aangewezen op 

ruimtediensten als satellietnavigatie, satellietcommunicatie of aardobservatie. Industriële 

spelers op het gebied van ruimtevaart zijn ook aanbieders van defensietechnologie 

en -systemen, en delen een aantal gemeenschappelijke kenmerken (hoogtechnologisch, met een 

hoog risico en kapitaalintensief met lange ontwikkelingscycli). Zij hebben publieke 

onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven nodig om hun deskundigheid en industriële capaciteit in 

stand te houden, met name als het gaat om kritieke technologieën. De defensie- en de 

ruimtevaartindustrie worden door de opkomst van grensverleggende en zich snel 

ontwikkelende technologieën (robotica, internet der dingen, artificiële intelligentie, 

cybertechnologie enz.) geconfronteerd met een ongekende wereldwijde concurrentie en grote 

technologische uitdagingen. Door in EU-programma’s te zoeken naar synergieën en 

kruisbestuiving, voor zover relevant, tussen ruimtevaart en defensie, streven wij ernaar onze 

middelen en technologieën efficiënt te gebruiken en schaalvoordelen te creëren. 

In de tweede plaats is ruimtevaart een essentiële factor voor het vermogen van de EU om 

zelfstandig op te treden. Zij is een belangrijk instrument voor alle veiligheidsdiensten, 

waaronder politie, burgerbescherming, rampenbestrijders en grensbeheerders. De 

ruimtevaartprogramma’s Galileo en Copernicus leveren al veiligheidsgerelateerde diensten. De 

rampenbeheer- en veiligheidsdiensten van Copernicus, en met name de publiek gereguleerde 

dienst van Galileo, kunnen door overheden worden gebruikt voor noodhulpdiensten, 

operationele ondersteuning en crisisbeheersing. Ik zal de lidstaten ondersteunen om het gebruik 

van deze diensten te stimuleren. 

Wij stellen voor om in de volgende langetermijnbegroting van de EU ook twee nieuwe 
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veiligheidsgerelateerde ruimtevaartinitiatieven op te nemen, die grotendeels gebaseerd zijn op 

het beginsel van het bundelen en delen van bestaande elementen:   

 satellietcommunicatie voor de overheid (Govsatcom) zal beveiligde 

satellietcommunicatie beschikbaar stellen aan civiele en veiligheidsactoren; 

 omgevingsbewustzijn in de ruimte (SSA), een systeem dat met name ruimtebewaking 

en -monitoring omvat, zal onze satellieten beschermen tegen ruimteschroot en andere 

gevaren in en uit de ruimte.  

In het kader van het Europees Defensiefonds zal ik in overleg met de lidstaten prioriteiten 

blijven vaststellen om het verband tussen ruimtevaart en defensie te verbeteren. Hierbij kan 

worden gedacht aan de ontwikkeling van systemen en sensoren voor ruimtebewaking en 

omgevingsbewustzijn, of aan robuuste en beveiligde vormen van plaatsbepaling, navigatie en 

tijdsbepaling en systemen voor satellietcommunicatie voor gebruik door overheden. 

 

In haar politieke beleidslijnen heeft de verkozen voorzitter haar voornemen kenbaar 

gemaakt om het Europees Defensiefonds (EDF) te versterken ter ondersteuning van 

onderzoek en capaciteitsontwikkeling. Welke concrete maatregelen, ook op financieel 

gebied, denkt u te nemen om het EDF te versterken? Hoe denkt u ervoor te zorgen dat het 

fonds de samenwerking tussen ondernemingen en landen in de hele Unie bevordert en de 

oprichting van nieuwe samenwerkingsnetwerken, waaronder die waarbij kmo’s zijn 

betrokken, vergemakkelijkt? 

De afgelopen jaren hebben de Europeanen zich ertoe verbonden de Europese veiligheid en 

defensie te versterken door de investeringen in defensie, vermogensontwikkeling en 

operationele paraatheid te intensiveren. Al deze defensie-initiatieven zijn er uiteindelijk op 

gericht de samenwerking op defensiegebied in Europa te bevorderen en het vermogen van de 

EU om op te treden als veiligheidsverstrekker te versterken. Met de middelen waarover ik 

beschik, met name op het gebied van de defensie-industrie, zal ik de initiatieven om tot een 

werkelijke defensie-unie te komen, ondersteunen en daarbij nauw samenwerken met de hoge 

vertegenwoordiger/vicevoorzitter. 

Ik wil de samenwerking op defensiegebied versterken, zowel aan de vraag- als aan de 

aanbodzijde. De Europese defensie-industrie is sterk gefragmenteerd: de lidstaten spenderen 

hun defensiebudgetten op nationaal niveau en stellen ook hun technische vereisten voor 

militaire uitrusting op nationaal niveau vast. De lidstaten hebben bijvoorbeeld 17 typen 

gevechtstanks, terwijl de VS er maar één hebben. Het gebrek aan samenwerking tussen de 

lidstaten op het vlak van de defensie- en de veiligheidsindustrie kost jaarlijks naar schatting 

tussen de 25 en 100 miljard euro. Door de inefficiënte besteding van middelen bestaat het risico 

dat de Europese industrie de technologische bekwaamheid zal missen om de volgende generatie 

kritieke defensievermogens op te bouwen, en dat zij in Europa en wereldwijd aan 

concurrentievermogen zal inboeten. Uiteindelijk zal dit gevolgen hebben voor de strategische 

soevereiniteit van de EU en haar vermogen om als veiligheidsverstrekker op te treden. Ik zal 

zorgen voor de concretisering van alle initiatieven die zijn genomen om de samenwerking te 

bevorderen, het concurrentievermogen van de Europese defensie-industrie te ondersteunen en 

haar in staat te stellen te profiteren van de kansen die de eengemaakte markt biedt. 

Een belangrijke factor hierbij is de oprichting van het Europees Defensiefonds (EDF). Dit is 
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een keerpunt, omdat het de lidstaten en de Europese defensie-industrie, met inbegrip van kmo’s, 

stimuleert om samen te werken bij de gezamenlijke ontwikkeling van technologieën en 

vermogens die nodig zijn om de veiligheid van Europa te waarborgen.  

