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1.
Ensimmäinen tavoitteeni on tuoda kasvua ja työpaikkoja luova politiikka seuraavan
komission työlistan kärkeen. Meidän on luotava kuluttajille ja yrityksille digitaaliset
sisämarkkinat, jotta voimme hyödyntää täysin kaikkia digitaalisuuden tuomia, rajat ylittäviä,
mahdollisuuksia. Jotta tämä olisi mahdollista, meillä on oltava rohkeutta purkaa kansalliset
muurit/siilot televiestintäsektorilla, tekijänoikeus- ja tietosuojalainsäädännössä,
radiotaajuksien hallinnoinnissa ja kilpailulainsäädännössä.
Jos teemme kaiken tämän, EU:n kansalaiset voivat pian käyttää matkapuhelimiaan ympäri
Eurooppaa ilman huolta roaming-maksuista. Kuluttajat voivat kuunnella musiikkia, katsella
elokuvia ja urheilutapahtumia laitteillaan missä vain Euroopassa, rajoista riippumatta. Ja kaikki
tämä voi luoda 500 miljardin euron lisäkasvun seuraavan Euroopan komission kauden aikana
luoden satojatuhansia uusia työpaikkoja ja vahvan tietoyhteiskunnan. Aion työskennellä tämän
projektin parissa komissioni ensimmäisestä päivästä lähtien.

2.
Toisena tavoitteenani haluan uudistaa ja uudelleenjärjestellä Euroopan energiapolitiikan uudeksi
Euroopan energiaunioniksi. Meidän on kerättävä yhteen resurssimme, yhdistettävä
infrastruktuurimme ja neuvotteluvoimamme suhteessa muihin maihin. Meidän on
monipuolistettava energialähteemme ja vähennettävä useiden jäsenmaiden energiariippuvuutta.
Haluan pitää eurooppalaisen energiamarkkinamme avoinna naapureillemme. Kuitenkin, jos
idästä tulevan energian hinta nousee liian korkeaksi – taloudellisesti tai poliittisesti –
Euroopan olisi pystyttävä vaihtamaan nopeasti toisiin toimituskanaviin. Meidän on
pystyttävä muuttamaan energiakuljetusten suunta tarvittaessa. Ja meidän on vahvistettava
uusiutuvan energian osuutta maanosamme energiantuotannossa. Tässä ei ole kyse vain
vastuullisesta ilmastopolitiikasta. Se on samalla teollisuuspolitiikan edellytys, mikäli haluamme
jatkossakin nauttia kohtuuhintaisesta energiasta keskipitkällä aikavälillä. Tästä syystä haluan
Euroopan energiaunionin olevan maailman ykkönen uusiutuvassa energiassa.
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Kolmanneksi, puheenjohtajuuskaudellani Euroopan komissio neuvottelee kohtuullisen ja
tasapainoisen vapaakauppasopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Ei ole tätä päivää, että
eurooppalaiset ja amerikkalaiset joutuvat edelleen maksamaan tullimaksuja toistensa tuotteista.
Maksut tulisi poistaa nopeasti ja kokonaan. Uskon myös, että voimme mennä paljon nykyistä
pidemmälle siinä, kuinka hyväksymme toistemme tuotestandardit tai luomme transatlanttisia
standardeja. Kuitenkin, komission puheenjohtajana aion myös tehdä selväksi sen, etten ole
valmis tinkimään Euroopan turvallisuus-, terveys-, sosiaali- ja tietosuojastandardeista
vapaakaupan nimissä. Erityisesti ruokamme turvallisuus ja eurooppalaisten
henkilökohtainen tietosuoja eivät ole neuvoteltavissa, kun olen komission puheenjohtaja.

