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Brussel, 15 september 2021 
 

Geachte voorzitter Sassoli, 

Geachte premier Janša, 

Vandaag houdt een voorzitter van de Commissie voor de tiende maal een toespraak over de 

Staat van de Unie voor het Europees Parlement. Uit de verschuiving van de onderwerpen in de 

vorige toespraken blijkt dat wij onze bakens telkens verzetten en dat de veranderingen in de 

wereld zich in hoog tempo voltrekken. Ze geven een beeld van het verloop van zeer 

uiteenlopende crises en het daaropvolgende herstel. Maar wat niet is veranderd, is onze 

overtuiging dat onze Unie alleen sterk en ambitieus is als zij verenigd en vastberaden 

is. 

De prestaties van het afgelopen jaar getuigen daarvan. Wij willen het Europees Parlement en 

de Raad bedanken voor hun steun. Wij delen dezelfde visie. Daardoor konden wij afgelopen jaar 

snel handelen zonder in te leveren op onze ambities. Wij kunnen trots zijn op wat de EU 

heeft bereikt. 

Twaalf maanden geleden moesten de eerste vaccins nog worden goedgekeurd. Een jaar later is 

meer dan 70 % van de volwassen bevolking in de Europese Unie gevaccineerd en is de 

Europese Unie de grootste vaccinproducent ter wereld. Wij hebben meer dan 700 miljoen 

vaccins geleverd aan onze Unie en meer dan 700 miljoen vaccins aan de rest van de wereld. 

Wij hebben in recordtijd overeenstemming bereikt over een digitaal EU-covidcertificaat, op 

basis waarvan sinds het begin van de zomer al meer dan 400 miljoen certificaten zijn 

aangemaakt. 

Daardoor konden mensen reizen en van de zomer genieten en kon de economie van slot, 

waarna deze sneller opveerde dan verwacht. Verwacht wordt dat de economieën van 19 

lidstaten aan het einde van het jaar terug zijn op het niveau van vóór de pandemie. Dit is ook 

te danken aan het historische akkoord dat is bereikt over ons herstelprogramma. 

NextGenerationEU is nu volop bezig met het financieren van projecten en hervormingen waarbij 

wordt geïnvesteerd in het herstel van vandaag en in de economie van morgen. 

Wij hebben vaart gezet achter de uitvoering van de ambitieuze, op transformatie gerichte 

agenda die wij voor het eerst in de politieke beleidslijnen hebben ontvouwd. In het afgelopen 

jaar heeft de EU de eerste Europese klimaatwet goedgekeurd en hebben wij onze voorstellen 

gepresenteerd om deze in daden om te zetten. De EU is de eerste grote economie die concreet 

aangeeft hoe zij haar klimaatdoelen gaat bereiken. Wij hebben ook baanbrekende voorstellen 

gedaan op het gebied van digitale diensten, digitale markten en digitale identiteit, en wij 

hebben onze nieuwe industriestrategie geactualiseerd en gewerkt aan het versterken van onze 

toeleveringsketens. 

Deze gemeenschappelijke prestaties geven ons vertrouwen voor het komende jaar. Maar 

zolang de pandemie niet voorbij is, zullen wij dezelfde vastberadenheid moeten tonen als 

afgelopen jaar. Met de grote verschillen in vaccinatiegraad in de EU en de rest van de wereld 
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blijft het in de eerste plaats zaak om de pandemie onder controle te houden, levens te redden 

en bestaansmiddelen veilig te stellen. 

Wij moeten ook kijken naar de onuitwisbare sporen die de crisis in de maatschappij heeft 

achtergelaten. Doorgaan met de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten en 

de eerder dit jaar in Porto overeengekomen verbintenissen zal een belangrijke prioriteit zijn. Wij 

zullen blijven opkomen voor waarden, rechtvaardigheid en gelijke kansen, en wij zullen de 

rechtsstaat en de vrijheid van de media in de gehele EU blijven bevorderen en verdedigen. Ons 

vizier blijft gericht op de toekomst: wij werken verder aan de Conferentie over de toekomst van 

Europa, en 2022 wordt uitgeroepen tot Europees Jaar van de Jongeren. 

De externe uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd, zullen ook verveelvuldigen 

naarmate er steeds meer conflicten in de wereld zijn. Wij zullen ons partnerschap met de NAVO 

en onze bondgenoten verder versterken en ons buigen over de te volgen gemeenschappelijke 

koers op het gebied van defensie en veiligheid. Wij zullen mondiale partnerschappen blijven 

ontwikkelen en onze buurlanden blijven steunen, met name de Westelijke Balkan, tijdens de 

komende top die door het Sloveense voorzitterschap van de Raad wordt georganiseerd. Tot slot 

zullen wij ons blijven inzetten voor de uitvoering van onze internationale overeenkomsten en 

zullen wij eensgezind steun blijven verlenen aan Ierland en aan vrede op het Ierse eiland. 