Als eerste prioriteit zal ik, in het kader van de algemene onderhandelingen over het meerjarig 

financieel kader, de onderhandelingen afronden over de verordening tot oprichting van het 

Europees Defensiefonds, en met name over de toewijzing van de middelen van het fonds.  

Mijn tweede prioriteit zal zijn de succesvolle uitvoering ervan te waarborgen. Daarbij zal ik 

voortbouwen op de ervaring die is opgedaan met de twee desbetreffende proefprogramma’s (de 

voorbereidende actie inzake defensieonderzoek, waaruit al 18 projecten zijn gefinancierd, en 

het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie, dat de komende twee jaar 

ongeveer 20 industriële projecten zal financieren). Ik zal ook kunnen rekenen op een nieuwe 

structuur binnen de Commissie, het directoraat-generaal Defensie-industrie en Ruimtevaart, 

waarvan ik de administratieve structuur zal afstemmen op de specifieke behoeften die 

voortvloeien uit defensieprojecten. Wij zullen met name onze samenwerking met de lidstaten 

en de defensie-industrie versterken om daarmee deskundigheid op defensiegebied uit de 

lidstaten aan te trekken ter onderbouwing van onze eigen ervaring.  

Mijn derde prioriteit zal zijn, te zorgen voor samenhang met de andere defensie-initiatieven en 

de planning op lange termijn. Als we willen dat het EDF resultaten boekt, is het immers 

essentieel dat we de middelen concentreren op projecten die strategische meerwaarde hebben 

voor de veiligheid van Europa. Tegelijkertijd vereist een doeltreffende samenwerking een 

zekere vorm van planning op de middellange termijn tussen de lidstaten. Ik zal daarom nauw 

met de lidstaten samenwerken binnen het programmacomité van het fonds, maar ook zorgen 

voor volledige samenhang met de projecten die in het kader van de permanente gestructureerde 

samenwerking op defensiegebied (Pesco) worden uitgevoerd (via een bonus van 10 % die kan 

worden toegekend aan geselecteerde projecten uit hoofde van het Europees Defensiefonds). Ik 

zal er ook voor zorgen dat het Europees Defensiefonds de NAVO versterkt. Het Europees 

Defensiefonds zal consistent zijn met het NAVO-defensieplanningsproces (NDPP) via de 

prioriteiten van het vermogensontwikkelingsplan van de EU (CDP), waarbij rekening wordt 

gehouden met andere regionale prioriteiten, zoals die bijvoorbeeld zijn overeengekomen binnen 

de NAVO. Ik zal het Europees Parlement regelmatig op de hoogte houden van zowel de 

jaarlijkse prioriteiten van het EDF als van de strategische planning op langere termijn. 

Ten vierde zal ik uitvoering geven aan de voor het Europees Defensiefonds voorziene 

bepalingen inzake de deelname van kmo’s. Een van de doelstellingen van het fonds is het 

openstellen van de defensiewaardeketens in heel Europa om de defensie-industrie van alle 

lidstaten te ondersteunen, ongeacht de omvang. Dit zal via het fonds worden gestimuleerd (met 

specifieke bonussen gekoppeld aan de deelname van kmo’s of met specifieke 

projectcategorieën voor kmo’s), maar dat is nog niet genoeg. Ik zal in elke lidstaat workshops 

voor kmo’s organiseren om ervoor te zorgen dat zij zich zoveel mogelijk bewust worden van 

de mogelijkheden die het Europees Defensiefonds hun biedt, en zal matchmakingevenementen 

organiseren om kmo’s bij relevante defensieprojecten te betrekken.  

Ten vijfde wil ik het aspect “disruptieve innovatie” van het fonds ontwikkelen en ervoor zorgen 

dat het hieraan toegewezen specifieke budget in het fonds (tussen 4 en 8 %) daadwerkelijk 

resultaat oplevert als het gaat om het aantrekken van ondernemingen van buiten de 

defensiesector, start-ups en ondernemers en het waarborgen van de leidende positie van Europa 

op het gebied van strategische technologische oplossingen.  
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Tot slot zal ik zorg dragen voor maximale synergie tussen alle financieringsinstrumenten, met 

name het Europees Defensiefonds, het EU-ruimtevaartprogramma en het programma Digitaal 

Europa. 

De portefeuille die Ursula von der Leyen u heeft toevertrouwd omvat industrie en kmo’s, 

digitale diensten, ruimtevaart, defensie-industrie, audiovisuele diensten, interne markt 

enz. Het zal een uitdaging zijn om binnen deze ongekend ruime portefeuille, die twee 

bestaande DG’s en één nieuw DG omvat, beleidsinitiatieven te coördineren en aan te 

sturen en tegelijk een hoog kwaliteitsniveau te handhaven. Hoe gaat u zo’n grote 

portefeuille managen en coördineren en ook zorgen voor synergieën en een vlotte 

samenwerking tussen de drie DG’s? 

Beheer van de portefeuille 

Als minister van Economie, Financiën, Industrie, Telecommunicatie, Buitenlandse Handel, 

Begroting, Kmo’s en Toerisme van 2005 tot en met 2007 in Frankrijk was ik rechtstreeks 

verantwoordelijk voor 22 structuren van 14 directoraten-generaal en 8 overheidsdiensten en 

had ik de leiding over de werkzaamheden van meer dan 180 000 ambtenaren.  

Van het allergrootste belang is de samenhang van de portefeuille: de digitale diensten hebben 

een impact op alle andere onderdelen van deze portefeuille. Het is zinvol om de bevoegdheden 

voor digitale diensten, industrie, interne markt, audiovisuele diensten, defensie en ruimtevaart 

tot een geheel samen te voegen, aangezien hierdoor de nodige instrumenten kunnen worden 

aangewend om de politieke prioriteiten en ambities te verwezenlijken. Hiermee wordt een 

duidelijk en krachtig signaal afgegeven dat Europa de intrinsieke verbanden tussen al deze 

aspecten in het digitale tijdperk zeer goed begrijpt.   

Ik erken dat deze portefeuille zeer ruim is, maar ik ben van mening dat ik tijdens mijn carrière 

het vermogen heb ontwikkeld om zeer grote organisaties te leiden met volledige eerbiediging 

van de context en de cultuur ervan, die niet noodzakelijk hetzelfde zijn in de openbare sector 

en in de particuliere sector.  

