MÉ ZAHRANIČNĚPOLITICKÉ CÍLE:
1. Vysoký představitel by se měl chovat jako skutečný evropský ministr zahraničních
věcí
Pokud se jedná o zahraniční politiku, potřebujeme silnější Evropu. Ukrajinská krize
prokazuje, jak je důležité, aby Evropa měla sjednocenou zahraniční politiku. Máme ale před
sebou dlouhou vzdálenost. Nemůžeme být spokojeni s tím, jak dnes naše společná zahraniční
politika funguje. Potřebujeme lepší mechanismy pro brzké předvídání událostí a hledání
společných odpovědí. Musíme být efektivnější ve slaďování nástrojů pro fungování Evropy
navenek. Obchodní politika, rozvojová pomoc, účast v mezinárodních finančních institucích a
politika sousedství musí být kombinovány a aktivovány podle jedné a téže logiky. Příští vysoký
představitel pro evropské zahraniční věci a bezpečnostní politiku musí být silný a zkušený hráč,
který dokáže spojit národní a evropské nástroje a take všechny nástroje které má k dispozici
Komise. Musí tak činit efektvinějším způsobem, než jak jsme byli svědky v uplynulých měsících.
Tento představitel musí jednat jako skutečný evropský ministr zahraničních věcí ve shodě s
našimi evropskými komisaři pro obchod, rozvoj, humanitární pomoc a politiku sousedství. Od
vysokého představitele se bude vyžadovat, aby ve větší míře hrál svou roli v rámci Komise.
Stejně tak musí hrát roli ve vnějších vztazích komisařů, kteří by měli jednat jako jeho zástupci v
případě odůvodněné neúčasti na jednání kolegia, související s institucionálními povinnostmi v
oblasti zahraniční politiky a misemi v zahraničí. Přijmu jen člověka, který je schopný a má
zkušenosti potřebné k naplnění této role.

2. Stálá strukturovaná spolupráce v záležitostech obrany
Také se domnívám, že musíme pracovat na vybudování silnější Evropu, pokud jde o otázky
bezpečnosti a obrany. Ano, Evropa je hlavně "soft-power", tj. "měkká síla". Ale i ty nejsilnější
měkké síly nemohou v dlouhodobém horizontu fungovat bez integrace alespoň nějakých
bezpečnostních opatření. Lisabonská smlouva počítá s možností, že ty členské státy, které chtějí,
mohou sdružovat své obranné schopnosti v podobě stálé strukturované spolupráce. Členské
státy, které mají zájem, se mohou v případě potřeby zapojit do společných misí EU v krizových
oblastech, jak tomu bylo od začátku nutné v Mali nebo v Jižním Súdánu. Tyto členské státy
jednají společně, pokud jde o zadávání zakázek v oblasti obrany. V době omezených zdrojů je
třeba své prostředky a ambice spojit, aby se zabránilo zdvojování programů. Více než 80%
obranných investic je v EU vynaloženo na národní úrovni. Z čistě finančního hlediska je
tedy další spolupráce ve veřejných zakázkách v oblasti obrany výzvou dne.

MÉ ZAHRANIČNĚPOLITICKÉ CÍLE:
3. Přestávka v rozšiřování
Rozšiřování EU je historickým úspěchem. Evropa však nyní musí vstřebat přistoupení třinácti
členských států v posledních deseti letech. Naši občané si potřebují oddechnout od rozšiřování,
Je potřeba konsolidovat úspěchy, které byly na tomto poli osmadvacítkou dosaženy. Proto buodu
během mého předsednictvím jednání pokračovat, a to zejména se zeměmi západního Balkánu, u
kterých chceme, aby si zachovaly evropskou perspektivu. Ale žádné další rozšířování se v
průběhu příštích pěti let konat nebude. Co se týče Turecka, má tato země k členství v EU dosti
daleko. Vláda, která blokuje Twitter, zjevně není na přistoupení připravena.

