MINE UDENRIGSPOLITISKE MÅLSÆTNINGER:
1. Gøre det muligt for EU's Høje Repræsentant at agere som en ægte europæisk
udenrigsminister
Vi har brug for et stærkere Europa, når det kommer til udenrigspolitik. Krisen i Ukraine viser,
hvor vigtigt det er, at Europa taler med én stemme, når det kommer til udenrigspolitiske spørgsmål.
Der er stadig lang vej igen før at dette er tilfældet. Jeg mener ikke, at vi kan være tilfredse med
måden vores fælles udenrigspolitik fungerer på i dag. Vi har behov for bedre at kunne forudse
hændelser og hurtigt udarbejde et fælles europæisk modsvar. Vi skal være mere effektive i
integrationen af Udenrigstjenestens værktøjer: handelspolitik, humanitær bistand, vores
tilstedeværelse i internationale finansielle institutioner and vores naboskabspolitik skal kombineres
og aktiveres i henhold til samme målsætning. Den næste Høje Repræsentant for Udenrigs- og
Sikkerhedspolitik skal være en stærk og erfaren spiller for at kunne kombinere nationale og
europæiske værktøjer. Han eller hende skal kunne agere som en ægte europæisk
udenrigsminister, sammen med vores kommissærer for handel, humanitær bistand and
naboskabspolitikken. Dette vil kræve, at den Høje Repræsentant spiller en mere aktiv rolle i
Kommissionen, inklusiv andre kommissærer der agerer som stedfortrædere i tilfælde af, at den
Høje Repræsentant er fraværende på grund af andre udenrigspolitiske forpligtelser. Jeg vil kun
acceptere, en Høj Repræsentant som er i stand til, og har den nødvendige erfaring, til at udfylde
denne rolle.

2. Permanent struktureret samarbejde i forsvarsspørgsmål
Jeg mener også, at vi skal arbejde for et stærkere Europa, når det kommer til forsvars- og
sikkerhedspolitik. Ja, Europa er først og fremmest en ”soft power”, men selv de stærkeste ”soft
powers” kan ikke klare sig i det lange løb uden en vis militær formåen. Lissabontraktaten giver
mulighed for at et antal medlemslande kan dele deres militære kapaciteter i form af et permanent
struktureret samarbejde. De medlemsstater der ønsker det kan deltage i fælles EU missioner i
kriseområder, hvilket havde været nødvendigt fra begyndelsen af kriser i Mali og Sydsudan.
Medlemsstater kan skabe synergieffekt ved indkøb af militært udstyr. I tider med knappe ressourcer
skal vi afstemme ambitioner og ressourcer for at undgå duplikering af militære programmer. Mere
end 80% af investeringerne i militært udstyr bliver stadig brugt nationalt. Mere samarbejde
ved militære indkøb er derfor afgørende, om ikke for andet da af økonomiske årsager.

3. En pause for yderligere udvidelse
EU udvidelse har været en historisk succes. Men, EU har nu brug for tid til integreringen af de 13
nye medlemslande der er kommet til på blot 10 år. Vi skal holde os fra yderligere udvidelse og
konsolidere de nuværende 28 lande. Under mit formandskab vil vi fortsætte de nuværende
forhandlinger og især på vest Balkan er et fortsat europæisk fremtidsperspektiv vigtigt. Men, ingen
yderligere udvidelse vil finde sted i løbet af de næste 5 år. Hvad angår Tyrkiet, er dette land
meget langt fra EU medlemskab. En regering som blokerer Twitter er definitivt ikke klar til et EU
medlemskab.