Ik weet dat, ongeacht de omvang van de organisatie, het allemaal draait om een menselijke 

benadering van het beheer en om mensen.  

Indien de doelstellingen duidelijk zijn, kunnen wij organisaties in beweging zetten.  

En mijn doelstellingen zijn duidelijk: ervoor zorg dragen dat de interne markt kan beschikken 

over alle instrumenten ter ondersteuning van de digitalisering van alle onderdelen van onze 

economie en samenleving in de nieuwe wereld die voor ons ligt, of het nu gaat om milieu, 

sociale zaken, industrie, media, ruimtevaart, defensie-industrie, toerisme of kmo’s.  

Ik zal ervoor zorgen dat de drie directoraten-generaal die onder mijn leiding staan vanaf de 

eerste dag van de nieuwe Commissie dezelfde koers volgen en dat wij samen een 

beleidsvorming van hoge kwaliteit tot stand brengen. 

Dat is wat ik mijn hele leven voor elke organisatie onder mijn verantwoordelijkheid heb gedaan, 

steeds met dezelfde geest van volledige inzet voor de verwezenlijking van mijn enige 

doelstelling. Dat zal mijn prioriteit zijn om de ambitie van de verkozen voorzitter te 

verwezenlijken.   
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Synergieën en samenwerking 

In onze snel veranderende economie moet de Commissie actoren uit de openbare sector en uit 

de particuliere sector een holistische visie bieden waarin alle relevante werkterreinen worden 

samengebracht. 

Synergieën en de wil tot samenwerking tussen de drie directoraten-generaal kunnen tot stand 

worden gebracht door middel van een aantal “transversale gemeenschappelijke missies”. 

De digitalisering leidt tot drastische verbeteringen van het volledige productieproces, van het 

ontwerpen van producten tot de productie, het in de handel brengen en de klantenservice. In 

een toekomstgericht industriebeleid mag derhalve niet langer onderscheid worden gemaakt 

tussen de fysieke en de digitale dimensie. Een dergelijke strategie moet een geïntegreerde 

aanpak van de bestaande werkzaamheden van de drie directoraten-generaal, te beginnen met 

een ondersteunend regelgevingskader, omvatten. Wij moeten er ook voor zorgen dat Europa 

technologisch soeverein is, maar tegelijkertijd moeten wij ons industriële landschap in stand 

houden en versterken. 

Om dit te verwezenlijken, moeten een aantal horizontale kwesties op een geïntegreerde wijze 

worden aangepakt, door verschillende werkterreinen van de drie directoraten-generaal samen 

te brengen. Ik zal de directoraten-generaal verzoeken om gezamenlijk een reeks sectorale 

dialogen op te starten om coherente maar invloedrijke strategieën te ontwikkelen. Ik wil 

bijvoorbeeld onmiddellijk een taskforce opzetten over de manier waarop het internet der dingen 

en “edge computing” in de komende vijf jaar het Europese industriële landschap, van al onze 

kmo’s tot grote industriële ondernemingen, zullen veranderen.  

Wij moeten ervoor zorgen dat de eengemaakte markt in principe digitaal functioneert. Ik zal 

dus de synergieën tussen het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap 

en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW), het directoraat-generaal Communicatienetwerken, 

Inhoud en Technologie (DG CNECT) en het nieuwe directoraat-generaal Defensie-industrie en 

Ruimtevaart benutten om gestalte te geven aan een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van 

wetgeving inzake digitale diensten. De toekomstige wet inzake digitale diensten zal op deze 

synergieën voortbouwen door meer juridische duidelijkheid te scheppen voor bedrijven en de 

rechten en de veiligheid van de burgers op het internet beter te beschermen.  

Tegelijkertijd is een betere uitvoering van de regels inzake de eengemaakte markt, zowel online 

als offline, nodig. Ik zal voorstellen om voor de drie directoraten-generaal een 

gemeenschappelijk team voor de handhaving van de eengemaakte markt op te zetten. Dat zal 

één enkele interface voor alle handhavingskwesties zijn, waardoor wordt gezorgd voor 

synergieën en samenhang in ons toezicht op de uitvoering van de regels inzake de eengemaakte 

markt.  

Om de technologische soevereiniteit te herwinnen en het industriële leiderschap van Europa te 

behouden, zijn grootschalige projecten van strategisch belang vereist die zich over de grenzen 

heen uitstrekken en de middelen van een onderneming of lidstaat alleen te boven gaan.  In dit 

verband zullen de drie directoraten-generaal elkaar aanvullen door hun deskundigheid inzake 

industrieel beheer, ruimtevaart en defensie en op belangrijke technologische gebieden zoals 

supercomputers en kwantumcomputers, artificiële intelligentie, cyberbeveiliging en 5G en 

hoger, te combineren. 
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Er bestaan reeds vruchtbare synergieën tussen digitale en traditionele creatieve industrieën. Zo 

maakt 3D-printen een ongekende vermenging van ecologisch ontwerp en creatieve architectuur 

mogelijk. Producties op basis van virtual reality door professionele producenten van inhoud 

maken opleidingen voor de bediening van complexe machines mogelijk. Gezien het belang van 

de audiovisuele sector voor de economie van de EU (meer dan 110 miljard euro omzet en 

1 miljoen nieuwe banen), zal ik mijn uiterste best doen om ze te doen slagen.  

Bovendien wil ik de deskundigheid en de middelen in de hele portefeuille bundelen om een van 

de grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken: overal cyberbeveiliging. Door eenheid en 

doelgerichtheid in de drie directoraten-generaal tot stand te brengen, zal onze impact op de 

bestrijding van cyberdreigingen worden gemaximaliseerd.  

Evenzo wil ik een transversale benadering van kmo’s. Daarom zal ik een nieuwe kmo-taskforce 

instellen, waarin kmo-eenheden van de drie directoraten-generaal worden samengebracht die 

de werkzaamheden van de kmo-gezant zullen ondersteunen. Een van de gemeenschappelijke 

aandachtsgebieden betreft de hulp aan start-ups om in Europa tot schaalvergroting te komen.  

