ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ:
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής θα θέσω πέντε προτεραιότητες:
1.
Η πρώτη µου προτεραιότητα θα είναι να θέσω τις πολιτικές που µπορούν να
δηµιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας της
επόµενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη του πιο πάνω
στόχου, είναι να δηµιουργήσουµε µια ενιαία ψηφιακή αγορά για καταναλωτές και
επιχειρήσεις – µεγιστοποιώντας έτσι τις µεγάλες ευκαιρίες που δηµιουργούν οι ψηφιακές
τεχνολογίες και οι οποίες δεν γνωρίζουν σύνορα. Για να το καταφέρουµε αυτό θα πρέπει να
βρούµε το θάρρος να σπάσουµε τον προστατευτισµό των εθνικών αγορών σε ότι αφορά
τους κανονισµούς που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες, τη νοµοθεσία σε σχέση µε την
πνευµατική ιδιοκτησία και την προστασία δεδοµένων, την διαχείριση των ραδιοφωνικών
συχνοτήτων και τους νόµους περί ανταγωνισµού.
Εάν το καταφέρουµε αυτό, µπορούµε να διασφαλίσουµε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες, πολύ
σύντοµα, θα µπορούν να χρησιµοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα χωρίς να πληρώνουν
χρεώσεις περιαγωγής (roaming). Θα µπορούµε να διασφαλίσουµε ότι οι καταναλωτές θα έχουν
πρόσβαση σε µουσική, ταινίες και αθλητικά γεγονότα στις ηλεκτρονικές τους συσκευές, όπου
και αν βρίσκονται στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως συνόρων. Και θα µπορέσουµε να
δηµιουργήσουµε επιπρόσθετη ανάπτυξη στην Ευρώπη, ύψους 500 δισεκατοµµυρίων ευρώ
κατά τη διάρκεια της επόµενης θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηµιουργώντας, έτσι,
εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας καθώς και µια συναρπαστική - βασιµένη στην γνώση
- κοινωνία. Θα εργαστώ σε αυτό το σχέδιο από την πρώτη ηµέρα της θητείας µου.

2.
Ως δεύτερη προτεραιότητα, θέλω να µεταρρυθµίσω και να αναδιοργανώσω την ενεργειακή
πολιτική της Ευρώπης σε µια νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Θέλουµε να ενώσουµε τις
δυνάµεις µας, να συνδυάσουµε τις υποδοµές µας και να ενώσουµε την διαπραγµατευτική µας
ισχύ έναντι τρίτων χωρών. Πρέπει να διαφοροποιήσουµε τις ενεργειακές µας πηγές και να
µειώσουµε την ενεργειακή εξάρτηση αρκετών µελών κρατών της Ε.Ε..
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Επιθυµώ να διατηρήσω την ενεργειακή µας αγορά ανοικτή στους γείτονες µας. Εάν όµως, το
κόστος της ενέργειας από την Ανατολή γίνει πολύ υψηλό, είτε µε εµπορικούς είτε µε πολιτικούς
όρους, τότε η Ευρώπη θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να επιλέγει µε µεγάλη ευελιξία νέες
διόδους προµήθειας ενέργειας. Πρέπει να έχουµε την δυνατότητα να αντιστρέφουµε την ροή της
ενέργειας όταν απαιτείται. Και πρέπει να ενισχύσουµε το µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας στην ήπειρο µας. Κάτι τέτοιο δεν είναι µόνο θέµα υπεύθυνης πολιτικής ενάντια στην
κλιµατική αλλαγή. Αποτελεί, ταυτόχρονα, αναγκαιότητα για τη βιοµηχανική πολιτική, εάν θέλουµε
µεσοπρόθεσµα να έχουµε στην διάθεση µας ενέργεια σε προσιτό κόστος. Γι’ αυτό επιθυµώ η
Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση να καταστεί η πρώτη, σε παγκόσµιο επίπεδο, σε ότι αφορά τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

3.
