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Geachte voorzitter Sassoli,
Geachte kanselier Merkel,
Bijna 500 dagen geleden heeft de bevolking van Europa haar stem luid en duidelijk laten
horen. In de verkiezingen voor het Europees Parlement gaf zij de EU-instellingen een krachtig
mandaat om gedurfde en ambitieuze stappen te zetten op weg naar een gezondere, sterkere
en rechtvaardigere wereld. In de politieke beleidslijnen die in juli 2019 aan het Europees
Parlement werden gepresenteerd, kwam deze ambitie tot uiting. Ze vormen sindsdien het kader
voor het werk dat wij samen verzetten, en wij willen zowel het Parlement als de Raad bedanken
voor hun steun en samenwerking in het afgelopen jaar.
Vanaf het allereerste begin heeft onze Commissie zich laten leiden door het voornemen dat zij
vastlegde in de politieke beleidslijnen: “Wij zullen ons aanpassen en inspelen op de
nieuwe uitdagingen en kansen die zich onvermijdelijk zullen aandienen, maar altijd
trouw blijven aan onze beginselen en ambities”. Dit vat precies samen wat wij in de eerste
tien maanden van onze ambtstermijn hebben gedaan en wat wij in het voor ons liggende jaar
zullen blijven doen.
In onze eerste 100 dagen hebben wij als Commissie de basis gelegd voor de
systeemveranderingen die Europa nodig heeft. We zijn gekomen met de Europese Green Deal –
onze nieuwe groeistrategie – en met onze plannen voor het Europees digitaal decennium. En
omdat de groene en de digitale transitie en concurrentievermogen hand in hand moeten gaan,
hebben wij een nieuwe industriële strategie gepresenteerd die onze eengemaakte markt moet
versterken, kleine bedrijven moet ondersteunen en ons nog concurrerender moet maken.
Onze werkzaamheden waren goed en wel gestart toen de wereld werd getroffen door een virus
dat tragische gevolgen had voor honderdduizenden families. We bleken kwetsbaar, ons sociale
leven kwam tot stilstand en onze economieën stagneerden. Maar we traden snel en
doortastend op en maakten gebruik van de speelruimte die de budgettaire en
staatssteunregels ons boden, zetten een nieuwe regeling op, SURE, en gebruikten elke euro die
in onze EU-fondsen beschikbaar was, om levens te redden en inkomens veilig te stellen. We
brachten meer dan 600 000 EU-burgers die in het buitenland waren gestrand, terug naar huis
en namen meer dan 790 maatregelen om de economische en gezondheidscrisis het hoofd te
bieden – van het verlenen van steun aan landbouwers en vissers tot het instellen van green
lanes.
Vanaf het begin was onze boodschap: als Europeanen staan we er samen voor en komen
we er samen uit. Om die reden kwam de Commissie met haar voorstel voor
NextGenerationEU en met een herziening van de meerjarenbegroting – een historisch voorstel
en het meest ambitieuze stimuleringspakket in de geschiedenis van de Unie. Het is gericht op
investeringen en hervormingen en zal onze economieën helpen vlottrekken. Ik wil Raad en
Parlement ervoor bedanken dat zij in de hoogste versnelling hebben toegewerkt naar een
akkoord dat meteen het verschil kan maken.
Er is de laatste tijd veel veranderd, maar niet onze ambitie. Wat we nu zien, is dat het al
eerder gestarte transformatieproces in een stroomversnelling is gekomen, en Europa moet