Ten slotte biedt het samenbrengen van deze kennis een unieke kans om te voldoen aan de 

bestaande doelstellingen zoals het promoten van Europese bedrijven, maar ook om de 

Commissie in staat te stellen doeltreffender het hoofd te bieden aan de uitdaging om een 

duurzame, koolstofneutrale industriële sector tot stand te brengen, waarbij de afwegingen op 

het niveau van de kleinste gemene deler die zouden voortvloeien uit de bestaande 

silobenadering, alleen door een gezamenlijke aanpak kunnen worden voorkomen.  

 

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

wetgeving binnen uw portefeuille, met name met het oog op de digitale eengemaakte 

markt? Welke concrete middelen en mechanismen wilt u gebruiken om de uitvoering en 

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

Een functionerende eengemaakte markt is slechts mogelijk indien de regels in alle lidstaten, 

ongeacht de omvang ervan, op coherente wijze worden toegepast. Ik zal daarom een 

uitvoerings- en handhavingsstrategie voorstellen om ervoor te zorgen dat de regels volledig en 

doeltreffend worden toegepast.  

Ik zal voortbouwen op een zorgvuldige evaluatie van de resterende belemmeringen en aangeven 

welke belemmeringen een aanzienlijke invloed op de economische groei en het scheppen van 

banen hebben. Ik zal een sectorspecifieke aanpak volgen waarbij handhavingsmaatregelen 

worden genomen waar zij het grootste effect zullen hebben, zowel in economisch opzicht als 

in regelgevend opzicht. In een sector zal ik een specifieke analyse starten om proactief te 

controleren of het EU-recht door de lidstaten goed wordt uitgevoerd, in plaats van een 

inbreukprocedure te starten op basis van de ontvangen individuele klachten.  

Ik ben voornemens met de lidstaten samen te werken om ervoor te zorgen dat het EU-recht 

doeltreffend wordt toegepast. Wij zullen prioriteit geven aan de steun van de Commissie voor 

de correcte uitvoering van richtlijnen door richtsnoeren te verschaffen en door de autoriteiten 

van de lidstaten bij te staan. Ook zou ik nog meer gebruik willen maken van de procedures voor 

de aanmelding van wetgeving van de nieuwe lidstaten om ervoor te zorgen dat de bestaande 

EU-regels (bv. van de richtlijn inzake elektronische handel of de transparantierichtlijn) 

adequaat en ononderbroken worden uitgevoerd. Ik zal een diepgaande dialoog met de lidstaten 
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starten voordat zij wetten aannemen die de eengemaakte markt zouden kunnen versnipperen. 

De digitale eengemaakte markt zal een prioritair gebied voor de uitvoering zijn. De 28 recente 

wetgevingsinstrumenten die in het kader van de strategie voor een digitale eengemaakte markt 

zijn aangenomen, kunnen een echte doorbraak betekenen voor de burgers en de bedrijven, maar 

de nieuwe regels moeten snel worden uitgevoerd. In nauwe samenwerking met de nationale 

autoriteiten en de regelgevende instanties zal ik de stand van de uitvoering evalueren, de 

uitwisseling van beste praktijken aanmoedigen en de belangrijkste belemmeringen voor 

noodzakelijke handhavingsmaatregelen in kaart brengen. In geval van aanhoudende 

schendingen zal ik niet aarzelen om met voorrang inbreukprocedures in te leiden. 

Burgers, bedrijven en overheden moeten zo nodig bij dit proces worden betrokken. Een 

voorbeeld hiervan is de onlangs aangenomen richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte 

markt. De lidstaten zijn begonnen met de omzetting van de regels inzake het auteursrecht en 

wij moeten ervoor zorgen dat de richtlijn in de hele EU op doeltreffende en uniforme wijze 

wordt toegepast. Dialogen met belanghebbenden bieden deze laatsten de mogelijkheid om hun 

mening te geven over de uitvoeringsmethoden. Het Europees Parlement wordt bij dit proces 

betrokken. Na de dialogen zal de Commissie in 2020 overeenkomstig de richtlijn richtsnoeren 

uitvaardigen.  

 

Hoe wilt u, samen met uw diensten, zorgen voor efficiënte coördinatie met de 

commissarissen wier beleidsgebieden worden beïnvloed door uw portefeuille, en in het 

bijzonder de uitvoerende vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale 

tijdperk en de uitvoerende vicevoorzitter voor een economie die in dienst staat van de 

burger? Hoe wilt u persoonlijk toezien op de goede kwaliteit van wetgevingsvoorstellen, 

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

constante en evenwichtige raadpleging van alle belanghebbenden, daarbij ook rekening 

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

van alle voorgestelde wetgeving inzake kmo’s? 

Ik zal actief bijdragen aan het ontwerp van de nieuwe industriële strategie en de nieuwe kmo-

strategie onder de gezamenlijke leiding van de uitvoerende vicevoorzitters voor een Europa dat 

klaar is voor het digitale tijdperk en voor een economie die werkt voor de mensen.  Op die 

manier zullen wij, met gebruikmaking van alle instrumenten waarover wij op Europees niveau 

beschikken, ervoor zorgen dat deze twee strategieën silobenaderingen voorkomen en zo zijn 

opgesteld dat zij een reële impact hebben.  

Voor de dossiers met betrekking tot de eengemaakte markt, in het bijzonder alle digitale 

initiatieven die in de politieke beleidslijnen van de verkozen voorzitter en in mijn opdrachtbrief 

zijn aangekondigd, zal ik onder leiding van de uitvoerende vicevoorzitter voor een Europa dat 

klaar is voor het digitale tijdperk werken. Dat zal met name het geval zijn voor de wet inzake 

digitale diensten en een Europese benadering van artificiële intelligentie.  

Ik ben ook van plan actief bij te dragen aan de doelstelling van een Green Deal, aangezien elke 

belangrijke groene transformatie van onze economie een grondige wijziging van de wijze 

waarop wij produceren en consumeren vereist. Het is mijn bedoeling ervoor te zorgen dat de 

Green Deal een sterke en geloofwaardige industriële pijler heeft. Ik zal in het bijzonder met de 

uitvoerende vicevoorzitter voor een Europese Green Deal en met de commissaris voor Milieu 

en Oceanen samenwerken aan de verwezenlijking van die doelstelling. 