Τρίτον, υπό την Προεδρία µου, η Ευρωπαίκή Επιτροπή θα διαπραγµατευτεί µια λογική και
ισοζυγισµένη Εµπορική Συνθήκη µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Είναι
αναχρονιστικό στον 21ο αιώνα, Ευρωπαίοι και Αµερικάνοι να επιβάλλουν ο ένας στα προϊόντα
του άλλου τελωνειακούς δασµούς. Αυτό θα πρέπει να καταργηθεί γρήγορα και πλήρως. Πιστεύω
επίσης, ότι µπορούµε να κάνουµε ένα σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός αναγνωρίζοντας
εκατέρωθεν τις προδιαγραφές των προϊόντων µας, ή, εργαζόµενοι προς την δηµιουργία νέων
διατλαντικών προδιαγραφών. Ωστόσο, ως Πρόεδρος της Ευρωπαίκής Επιτροπής, θα είµαι
την ίδια στιγµή πολύ ξεκάθαρός στο ότι δεν πρόκειται να θυσιάσω τις προδιαγραφές της
Ευρώπης στα θέµατα ασφάλειας, υγείας, κοινωνικής προστασίας και προστασίας
προσωπικών δεδοµένων, στον βωµό του ελεύθερου εµπορίου. Ιδιαίτερα η ασφάλεια των
τροφίµων και η προστασία των προσωπικών δεδοµένων των Ευρωπαίων θα είναι για
εµένα αδιαπραγµάτευτες.

4.
Μια τέταρτη προτεραιότητα για µένα θα είναι να συνεχίσω την µεταρρύθµιση της
νοµισµατικής ένωσης, λαµβάνοντας υπόψιν την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης.
Πιστεύω ότι µέσα στα επόµενα 5 χρόνια θα πρέπει να έχουµε σταθεροποιήσει και συµπληρώσει
τα πρωτοφανή µέτρα που πήραµε κατα την διάρκεια της κρίσης, να τα έχουµε απλουστεύσει και
να τα κάνουµε πιο κοινωνικά δίκαια. Βλέπω 3 κύριους τοµείς αλλαγών:
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a. Πρέπει να ισοζυγίσουµε ξανά την σχέση µεταξύ των εκλεγµένων πολιτικών και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ότι αφορά την καθηµερινή διαχείριση της
Ευρωζώνης. Θαυµάζω όσα έχει κάνει ο Μάριο Ντράγκι για να διασώσει το Ευρώ. Ωστόσο,
έπρεπε να δρασει εν µέσω µιας πρωτοφανούς κατάστασης. Η ΕΚΤ ούτε θέλει ούτε µπορεί να
κυβερνήσει την Ευρωζώνη. Αντ’ αυτού, την Ευρωζώνη θα έπρεπε να διαχειρίζονται η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Euro Group, του οποίου ο Πρόεδρος θα πρέπει να είναι, κατά την
άποψη µου, πλήρους απασχόλησης. Οι αρµοδιότητες του Euro Group συµπεριλαµβάνουν
ζητήµατα που συνδέονται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. ∆εν θα πρέπει να το ξεχάσουµε
αυτό, στην περίπτωση που η συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ αυξηθεί περισσότερο και
αποτελέσει πρόβληµα για την ανάπτυξη.
b. Θα πρέπει επίσης να ισοζυγίσουµε ξανά τον τρόπο µε τον οποίο παραχωρούµε υπό
όρους στήριξη σταθερότητας σε χώρες της Ευρωζώνης που αντιµετωπίζουν οικονοµικές
δυσκολίες. Εισηγούµαι στο µέλλον κάθε πρόγραµµα οικονοµικής στήριξης και µεταρρυθµίσεων
να αξιολογείται όχι µόνο σε ότι αφορά την οικονοµική του βιωσιµότητα, αλλά ταυτόχρονα να
αξιολογείται και σε σχέση µε τις κοινωνικές επιπτώσεις που αυτό θα επιφέρει. Οι
κοινωνικές επιπτώσεις διαρθρωτικών αλλαγών πρέπει να συζητούνται δηµόσια. Το κόµµα µου,
το ΕΛΚ, πιστεύει στην κοινωνική οικονοµία της αγοράς. ∆εν είναι συµβατό µε την κοινωνική
οικονοµία της αγοράς, εν µέσω µιας κρίσης, οι εφοπλιστές και οι κερδοσκόποι να
γίνονται πλουσιότεροι, τη στιγµή που οι συνταξιούχοι δεν ξέρουν πώς να πληρώσουν
για τις καθηµερινές τους ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο θα µπορούσε να αναπτυχθεί
στοχευµένη δηµοσιονοµική δυνατότητα σε επίπεδο Ευρωζώνης, η οποία να απορροφά τους
κοινωνικούς κραδασµούς σε περίπτωση που χρειάζεται.
c. Είµαι πεπεισµένος ότι πρέπει να ενισχύσουµε την εξωτερική αντιπροσώπευση της
νοµισµατικής µας Ένωσης. Μια πρόταση για κοινή αντιπροσώπευση της Ευρωζώνης στο
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο είχε ήδη κατατεθεί από την Επιτροπή το 1998 – αλλά ποτέ δε
δόθηκε συνέχεια. Σήµερα, η Συνθήκη επιτρέπει την υιοθέτηση µιας τέτοιας πρότασης µε ειδική
πλειοψηφία µεταξύ των χωρών µελών της Ευρωζώνης και δε χρειάζεται πλέον οµοφωνία.
Πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγµή να προχωρήσουµε µε αυτή την πρόταση και να
ενισχύσουµε την φωνή της Ευρωζώνης στο ∆ΝΤ, και ως Πρόεδρος της Επιτροπής, θα
φροντίσω για αυτό. Το Ευρώ δεν πρέπει απλά να είναι ισχυρό στο εσωτερικό, αλλά να έχει
ισχυρή κοινή φωνή στη διεθνή σκηνή.
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5.
Μια πέµπτη και τελευταία προτεραιότητα για εµένα ως Πρόεδρος της Επιτροπής, θα είναι να
δώσω απάντηση στο Βρετανικό ερώτηµα. Κανένας λογικός πολιτικός δεν µπορεί να
αγνοήσει το γεγονός, ότι, µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια θα πρέπει να βρούµε λύσεις για τις
πολιτικές ανησυχίες του Ηνωµένου Βασιλείου. Οφείλουµε να το πράξουµε αυτό, εάν θέλουµε να
κρατήσουµε το Ηνωµένο Βασίλειο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης – το οποίο και θα ήθελα να
πράξω σαν Πρόεδρος της Επιτροπής. Σαν Πρόεδρος της Επιτροπής θα εργαστώ για µια
δίκαιη συµφωνία µε την Βρετανία. Μια συµφωνία η οποία θα αναγνωρίζει τις
ιδιαιτερότητες του Ηνωµένου Βασιλείου στην Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπει στην
Ευρωζώνη να ολοκληρωθεί περαιτέρω. Το Ηνωµένο Βασίλειο θα πρέπει να αντιληφθεί ότι
στην Ευρωζώνη χρειαζόµαστε περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη. Ταυτόχρονα, οι υπόλοιπες
Ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αποδεχθούν το γεγονός ότι το Ηνωµένο Βασίλειο δεν
πρόκειται ποτέ να συµµετάσχει στο ευρώ, ακόµη και αν αυτό µας λυπεί. Πρέπει να
αποδεχθούµε το γεγονός ότι το Ηνωµένο Βασίλειο δεν πρόκειται να γίνει µέλος της ζώνης
Σένγκεν. Και είµαι επίσης έτοιµος να αποδεχθώ ότι το Ηνωµένο Βασίλειο θα παραµείνει εκτός
νέων Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων, όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Γενικής Εισαγγελίας, το οποίο
σκοπεύει στη βελτίωση της καταπολέµησης της απάτης στην Ε.Ε., αλλά απορρίπτετα ξεκάθαρα
από την Βουλή των Κοινοτήτων και την Βουλή των Λόρδων. Πρέπει να σεβαστούµε τέτοιου
είδους ξεκάθαρες τοποθετήσεις του Βρετανικού Κοινοβουλίου, οι οποίες βασίζονται στο
βρετανικό πρωτόκολο εξαιρέσεων. Ο David Cameron πρόσφατα κατέγραψε έναν αριθµό
επιπρόσθετων απαιτήσεων σε ένα άρθρο που δηµοσιεύθηκε στην Daily Telegraph. Ως
Πρόεδρος της Επιτροπής, θα είµαι έτοιµος να συζητήσω µαζί του αναφορικά µε αυτές τις
απαιτήσεις µε ένα δίκαιο και λογικό τρόπο. Η δική µου κόκκινη γραµµή σε αυτές τις
συζητήσεις θα είναι η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και οι τέσσερεις ελευθερίες της·
και η δυνατότητα να έχουµε περισσότερη Ευρώπη στην Ευρωζώνη και να ενισχύσουµε
το ενιαίο νόµισµα το οποίο µοιράζονται µέχρι στιγµής 18, και σύντοµα 19, κράτη-µέλη.
Όµως, έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι εξίσου σηµαντικό τόσο για τη Βρετανία όσο και για τον
επόµενο Πρόεδρο της Επιτροπής. Μια συµφωνία η οποία θα αποδέχεται τις ιδιαιτερότητες του
Ηνωµένου Βασιλείου µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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