4.
Neljäs tavoitteeni on jatkaa rahaliittomme uudistamista Euroopan sosiaalinen ulottuvuus
huomioon ottaen. Uskon, että seuraavien viiden vuoden aikana meidän on saatettava loppuun
ne toimet, joihin olemme ryhtyneet eurokriisin selättämiseksi. Meidän on myös täydennettävä ja
yksinkertaistettava niitä ja tehtävä niistä sosiaalisesti hyväksyttävämpiä. Näen kolme pääaluetta
muutoksille:
a. Meidän on tasapainotettava uudelleen demokraattisesti valittujen poliitikkojen ja Euroopan
keskuspankin välinen suhde euroalueen päivittäisessä johtamisessa. Ihailen sitä, mitä Mario
Draghi on tehnyt pelastaakseen euron. Kuitenkin, hän on toiminut poikkeuksellisessa tilanteessa.
EKP ei halua eikä pysty hallinnoimaan euroaluetta. Sen sijaan euroalueen johtaminen kuuluu
komissiolle ja euroryhmälle, jolla pitäisi mielestäni olla täyspäiväinen puheenjohtaja. Euroryhmän
vastuulla ovat muun muassa valuuttakursseihin liittyvät asiat. Meidän ei pidä unohtaa tätä siinä
tapauksessa, että valuuttamme vahvistuisi edelleen ja muodostuisi ongelmaksi kasvulle.
b. Meidän on myös tasapainotettava uudelleen tapa, jolla tarjoamme vastikkeellista
vakaustukea euroalueen maille, joilla on taloudellisia ongelmia. Ehdotan, että
tulevaisuudessa kaikki tuki- ja uudistusohjelmat arvioidaan, ei vain taloudellisen kestävyyden,
vaan myös sosiaalisten vaikutusten puolesta. Rakenteellisten uudistusten sosiaalisista
vaikutuksista on keskusteltava julkisuudessa. Minun puolueeni EPP uskoo sosiaaliseen
markkinatalouteen. Sosiaaliseen markkinatalouteen ei sovi, että kriisissä laivanvarustajat ja
keinottelijat rikastuvat entisestään, samalla kun eläkeläiset eivät enää tiedä, kuinka he
maksavat päivittäiset tarpeensa. Tässä yhteydessä olisi mahdollista, että euroalueelle
kehitettäisiin kohdennettu rahoituskapasiteetti, jota voitaisiin tarvittaessa käyttää shokkien
tasoittamiseksi.
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c. Kolmanneksi, olen vakuuttunut siitä, että meidän on vahvistettava rahaliittomme edustusta
unionin ulkopuolella. Euroopan komissio ehdotti jo 1988 euroalueen yhteisedustusta
kansainvälisessä valuuttarahastossa IMF:ssa, mitä ei koskaan toteutettu. Tänä päivänä vastaava
ehdotus on mahdollista hyväksyä perussopimuksen puitteissa euromaiden määräenemmistöllä
eikä ainoastaan yksimielisesti. Uskon, että nyt on korkea aika edetä tämän ehdotuksen osalta ja
vahvistaa euroalueen vaikutusvaltaa IMF:ssa. Pidän tästä huolen komission puheenjohtajana.
Euron on oltava paitsi vakaa sisältäpäin, mutta sillä on myös oltava vahva, yhteinen ääni
globaalilla tasolla.

5.
Viides ja viimeinen tavoitteeni komission puheenjohtajana on antaa vastaus Britannian
kysymykseen. Yksikään järkevä poliitikko ei voi jättää huomioimatta sitä tosiasiaa, että
seuraavan viiden vuoden aikana meidän on löydettävä ratkaisuja Iso-Britannian poliittisiin huoliin.
Meidän on tehtävä tämä, mikäli haluamme pitää Iso-Britannian Euroopan unionissa – niin kuin
minä haluan tehdä komission puheenjohtana. Komission puheenjohtana työskentelen reilun
sopimuksen aikaansaamiseksi Britannian kanssa. Sopimuksen, joka ottaa huomioon IsoBritannian EU-jäsenyyden erityispiirteet, ja joka samalla sallii euroalueen yhdentymisen
jatkua. Iso-Britannian on ymmärrettävä, että euroalueella tarvitsemme lisää Eurooppaa, emme
vähemmän. Toisaalta, muiden EU-maiden on hyväksyttävä, ettei Iso-Britannia koskaan liity
euroon, vaikka se saattaa meitä harmittaakin. . Meidän on hyväksyttävä, ettei Iso-Britannia liity
Schengen-alueeseen. Olen myös valmis hyväksymään sen, että Iso-Britannia pysyy ulkona
uusista EU-instituutioista, , kuten Britannian parlamentin ala- ja ylähuoneiden vastustamasta
Euroopan syyttäjänvirastosta, jonka tarkoitus on taistella petoksia vastaan EU:ssa.. Meidän on
kunnioitettava Iso-Britannian parlamentin selkeitä kantoja perustuen brittien ”opt out” –
pöytäkirjaan. David Cameron on kirjoittanut taannoin keskeisistä lisävaatimuksista Daily
Telegraphissa julkaistussa artikkelissa. Olen valmis keskustelemaan häneen kanssaan näistä
vaatimuksista komission puheenjohtajana reiluun ja kohtuulliseen tapaan. Rajan
keskusteluissamme vedän sisämarkkinoiden koskemattomuuteen ja niiden neljään
vapauteen; sekä mahdollisuuteen jatkaa yhdentymistä euroalueen sisällä 18 ja pian 19
jäsenvaltion yhteisvaluutan vahvistamiseksi. Minun ymmärtääkseni tämä on yhtä tärkeää
Iso-Britannialle, kuin myös Euroopan komission seuraavalle puheenjohtajalle. Sopimus, joka
ottaa huomioon Iso-Britannian EU-jäsenyyden erityispiirteet.