 

 – 28 –   

Om te zorgen voor een coherente aanpak op het gebied van defensie met het oog op de 

totstandbrenging van een echte defensie-unie, zal ik nauw samenwerken met de hoge 

vertegenwoordiger/vicevoorzitter. 

Ik zal ook met verschillende collega’s nauw samenwerken aan specifieke zeer belangrijke 

dossiers, bijvoorbeeld:  

- aan het Europees semester met de commissaris voor Economie onder leiding van de 

uitvoerende vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen; 

- aan de bescherming van platformwerkers en de sociale economie met de commissaris 

voor Werkgelegenheid; 

- aan kwesties in verband met audiovisuele media en het actieplan voor digitaal onderwijs 

met de commissaris voor Innovatie en Jeugd; 

- aan pluralisme in de media en de bestrijding van desinformatie met de vicevoorzitter voor 

Waarden en Transparantie en de commissaris voor Justitie; 

- aan de bestrijding van hybride bedreigingen met de commissaris voor Binnenlandse 

Zaken en de vicepresident voor de bescherming van onze Europese levenswijze.  

Ten slotte zal ik als lid van het college actief bijdragen en deelnemen aan de collegiale 

besluitvorming van de Commissie ter bevordering van het Europees algemeen belang.  

Ik ben voornemens een sterk partnerschap met mijn collega’s op te zetten dat is gebaseerd op 

wederzijds vertrouwen, openheid en respect.  

Kwaliteit van de wetgeving, raadpleging van belanghebbenden, gevolgen voor kmo’s, 

transparantie 

Ik ben er stellig van overtuigd dat wetgeving moet gebaseerd zijn op een grondige analyse van 

het potentiële effect ervan en evenredig moet zijn aan het nagestreefde doel. Daarom zal ik 

ervoor zorgen dat door mij voorgestelde wetgeving is gebaseerd op een sterke effectbeoordeling 

die het mogelijk maakt de tekortkomingen van de huidige regelgeving te beoordelen, 

verschillende opties voor te stellen en een zorgvuldige en gedetailleerde analyse te maken van 

het effect van de wetgeving, met name op kmo’s. Er moeten inspanningen worden geleverd om 

onevenredige lasten voor kmo’s te vermijden. Ik zal er daarom voor zorgen dat mijn diensten 

bij de uitvoering van effectbeoordelingen de beginselen van de kmo-toets toepassen. Ik zal ook 

alle kanalen gebruiken om feedback rechtstreeks van kmo’s te ontvangen. 

Ik zal ervoor zorgen dat alle belanghebbenden in staat worden gesteld door middel van een 

grondige raadpleging te worden gehoord. Geen enkele belanghebbende zal een bevoorrechte 

positie of bevoorrechte toegang hebben. Ik zal ervoor zorgen dat de verschillende standpunten 

en perspectieven worden gehoord en in aanmerking worden genomen bij de voorbereiding van 

de voorstellen van de Commissie: de industrie en kmo’s uit verschillende sectoren en regio’s, 

sociale partners en natuurlijk maatschappelijke organisaties. Gezien de diversiteit van Europa 

is dit een cruciaal element voor een goede beleidsvorming.  

Ik wil ook regelmatig overleg kunnen plegen met leden van het Europees Parlement en 

vertegenwoordigers van de lidstaten.  
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Wat het cruciale punt van transparantie betreft, zullen mijn diensten en ik de transparantieregels 

strikt in acht nemen en overeenkomstig de toepasselijke regels van de Commissie 

gebruikmaken van het transparantieregister bij raadpleging door belanghebbenden. 

 

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

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

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

lidstaten over geplande wetgevingsinitiatieven of andere belangrijke initiatieven? Hoe 

denkt u het toezicht van de commissie ITRE op wetgevings- en niet-wetgevingsprocedures 

te bevorderen? Bent u van plan de commissie ITRE in een vroeg stadium alle nodige 

informatie te verstrekken over de voorbereiding van wetgevingshandelingen, 

gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen, en hoe wilt u het toezicht op de 

uitvoering van deze handelingen bevorderen? Hoe bent u van plan te garanderen dat 

ITRE naar behoren wordt geïnformeerd over en betrokken is bij eventuele internationale 

akkoorden op uw beleidsterrein? 

Ik ben mij bewust van het belang van vertrouwen, samenwerking en transparantie tussen de 

Europese Commissie en de medewetgevers in het Europees Parlement en de Raad. Ik ben er 

sterk van overtuigd dat wij de belangen van de Europese burgers het best kunnen behartigen 

indien wij allemaal in deze geest samenwerken.  

Die samenwerking werkt duidelijk het best indien zij in een vroeg stadium van het 

wetgevingsproces begint. Ik wil vanaf het begin met het Europees Parlement en zijn commissies 

samenwerken. Dezelfde aanpak geldt voor alle dossiers, al dan niet van wetgevende aard, voor 

de beleidsvorming en voor de politieke dialoog. Ik zal graag regelmatig vergaderingen van de 

commissies bijwonen en ik zal ervoor zorgen dat alle relevante parlementaire commissies 

betrokken zijn bij belangrijke ontwikkelingen onder mijn verantwoordelijkheid. 

Ik zal regelmatig contact onderhouden en een ontmoeting hebben met de leden van de 

commissies, in het bijzonder met de coördinatoren en de rapporteurs van elk afzonderlijk 

dossier. Ik kijk ernaar uit om nauw met u samen te werken in een geest van openheid en 

flexibiliteit om het beleid en de strategieën die wij voor de toekomst nodig hebben, te 

ontwerpen, te ontwikkelen en overeen te komen.  Ik zal er ook voor zorgen dat deze openheid 

en beschikbaarheid ook voor mijn diensten in de betrokken DG’s gelden.  