In de komende twaalf maanden zal de Commissie aan de tweede helft van haar mandaat 

beginnen. Tot dusver hebben wij ons vooral gericht op de wetgeving die vereist is om de nodige 

transformatie te bewerkstelligen. Vanaf nu ligt het accent op de uitvoering. De 

wetgevingsvoorstellen die al in het kader van alle zes grote ambities van de Commissie zijn 

ingediend, moeten verder worden behandeld. 

Hieronder volgt een lijst van door de Commissie voor te stellen nieuwe initiatieven, die gericht 

zijn op de uitvoering van onze visie voor Europa. Bij al deze initiatieven zullen wij rekening 

houden met de lessen die uit de crisis zijn getrokken, en met de noodzaak om de 

medewetgevers de tijd te geven om tot een akkoord te komen. Tegelijk gaan wij door met de 

uitvoering van het werkprogramma van de Commissie voor 2021. 

De lijst bouwt voort op onze besprekingen met het Europees Parlement en de Raad. Hij is niet 

uitputtend en zal worden aangevuld met het komende werkprogramma van de Commissie, 

onze interinstitutionele dialoog en de door de drie instellingen te ondertekenen gezamenlijke 

verklaring over de wetgevingsprioriteiten. 

Onze Unie heeft laten zien dat wij de dingen beter kunnen doen als wij ze samen doen. Dit is 

onze inzet voor het komende jaar en wij zien ernaar uit om dit samen met u te verwezenlijken. 

 
Ursula von der Leyen 

 
 

Maroš Šefčovič 
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BELANGRIJKSTE NIEUWE INITIATIEVEN VOOR 2022 

Een Europese Green Deal 

 Wetgevingsvoorstel voor geïntegreerd waterbeheer – stoffen die oppervlakte- en 
grondwater verontreinigen 

 Wetgevingsvoorstel voor de certificering van koolstofverwijdering 

 Wetgevingsvoorstel voor het recht op reparatie 

 Wetgevingsvoorstel voor een EU-kader voor de geharmoniseerde meting van de uitstoot 
van vervoer en logistiek 

 Wetgevingsvoorstel om ervoor te zorgen dat minder microplastics in het milieu 
terechtkomen en minder microplastics aan producten worden toegevoegd 

 

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk 

 Europese wet inzake cyberveerkracht 

 Europese chips-wet 

 Routekaart voor veiligheids- en defensietechnologieën 

 Wetgevingsvoorstel om een in de ruimte gestationeerd EU-systeem voor wereldwijde 
beveiligde communicatie op te zetten 

 Evaluatie van het mededingingsbeleid om na te gaan of het berekend is op nieuwe 
uitdagingen 

 Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake de verbetering van het aanbod van 
digitale vaardigheden 

 Wetgevingsvoorstel voor een noodinstrument voor de eengemaakte markt 

 Wetgevingsvoorstel voor multimodale digitale mobiliteitsdiensten 
 

Een economie die werkt voor de mensen 

 Wetgevingsvoorstel voor de bescherming van werknemers tegen de risico’s van 
blootstelling aan asbest op het werk 

 Wetgevingsvoorstel om de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot kapitaal 
te vergemakkelijken 

 Initiatief inzake flitsbetalingen in de EU 
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 Uitvoering van het actieplan voor de kapitaalmarktunie, met inbegrip van het initiatief tot 
harmonisatie van bepaalde aspecten van het materieel recht inzake insolventieprocedures 

 Wetgevingsvoorstel voor de uitvoering van het mondiale OESO-akkoord over de 
herverdeling van heffingsrechten 

 Wetgevingsvoorstel voor de uitvoering van het mondiale OESO-akkoord over minimale 
effectieve belastingheffing 

 

Een Europa dat mondiaal sterker staat 

 Global Gateway-initiatief inzake connectiviteit 

 Wijziging van de blokkeringsverordening 

 Strategie voor internationale betrekkingen op energiegebied 

 Gezamenlijke mededeling over internationale oceaangovernance 

 Gezamenlijke mededeling over een partnerschap met de Golf 
 

Bevordering van onze Europese levenswijze 

 Europese zorgstrategie 

 Wetgevingsvoorstel voor de verplichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te 
geven 

 Wetgevingsvoorstel voor een kader voor het verlenen van wederzijdse toegang tot 
veiligheidsgerelateerde informatie voor eerstelijnsfunctionarissen door de EU en 
belangrijke derde landen om gezamenlijke veiligheidsdreigingen het hoofd te bieden 

 Voorstel om de aanbeveling van de Raad inzake kankerscreening te actualiseren 
 

Een nieuwe impuls voor Europese democratie 

 Wet inzake mediavrijheid 

 Wetgevingsinitiatief inzake de overdracht van strafvervolging  

 Wetgevingsvoorstel voor de wederzijdse erkenning van ouderschap door de lidstaten 


