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Herr talman, 

Kommissionen vill tacka riksdagen för utlåtandet om kommissionens arbetsprogram för 2015 
(COM (2014) 910 final) och för dess stöd till nyckelåtgärder på områdena tillväxt och 
sysselsättning, den inre marknaden, energi och klimat samt stärkt global närvaro. Synpunkter 
från de nationella parlamenten är ett värdefullt bidrag till diskussionen om EU:s politiska 
prioriteringar, och kommissionen uppmuntrar nationella parlament att betrakta 
kommissionens arbetsprogram som ett strategiskt verktyg som möjliggör ett tidigt 
åsiktsutbyte om prioritetssättning. 

Kommissionen delar riksdagens åsikter om betydelsen av hållbar utveckling. I det avseendet 
lade kommissionen den 25 februari 2015 fram paketet för energiunionen, inklusive 
meddelandet om vägen till Paris, i avsikt att sända en stark signal om klimatförändringarna i 
god tid före Pariskonferensen. Meddelandet om målen för hållbar utveckling efter 2015 
antogs den 5 februari 2015. Senare i vår planerar kommissionen att anta en europeisk 
migrationsagenda, och ett välfungerande gemensamt europeiskt asylsystem kan förväntas bli 
ett viktigt inslag. 

Trots att det inte innehåller några särskilda mål för forskning och innovation ger 
kommissionens arbetsprogram för 2015 politikområdet forskning, vetenskap och innovation 
en nyckelroll när det gäller att uppnå kommissionens politiska prioriteringar på områdena en 
sammankopplad digital inre marknad, en motståndskraftig energiunion och en 
framåtblickande klimatpolitik. 

Utvidgningsförhandlingarna fortsätter, och kommissionens grannskapspolitik står högt på 
dagordningen. Ett samråd om de framtida förbindelserna med grannländerna inleddes den 
4 mars 2015 i syfte att se över den europeiska grannskapspolitiken senare i år1. Parallellt 
arbetar kommissionen aktivt på att uppnå ett balanserat transatlantiskt partnerskap för 
handel och investeringar samt överväger hur man bäst går vidare med EU:s anslutning till 

1 http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/index_en.htm 



Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna efter beslutet i Europeiska 
unionens domstol. 

Slutligen är kommissionen medveten om utmaningarna när det gäller jämställdhet (2014 års 
rapport offentliggjordes den 5 mars 2015) och stöder åtgärder på alla nivåer för att ta itu 
med dessa utmaningar, bland annat genom de lands specifika rekommendationerna och 
samfinansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna inom EU samt genom 
andra fonder utanför EU. Kommissionen följer arbetet i Europaparlamentet och rådet på 
förslaget om mammaledighet. I kommissionens arbetsprogram för 2015 sätts en tidsfrist på 
sex månader, varefter kommissionen, om ingen överenskommelse har nåtts, kommer att dra 
tillbaka förslaget och ersätta det med ett nytt initiativ. Kommissionen bevakar också förslaget 
om kvinnor i företagsstyrelser, liksom uppföljningen av rekommendationen om lika lön. 

Kommissionens arbetsprogram för 2015 andas nystart och ett starkt engagemang för 
öppenhet och insyn, samtidigt som det lovar bättre samarbete med övriga EU-institutioner 
och med nationella parlament. I samband med tillträdet har den nya kommissionen ändrat 
sina arbetsmetoder och infört nya regler om öppenhet. Ett paket om bättre lagstiftning 
planeras till april 2015. 

Kommissionen hoppas att dessa klargöranden besvarar riksdagens frågor och ser fram emot 
att fortsätta den politiska dialogen i framtiden. 

Med vänlig hälsning 

Frans Timmermans 
Förste vice ordförande 