 

Vragen van de Commissie  

interne markt en consumentenbescherming 

De versnippering van de interne markt brengt uitdagingen voor zowel consumenten als 

bedrijven met zich mee. Welke maatregelen/instrumenten voor de lange termijn zult u 

voorstellen om de interne markt te versterken en ervoor te zorgen dat de bestaande regels 

naar behoren en tijdig worden uitgevoerd en gehandhaafd, waardoor het 

concurrentievermogen van de Europese ondernemingen wordt versterkt en de 

consumenten concrete voordelen worden geboden? Hoe zou u, gezien de noodzaak om te 

zorgen voor een evenwicht tussen consumentenbescherming en vereenvoudigingen voor 

het bedrijfsleven, de complexiteit van de regelgeving en ongerechtvaardigde nationale 

regelgevende en niet-regelgevende belemmeringen binnen de interne markt aanpakken? 
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De eengemaakte markt speelt, in al haar dimensies, is van cruciaal belang voor een economie 

die voor iedereen werkt, of dit nu bedrijven, consumenten of werknemers zijn. Dit is een van 

de belangrijkste successen van de Europese integratie. Hoe beter de eengemaakte markt werkt, 

des te beter voor Europa. De markt is echter nog niet volledig geïntegreerd. 

Ik zal er daarom voor zorgen dat onze gemeenschappelijke Europese regels consequent worden 

uitgevoerd en toegepast. Niet alleen omdat wij die regels gezamenlijk zijn overeengekomen, 

maar ook omdat ik veel vertrouwen heb in het beginsel van de eengemaakte markt. Ik zal niet 

aarzelen de EU-wetgeving te handhaven, en zal dat bij alle lidstaten, groot of klein, in het 

oosten, westen, noorden of zuiden, met dezelfde vastberadenheid doen, om de toenemende 

versnippering die de laatste jaren in bepaalde belangrijke gebieden van de eengemaakte markt 

kan worden waargenomen, terug te draaien. Ik wil een visie en energie aandragen waarmee wij 

weer dichter bij elkaar komen, in plaats van uit elkaar te groeien. 

Ik wil de handhavingsaanpak verbeteren door: 

 per sector handhavingsprioriteiten vast te stellen waarmee de beste resultaten voor onze 

ondernemingen en burgers kunnen worden behaald;  

 op samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie gebaseerde instrumenten voor 

het oplossen van problemen, zoals het Solvit-netwerk, te versterken; 

 behandeling van inbreuken door de Commissie te versnellen;  

 samen met de betrokken collega’s een actieplan voor de handhaving van de 

eengemaakte markt op te zetten, en de obstakels die onze economieën het meest 

belemmeren te identificeren, en   

 met de lidstaten samen te werken om te waarborgen dat zij hun technische voorschriften 

in gelijke mate aanmelden. 

Ik zal ook werk maken van de verbetering van onze systemen voor markttoezicht en 

wederzijdse erkenning, zoals uiteengezet in het volgende antwoord.  

Om de daadwerkelijke verwezenlijking van de eengemaakte markt in de praktijk te verbeteren, 

zal ik de toegang tot informatie en advies voor burgers en bedrijven verbreden. De portaalsite 

Uw Europa zal de ruggengraat worden van één digitale toegangspoort. Ik zal ook de 

samenwerking tussen de nationale overheidsdiensten via het informatiesysteem voor de interne 

markt (IMI) verder versterken. De lopende opwaardering van het scorebord van de 

eengemaakte markt zal ook het toezicht op en de benchmarking van de prestaties van de 

lidstaten verbeteren, waardoor collegiale druk wordt gecreëerd en empirisch onderbouwde 

besluitvorming wordt ondersteund. Ik zal samen met al mijn collega’s die betrokken zijn bij het 

Europees semester blijven samenwerken om de beginselen van de eengemaakte markt uit te 

voeren.  

Het is bij al het voorgaande van essentieel belang het juiste evenwicht te vinden tussen 

consumentenbescherming en vereenvoudiging voor het bedrijfsleven. Doeltreffende en 

efficiënte regels vergroten het vertrouwen van de consument en helpen bedrijven hun producten 

en diensten te verkopen. Ik kijk ernaar uit nauw samen te werken met andere leden van het 

college, en met name met de commissaris voor Justitie, om voor de noodzakelijke coördinatie 

te zorgen. 
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Welke maatregelen denkt u te nemen op het gebied van het vrije verkeer van goederen, 

waarbij ook rekening gehouden wordt met de onlangs vastgestelde wetgeving inzake 

wederzijdse erkenning van en markttoezicht op producten? Wat zijn in dit verband uw 

plannen om ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving inzake goederen geschikt is voor het 

digitale tijdperk, de voordelen worden benut en de problemen worden aangepakt van de 

technische vooruitgang op het gebied van digitalisering, zoals die welke verband houden 

met kunstmatige intelligentie, en tegelijkertijd non-conforme of onveilige producten van 

de EU-markt worden geweerd, consumenten daarover uitgebreid worden geïnformeerd 

en een gelijk speelveld voor bedrijven wordt gewaarborgd? 

Dankzij de verordening wederzijdse erkenning zullen bedrijven en consumenten gemakkelijk 

toegang kunnen krijgen tot relevante informatie over de nationale regels die van toepassing zijn 

op hun producten, en over wat zij kunnen doen in geval van verschillen tussen nationale regels. 

Ik zal de lidstaten voorstellen om op regeringsniveau partnerschappen aan te gaan waarmee 

feitelijke wederzijdse erkenning in specifieke sectoren mogelijk wordt zodat producten die in 

één lidstaat als conform worden beschouwd, automatisch in andere lidstaten worden erkend. 

Dit zal de handel en de economische groei stimuleren in gebieden waar er geen harmonisatie 

op EU-niveau is.  

De verordening markttoezicht en conformiteit van producten versterkt de handhaving, ook voor 

producten die online verkocht worden, en verbetert de samenwerking tussen de 

handhavingsautoriteiten. Ik zal de kwestie van non-conforme goederen aanpakken. Non-

conforme producten zijn gevaarlijk voor de consument, maar ondermijnen ook het gelijke 

speelveld voor bedrijven omdat bedrijven die de regels niet volgen, concurrentievoordelen 

genieten. In 2017 voldeed 32 % van het geïnspecteerde speelgoed en 58 % van de 

geïnspecteerde elektronica niet aan de EU-voorschriften inzake veiligheid of 

consumentenvoorlichting. Om deze kwesties aan te pakken, voorziet het voorstel van de 

Commissie voor een programma voor de eengemaakte markt met name in een grotere nadruk 

op markttoezichtactiviteiten. Ik ben ook overtuigd van de voordelen van de oprichting van het 

EU-netwerk voor productconformiteit.  