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daarin het voortouw nemen. Een kans als deze doet zich maar één keer in een generatie voor.
We hebben de visie, we hebben het plan en we hebben de wil. En dankzij NextGenerationEU
hebben we nu ook de investeringen. In het jaar dat voor ons ligt, gaan we samen met de
lidstaten hard aan de slag om herstelplannen op te stellen en uit te voeren. Zo helpen we
Europa niet alleen uit het huidige dal te klimmen, maar geven we ook vorm aan de economie
van morgen.
Uiteraard moeten we in het nieuwe jaar ten eerste op gecoördineerde wijze grip trachten
te houden op de pandemie. Nu het aantal gevallen weer stijgt, is dit des te belangrijker. Als
burgers van Europa hebben we een hoge prijs betaald om elkaar te beschermen en we moeten
de bereikte resultaten zien vast te houden. Ook wat betreft het economisch herstel, dat in deze
fase nog pril en onzeker is, is het zaak koers te houden en de geboekte resultaten vast te
houden. Dit is niet het moment om de ondersteuning van onze economieën te staken; wel
zullen we in de loop van het jaar een balans moeten vinden tussen het verlenen van financiële
steun en het waarborgen van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.
Naast de aanpak van de huidige situatie zullen we ook aan de Unie van morgen werken.
Daartoe komen we voor elk van onze zes grote ambities met belangrijke initiatieven. Uit deze
plannen zal blijken dat we lessen uit de crisis moeten trekken en sturing moeten geven aan alle
veranderingen die zich in een sterk versneld tempo voltrekken. Alleen zo kunnen we een
samenleving tot stand brengen die eerlijker, gezonder, groener en digitaler is. Onze
werkzaamheden zullen er vooral op gericht zijn ons concurrentievermogen te versterken en
onze economieën en industrieën veerkrachtiger te maken. Deze Commissie zal ervoor zorgen
dat Europa zijn steeds grotere verantwoordelijkheid in deze ongewisse wereld neemt – of het
nu gaat om mondiale inspanningen om een veilig en betaalbaar vaccin te ontwikkelen, het tot
stand brengen van partnerschappen of het versterken van het op regels gebaseerde
multilaterale systeem. We zullen ons open opstellen wanneer het kan, maar assertiever zijn
wanneer dat nodig is.
Hieronder vindt u een aantal belangrijke initiatieven die de Commissie het komende jaar wil
voorstellen, mede op grond van de input van het Parlement en de Raad. De lijst is niet volledig:
in oktober volgt nog het werkprogramma van de Commissie voor 2021, waarvoor ik graag
nauw met u wil samenwerken.
Naast de onderstaande initiatieven zal de Commissie ook haar werkprogramma voor 2020
verder uitvoeren; een aantal belangrijke voorstellen moet nog voor het einde van dit jaar
worden goedgekeurd. Het gaat onder meer om het nieuwe migratie- en asielpact, het eerste
jaarlijks verslag over de toestand van de rechtsstaat en het klimaatdoelstellingsplan 2030, die
naar verwachting alle in de komende dagen en weken worden goedgekeurd.
Deze brief markeert ook het begin van de interinstitutionele dialoog over onze prioriteiten voor
het volgende jaar, waarover ik graag met u in gesprek wil. Er is ons alles aan gelegen de
dialoog met het Europees Parlement en de Raad te versterken.
Het is nu aan Europa om het voortouw te nemen en kwetsbaarheid te verruilen voor
een nieuw vitaal elan.

