ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
1. Κάνοντας την Υψηλή Αντιπροσωπεία να λειτουργεί σαν ένα πραγµατικό
Ευρωπαϊκό Υπουργείο Εξωτερικών
Χρειαζόµαστε µια ισχυρότερη Ευρώπη σε ότι αφορά την εξωτερική πολιτική. Η Ουκρανική
κρίση αποδεικνύει πόσο σηµαντικό είναι για την Ευρώπη να είναι ενωµένη σε θέµατα εξωτερικής
πολιτικής. Έχουµε πολύ δρόµο ακόµη για να το κατορθώσουµε. Πιστεύω ότι δεν µπορούµε να
είµαστε ικανοποιηµένοι µε τον τρόπο που η εξωτερική µας πολιτική λειτουργεί σήµερα. Χρειάζεται
να γίνουµε πιο αποτελεσµατικοί στο να ευθυγραµµίζουµε όλα τα εργαλεία της ευρωπαϊκής
εξωτερικής δράσης: η εµπορική πολιτική, η αναπτυξιακή βοήθεια, η συµµετοχή µας σε διεθνή
οικονοµικά ινστιτούτα και η πολιτική µας σε σχέση µε τις γειτονικές µας περιοχές, πρέπει να
συνδυάζονται και να λειτουργούν µε βάση την ίδια λογική. Ο επόµενος Υψηλός Αντιπρόσωπος
για θέµατα Εξωτερικών Σχέσεων και Ασφάλειας της Ευρώπης, θα πρέπει να είναι ισχυρός και
έµπειρος για να συνδυάζει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία, καθώς και όλα τα εργαλεία που είναι
διαθέσιµα από την Κοµισιόν, µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο από αυτόν που παρατηρήσαµε τους
τελευταίους µήνες. Αυτός ή αυτή πρέπει να λειτουργούν σαν ένας πραγµατικός Υπουργός
Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Υποθέσεων, στην ίδια λογική που λειτουργεί ο Ευρωπαίος Επίτροπος
για θέµατα Εµπορίου, Ανάπτυξης, Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Γειτονικής Πολιτικής. Αυτό θα
απαιτεί από την Υψηλή Αντιπροσωπεία να διαδραµατίζει τον ρόλο της πιο ολοκληρωµένα µέσα
στο Κολλέγιο των Επιτρόπων, συµπεριλαµβανοµένων και άλλων εξωτερικών Επιτρόπων που θα
λειτουργούν υποβοηθητικά για την Υψηλή Αντιπροσωπεία σε περίπτωση µιας δικαιολογηµένης
απουσίας από συνεδριάσεις του Κολλεγίου, εξαιτίας θεσµικών υποχρεώσεων σχετικών µε την
εξωτερική πολιτική ή αποστολών στο εξωτερικό. Θα αποδεχτώ στην θέση του Υψηλού
Αντιπροσώπου µόνο κάποιον που είναι ικανός και έχει την απαιτούµενη εµπειρία για να
εκπληρώσει τον ρόλο αυτό στο έπακρο.

2. Η µόνιµη και δοµηµένη συνεργασία σε θέµατα Άµυνας έχει σηµασία
Πιστεύω επίσης, ότι πρέπει να εργαστούµε για µια ισχυρότερη Ευρώπη σε σχέση µε θέµατα
ασφαλείας και άµυνας. Ναι, η Ευρώπη είναι κυρίως µια «µαλακή» δύναµη. Ακόµη και οι
ισχυρότερες «µαλακές» δυνάµεις, όµως, δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν µακροπρόθεσµα χωρίς
τουλάχιστον κάποιου είδους ενσωµατοµένη αµυντική ικανότητα. Η Συνθήκη της Λισαβώνας δίνει
τη δυνατότητα σε εκείνα τα κράτη µέλη που το επιθυµούν να συνδυάσουν τις αµυντικές τους
δυνατότητες υπό την µορφή µια µόνιµης δοµηµένης συνεργασίας.
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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
Αυτό σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη που το επιθυµούν, µπορούν να εµπλακούν σε κοινές
Ευρωπαϊκές αποστολές σε περιοχές κρίσης εάν χρειάζεται, όπως θα ήταν αναγκαίο από την
αρχή στο Μάλι ή το Νότιο Σουδάν. Αυτά τα κράτη µέλη δηµιουργούν συνέργιες σε ότι αφορά
αµυντικές προµήθειες. Σε περιόδους που οι πόροι είναι δυσεύρετοι, πρέπει να αντιστοιχίσουµε τις
φιλοδοξίες µας µε τους διαθέσιµους πόρους έτσι ώστε να αποφύγουµε διπλότυπα
προγράµµατα. Πάνω από 80% των επενδύσεων σε αµυντικό εξοπλισµό σήµερα στην Ε.Ε,
ξοδεύεται, ακόµη, σε εθνικό επίπεδο. Περαιτέρω συνεργασία στην προµήθεια αµυντικού
εξοπλισµού είναι, συνεπώς, στην ηµερήσια διάταξη, έστω και µόνο για δηµοσιονοµικούς
λόγους.

3. Μία παύση στην διαδικασία διεύρυνσης
Σε ότι αφορά τη διαδικάσία διεύρυνσης, αυτή αποτελεί µια ιστορική επιτυχία. Παρόλα αυτά η
Ευρώπη σήµερα χρειάζεται να αφοµοιώσει την προσθήκη 13 νέων κρατών µελών που
πραγµατοποιήθηκε σε µια δεκαετία. Οι πολίτες µας χρειάζονται µια παύση από την διεύρυνση
ώστε να αφοµοιώσουν τα όσα έχουν επιτευχθεί ανάµεσα στα 28 κράτη µέλη. Είναι γι’ αυτό τον
λόγο που κατά την διάρκεια της Προεδρίας µου στην Κοµισιόν θα συνεχιστούν µεν οι υπάρχουσες
διαδικασίες διαπραγµάτευσης και, ιδιαίτερα στην περιοχή των ∆υτικών Βαλκανίων, θα πρέπει να
διατηρήσουµε ζωντανή την Ευρωπαϊκή προοπτική. Όµως, καµία νέα διεύρυνση δεν θα
πραγµατοποιηθεί την επόµενη πενταετία. Σε ότι αφορά την Τουρκία, η χώρα αυτή σαφέστατα
βρίσκεται µακριά από την ένταξη της στην Ε.Ε. Μια κυβέρνηση που επιχειρεί να µπλοκάρει την
λειτουργία του Twitter, προφανώς δεν είναι έτοιµη για ένταξη.
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