Dit netwerk zal: 

 gemeenschappelijke risicogebaseerde methoden ontwikkelen voor het opsporen van 

non-conforme producten; 

 collectieve acties bij de markttoezichtautoriteiten van de EU lanceren; 

 zorgen voor betere samenwerking met douaneautoriteiten en havens om ons beter te 

beschermen tegen non-conforme producten uit derde landen, en 

 alle bestaande Europese laboratoria waar producten worden getest, in kaart brengen, 

om de synergie te vergroten.  

Maar er zijn meer aspecten van het wetgevingskader inzake het vrije verkeer van goederen die 

met het oog op digitalisering herzien moeten worden. De scheidslijnen tussen producten, 

diensten en digitale oplossingen worden steeds vager. Dit heeft ook gevolgen voor de wijze 

waarop wij binnen de eengemaakte markt handel drijven. De uitrol van kunstmatige 

intelligentie in alle sectoren zal ingrijpende gevolgen hebben voor onze economie en onze 

samenleving. In de eerste 100 dagen van het aantreden van de nieuwe Commissie zal ik, samen 

met de uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, het 
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voortouw nemen met betrekking tot de uitwerking van voorstellen voor een 

gemeenschappelijke Europese benadering van kunstmatige intelligentie.  

Ik zal voortbouwen op de cyberbeveiligingsverordening en certificeringsregelingen voor 

cyberbeveiliging invoeren op prioritaire gebieden zoals 5G, de cloud en gekoppelde apparaten. 

Te gelegener tijd zal ik, in overeenstemming met de bepalingen van de 

cyberbeveiligingsverordening en in samenwerking met het Enisa en de lidstaten, evalueren of 

het nodig is certificering voor bepaalde categorieën ICT-producten verplicht te stellen. 

Wij zullen het huidige acquis moeten herzien en eventueel moeten aanpassen. De 

machinerichtlijn, bijvoorbeeld, is de belangrijkste Europese wetgevingshandeling inzake de 

veiligheid van robots en 3D-printers. Ik wil deze richtlijn laten herzien zodat er rekening 

gehouden wordt met kunstmatige intelligentie, het internet der dingen en de nieuwe generatie 

robots. Bovendien moeten we de richtlijn radioapparatuur gebruiken om de verplichte regels 

(inzake privacy, bescherming tegen fraude, uploaden van software) te versterken voor het in de 

handel brengen van een breed scala van draadloze aangesloten producten, waaronder apparaten 

met draadloze verbinding tot het internet der dingen.  

Elke wetgevingsinitiatief dat op dit gebied wordt genomen, zal worden gebaseerd op een 

robuuste, empirisch onderbouwde analyse en een inclusieve dialoog met de belanghebbenden. 

Ik zal zorgvuldig kijken naar het algehele effect ervan en ervoor zorgen dat onze nieuwe regels 

doelgericht, evenredig en gemakkelijk na te leven zijn, zonder onnodige bureaucratie. 

Welke concrete beleidsinitiatieven en handhavingsmaatregelen zult u voorstellen om de 

eengemaakte dienstenmarkt te verbeteren, met inbegrip van professionele diensten en 

kwalificaties, diensten in het kader van de deeleconomie, openbare diensten en 

aanbestedingen, met name in het licht van de kansen die digitale technologieën bieden, 

teneinde ongerechtvaardigde administratieve lasten te verminderen, het 

ondernemerschap te bevorderen en de Europese dienstensector de komende decennia 

wereldwijd concurrerend te maken? Welke ambitieuze maatregelen zult u nemen om het 

vrije verkeer van digitale diensten en de ontwikkeling van betrouwbare AI-diensten te 

bevorderen, aangezien de productiviteit en de groei van Europa nauw verbonden zijn met 

de dienstensector? 

Diensten vertegenwoordigen in alle lidstaten veruit het grootste deel van de economie. In de 

hele EU is de dienstensector goed voor ongeveer 70 % van het bbp en van de werkgelegenheid. 

Maar de eengemaakte dienstenmarkt werkt niet optimaal. Daar wil ik verandering in brengen. 

Ik ben van plan het partnerschap met de lidstaten te ontwikkelen en te verdiepen om ervoor te 

zorgen dat de bestaande regels naar behoren worden toegepast. De wetgevingsinstrumenten die 

daarvoor nodig zijn, bestaan al, waaronder met name de dienstenrichtlijn. Ik zal mij vooral 

richten op de handhaving en toepassing daarvan. Ik zal zoeken naar nieuwe manieren om deze 

doelstelling te bereiken, bijvoorbeeld door binnen de eengemaakte markt een Europees netwerk 

op te zetten van nationale autoriteiten. Dit zal de dialoog en het partnerschap tussen het 

Europese en het nationale niveau versterken en tegelijkertijd zorgen voor een beter begrip en 

toepassing van de regels. 

Ik zal ervoor zorgen dat de bestaande instrumenten, zoals de verordening betreffende één 

digitale toegangspoort, de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de 

richtlijn betreffende een evenredigheidsbeoordeling, op een ambitieuze manier worden 

toegepast. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de lidstaten is weliswaar omzetting, maar 
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ook hier zal op het bestaande partnerschap tussen de Commissie en de lidstaten moeten worden 

voortgebouwd. Ik zal hier nauwlettend op toezien, om te waarborgen dat het 

concurrentievermogen van de dienstverleners in de EU wordt vergroot. Ik zal er ook voor 

zorgen dat de Europese beroepskaart, een volledig elektronische procedure voor de 

grensoverschrijdende erkenning van beroepskwalificaties, wordt aangepast aan de meest 

recente economische en technologische ontwikkelingen. Ik wil deze erkenning, die momenteel 

maar voor beperkt aantal beroepen beschikbaar is, graag uitbreiden.  