Ursula von der Leyen

Maroš Šefčovič
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BELANGRIJKSTE NIEUWE INITIATIEVEN VOOR 2021

Een Europese Green Deal
•

Wetgevingsvoorstel voor de herziening van het EU-emissiehandelssysteem (ETS)

•

Wetgevingsvoorstel voor het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Pakket Fit for 55 (klimaat en energie)
•

Verordening inzake de verdeling van de inspanningen

•

Herziening van de richtlijn betreffende hernieuwbare energie, de richtlijn betreffende
energie-efficiëntie en de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen

•

Herziening van de verordening inzake broeikasgasemissies en -verwijderingen door
landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw

•

Wetgevingsvoorstel om methaanemissies in de energiesector tegen te gaan, herziening
van het regelgevingskader voor concurrerende koolstofvrije gasmarkten en herziening
van de energiebelastingrichtlijn

•

Herziening van de richtlijn betreffende intelligente vervoerssystemen en van de richtlijn
betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

•

Herziening van de verordening tot vaststelling van CO2-emissienormen voor auto's en
lichte bedrijfsvoertuigen en wetgevingsvoorstel voor de ontwikkeling van emissienormen
voor auto’s, bestelwagens, vrachtwagens en bussen na Euro 6/VI

•

Wetgevingsvoorstel voor een initiatief inzake het beleid voor de duurzaamheid van
producten

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk
•

Mededeling over het Europees Digitaal Decennium: digitale streefcijfers voor 2030

•

Wetgevingsvoorstel voor een gegevenswet

•

Wetgevingsvoorstel voor een digitale heffing

•

Wetgevingsvoorstel voor een betrouwbare en beveiligde Europese e-ID

•

Initiatief voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van platformwerkers

•

Mededeling over de actualisering van de nieuwe industriële strategie voor Europa

•

Evaluatie van het mededingingsbeleid
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•

Wetgevingsvoorstel voor het tot stand brengen van een gelijk speelveld voor
buitenlandse subsidies

•

Actieplan voor synergieën tussen de civiele, de defensie- en de ruimtevaartindustrie

Een economie die werkt voor de mensen
•

Wetgevingsvoorstel voor een kader ter bescherming en facilitering van investeringen

•

Herziening
van
de
prudentiële
herverzekeringsondernemingen (Solvency II)

•

Herziening van de richtlijn en de verordening betreffende markten voor financiële
instrumenten

•

Wetgevingsvoorstel inzake duurzame corporate governance

•

Vaststelling van een EU-norm voor groene obligaties

•

Voorstel voor een wetgevingspakket betreffende de bestrijding van witwassen

•

Actieplan inzake de Europese pijler van sociale rechten, Europese kindergarantie, nieuwe
strategie inzake veiligheid en gezondheid op het werk, actieplan voor de sociale economie

•

Naar een rechtskader voor een stelsel van algemene tariefpreferenties waarbij
handelsvoordelen worden toegekend aan ontwikkelingslanden

•

Instrument om dwangmaatregelen van derde landen te voorkomen en tegen te gaan

regels

voor

verzekerings-

en

Een Europa dat mondiaal sterker staat
•

Gezamenlijke mededeling over het versterken van de bijdrage van de EU aan op regels
gebaseerd multilateralisme

•

Gezamenlijke mededeling over het beleid inzake de Arctische en noordelijke dimensie

•

Gezamenlijke mededeling over een hernieuwd partnerschap met het Zuidelijk
Nabuurschap

•

Gezamenlijke mededeling over een strategische aanpak voor de ontwapening,
demobilisatie en re-integratie van voormalige strijders

Bevordering van onze Europese levenswijze
•

Wetgevingsvoorstel tot oprichting van een nieuw Europees agentschap voor biomedisch
onderzoek en ontwikkeling

•

Wetgevingsvoorstel tot
Geneesmiddelenbureau

•

Wetgevingsvoorstel tot uitbreiding van het mandaat van het Europees Centrum voor
ziektepreventie en -bestrijding

uitbreiding

van
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•

Wetgevingsvoorstel inzake de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

•

Follow-upinitiatieven in het kader van het nieuwe migratie- en asielpact

•

Strategie voor de toekomst van Schengen

•

Mededelingen over een EU-agenda voor de aanpak van de georganiseerde misdaad en
over terrorismebestrijding

Een nieuwe impuls voor de Europese democratie
•

Strategie inzake de rechten van het kind

•

Wetgevingsvoorstel ter voorkoming en bestrijding van specifieke vormen van
gendergerelateerd geweld

•

Voorstellen tot uitbreiding van de lijst van EU-misdrijven met alle vormen van
haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen

•

Wetgevingsvoorstel
samenwerking

•

Herziening van de verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese
politieke partijen en Europese politieke stichtingen

•

Mededeling over een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden

voor

de

digitalisering
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