МОИТЕ ВЪНШНО – ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ:
1. Върховният представител трябва да действа като истински европейски
министър на външните работи
Имаме нужда от по-силна Европа, когато става въпрос за външна политика. Кризата в
Украйна показа колко е важно Европа да бъде единна във външната си политика. Трябва
да извървим дълъг път, докато стигнем до там. Смятам, че не може да сме доволни от
начина, по който общата ни външна политика работи в момента. Имаме нужда от по-добри
механизми за ранно предвиждане на събития иза бързо формулиране на общи отговори.
Ние трябва да бъдем по-ефективни в обединяването на инструментите на външните
дейности на Европа: търговска политика, помощ за развитие, участието ни в
международните финансови институции и нашите политики за съседство трябва да се
комбинират и активират, следвайкиедна и съща логика . Следващият върховен
представител за външната политика и политиката на сигурност в Европа ще трябва до бъде
силен и опитен политик, за да съчетае националните и европейски инструменти, както и
всички налични в Комисията ресурси по един по- ефективен начин, както го видяхме през
последните месеци. Той или тя трябва да действа като истински европейски министър на
външните работи, съвместно с нашите европейски комисари за търговия, развитие,
хуманитарната помощ и политиката на съседство. Това ще изисква от върховния
представител да играе по-пълноценно ролята си в рамките на колежа в Комисията,
включително възможноста да бъде заместван от други комисари отговаряши за външните
отношения в случай на обосновано отсъствие от заседания на колежа , защото външната
политика е свързана с институционални задължения или мисии в чужбина. Аз ще приема
само такъв висш представител, който е в състояние и има необходимия опит, за да се
изпълни тази роля по най-добрия начин.

2. Постоянно структурирано сътрудничество по въпросите на отбраната
Аз също вярвам, че трябва да работим за една по-силна Европа, когато става дума за
сигурността и отбраната. Да, Европа е най-вече "мека сила". Но дори и най-силните меки
сили не могат да се справят в дългосрочен план без поне някакъв интегриран отбранителен
капацитет. Според Лисабонския договр онези държави-членки, които искат, трябва да
получат възможността да обединят своите отбранителни способности под формата на
постоянното структурирано сътрудничество. Така тези държави-членки ще могат да се
включват в съвместни мисии на ЕС в кризисни зони, ако е необходимо, както и беше
необходимо от самото начало в Мали или в Южен Судан. За тези държави ще възникнат и
синергии, когато става въпрос за обществени поръчки в отбраната. Във времена на оскъдни
ресурси трябва да търсим съответствие на амбиции и ресурси, за да се избегнем дублиране
на програми. Повече от 80% от инвестициите в отбранително оборудване в ЕС днес все още
се извършват на национално равнище. Следователно сътрудничеството в областта на
обществените поръчки за отбраната е задачата на деня, пък било то и само с фискална цел.
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3. Пауза в разширяването
Разширяването на ЕС е исторически успех. Въпреки това, сега Европа трябва да интегрира
новоприсъединилите се през последните 10 години 13 държави-членки. Нашите граждани
се нуждаят от пауза в разширяването и от консолидиране на това, което е постигнато между
28-те. Разбира се процесът на преговори ще продължи под моето председателство на
Комисията.ПСпециално за страните от Западните Балкани трябва да се запази
европейската перспектива. Но през следващите пет години няма да има приемане на
нови държави. Що се отнася до Турция, тя очевидно далеч от членството в ЕС. Едно
правителство, което блокира Twitter, със сигурност не е
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