De aan- en verkoop van diensten en goederen via onlineplatforms is uitgegroeid tot een 

essentieel onderdeel van de economie van de EU. Meer dan een miljoen ondernemingen drijven 

handel via onlineplatforms. Ik ben er mij er ten volle van bewust dat we ervoor moeten zorgen 

dat de grootste ondernemingen eerlijk handelen en niet toegeven aan de verleiding om misbruik 

te maken van de toenemende afhankelijkheid van andere bedrijven, met name kmo’s, van hun 

diensten. In dit verband is de onlangs aangenomen platform-to-businessverordening, de eerste 

algemene regulering van onlineplatforms in haar soort, een belangrijke stap. Wij zullen 

prioriteit moeten geven aan de doeltreffende handhaving van deze regels, de sector voortdurend 

moeten monitoren, en moeten nagaan of er meer moet worden gedaan, met name met betrekking 

tot de grootste platforms die in de EU actief zijn.  

In bepaalde gevallen is nieuwe wetgeving nodig om de eengemaakte markt te versterken. Ik zal 

op het gebied van digitale diensten en kunstmatige intelligentie nieuwe, aan het digitale tijdperk 

aangepaste regels voorstellen.   

Met de wet inzake digitale diensten ben ik van plan een sterker en coherent regelgevingskader 

tot stand te brengen met betrekking tot de levering van digitale diensten, met inbegrip van 

onlineplatforms. Het zal Europese start-ups en scale-ups ondersteunen, de eengemaakte markt 

openstellen voor innovatieve ondernemingen, burgers beschermen en hun rechten waarborgen, 

niet in de laatste plaats hun vrijheid van meningsuiting, en een doeltreffend systeem voor 

toezicht, samenwerking en handhaving van regels creëren.  

Deze regels vormen een aanvulling op de reeds geboekte vooruitgang om specifieke soorten 

illegale inhoud aan te pakken door middel van gerichte rechtsinstrumenten (waaronder de 

richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt, de gewijzigde richtlijn audiovisuele 

mediadiensten, de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van 

kinderen en kinderpornografie, en het voorstel voor een verordening betreffende terroristische 

online-inhoud) en door middel van ondersteunende acties, zoals gedragscodes en andere 

vormen van vrijwillige samenwerking. De voorbereiding van de wet inzake digitale diensten 

zal worden gebaseerd op een robuuste analyse en een inclusieve dialoog met de 

belanghebbenden. 

We moeten ook blijven nadenken over de vraag hoe andere, nieuwe uitdagingen in verband met 

de platformeconomie het best kunnen worden aangepakt, zoals de arbeidsomstandigheden van 

platformwerkers of bezorgheden om deeleconomieplatforms. Diensten die worden verleend via 

onlineplatforms hebben nieuwe mogelijkheden voor werknemers gecreëerd, zoals flexibiliteit 

van werktijden, maar over een aantal kwesties waaronder hun arbeidsstatus, 

arbeidsomstandigheden, toegang tot sociale bescherming en toegang tot vertegenwoordiging en 

collectieve onderhandelingen neemt de onzekerheid toe. Ik zal in nauwe samenwerking met de 

kandidaat-commissaris voor Werkgelegenheid bijdragen aan het vinden van manieren om de 

arbeidsomstandigheden van platformwerkers te verbeteren. Ik zal analyseren in welke situaties 

instrumenten van de eengemaakte markt hiervoor kunnen worden gebruikt. 
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Zoals ik in mijn vorige antwoord heb uitgelegd, zal ik onder leiding van de uitvoerende 

vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk het voortouw nemen met 

betrekking tot de uitwerking van voorstellen voor een gemeenschappelijke Europese 

benadering van kunstmatige intelligentie. Het regelgevingskader voor kunstmatige intelligentie 

moet ervoor zorgen dat de bestaande grondrechten van de EU volledig worden gerespecteerd 

bij de ontwikkeling en uitrol van kunstmatige-intelligentiesystemen in verband met producten 

en diensten, en de voorschriften moeten zodanig zijn dat die systemen overal in de eengemaakte 

markt betrouwbaar (rechtmatig, ethisch en robuust) kunnen functioneren. Dit kader zal de 

bestaande uitgebreide wetgeving inzake veiligheid en aansprakelijkheid versterken en 

aanvullen. Het is van essentieel belang dat het beleid van Europa op het gebied van kunstmatige 

intelligentie een versnipperde aanpak voorkomt, die vanuit het oogpunt van de eengemaakte 

markt problematisch zou zijn. 

Wat overheidsopdrachten betreft, zal ik het opzetten van een specifiek instrument voor de 

digitale transformatie van openbare aanbestedingen overwegen, om de lidstaten te ondersteunen 

bij: i) de volledige digitalisering van openbare aanbestedingen, gedurende hun hele 

levenscyclus; ii) het experimenteren met nieuwe, op kunstmatige intelligentie gebaseerde 

oplossingen om met name de weg vrij te maken voor de automatisering van de openbare 

aanbestedingsprocedures; iii) de bevordering van het verzamelen en analyseren van gegevens, 

en iv) het vergroten van de digitale geletterdheid van de kopers. Ik zal ook nieuwe initiatieven 

voorstellen, in samenwerking met de lidstaten, om grote openbare infrastructuurprojecten 

klimaatbestendig te maken en coöperatieve openbare aanbestedingen voor klimaat en milieu te 

vergemakkelijken. Overheidsinkopers moeten hun marktmacht strategisch gebruiken om vorm 

te geven aan de sector en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen te waarborgen.  

De acties op deze vier gebieden zullen de toegang tot overheidsopdrachten vergemakkelijken 

door middel van meer transparantie voor alle belanghebbenden. Met name kmo’s, startende 

ondernemingen, doorgroeiers en sociale ondernemingen zullen profiteren van vereenvoudigde 

procedures. Nieuwe instrumenten zullen de concurrentie op het gebied van 

overheidsopdrachten vergroten en bedrijven kansen en overheidsinkopers keuzes bieden. Ik zal 

met name grensoverschrijdende overheidsopdrachten in grensregio’s vergemakkelijken. Zowel 

in multilateraal als bilateraal verband zal ik, in nauwe samenwerking met de commissaris voor 

Handel, Europese oplossingen als internationale normen bevorderen. Oplossingen zoals e-

Certis vergroten de transparantie en de rechtszekerheid en zullen ervoor zorgen dat Europese 

bedrijven op gelijke voet kunnen concurreren met hun concurrenten. 

 


