MINUN ULKOPOLIITTISET TAVOITTEENI:
1. Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tulisi olla
todellinen Euroopan ulkoministeri
Me tarvitsemme ulkopoliittisesti vahvemman Euroopan. Ukrainan kriisi näyttää, kuinka tärkeää
on, että Eurooppa on yhtenäinen ulkopolitiikassaan. Tällä saralla työtä riitää. Me tarvitsemme
parempia keinoja ennakoida tapahtumia varhain ja kykyä vastata niihin yhdessä ja nopeasti.
Meidän on hyödynnettävä tehokkaammin Euroopan ulkoisen toiminnan työkaluja: kauppapolitiikka,
kehitysapu, osallistumisemme kansainvälisiin talousjärjestöihin ja naapurustopolitiikkamme tulee
yhdistää ja aktivoida saman logiikan mukaan. Seuraavan Euroopan unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan on oltava vahva ja kokenut toimija voidaakseen yhdistää
kansalliset ja eurooppalaiset työkalut sekä kaikki Euroopan komission välineet tehokkaammin kuin
mitä olemme nähneet viimeisten kuukausien aikana. Hänen täytyy toimia kuten todellisen
Euroopan ulkoministeri, läheisessä yhteistyössä kauppa-, kehitys- ja naapurostopolitiikasta
vastaavien komissaarien kanssa. Jotta tämä onnistuu, on korkean edustajan otettava suurempi
rooli komissaarien kesken, muun muassa niin, että muut ulkosuhteita hoitavat komissaarit toimivat
ulkoministerin sijaisena tämän ollessa estynyt yhteisistä kokouksista ulkopoliitiikkaa hoitaessaan
tai ollessaan ulkomaanvierailuilla. Hyväksyn seuraavaksi korkeaksi edustajaksi ainoastaan
henkilön, joka on kykenevä ja jolla on tarvittava kokemus täyttää tämä vaativa rooli täysin.

2. Pysyvää rakenteellista yhteistyötä puolustuspolitiikassa
Uskon myös, että meidän on tehtävä töitä turvallisuus- ja puolustuspolitiittisesti vahvemman
Euroopan eteen. Kyllä, Eurooppa on pääosin ”pehmeä valta”. Mutta edes vahvimmat pehmeät
vallat eivät pärjää pitkässä juoksussa ilman edes jonkinlaista integroitua puolustuskykyä.
Lissabonin sopimus mahdollistaa halukkaiden jäsenvaltioiden kesken pysyvän rakenteellisen
yhteistyön. Halukkaiden jäsenvaltioiden on voitava osallistua EU:n kriisinhallintaoperaatioihin,
kuten olisi ollut tarpeellista Malissa tai Etelä-Sudanissa. Jäsenvaltioiden yhteistyö
puolustushankinnoissa on kaikille hyödyksi. Rajallisten resurssien aikana meidän yhdistettävä
tavoitteita ja voimavaroja, jotta vältymme tarpeettomilta päällekkäisyyksiltä. Yli 80 %:ia
investoinneista puolustusmateriaaliin tehdään kansallisella tasolla. Yhteistyön lisääminen
puolustushankinnoissa on järkevää jo pelkästään taloudellisesta näkökulmasta.

3. Tauko laajentumiselle
Laajentuminen on ollut historiallinen menestys. Kuitenkin, Euroopan on nyt sulateltava 13 uuden
jäsenvaltion liittyminen unioniin. Kansalaisemme tarvitset tauon laajentumisesta ja 28 jäsenvaltion
saavutusten vakiinnuttamisen. Tästä syystä, kun olen Euroopan komission puheejohtaja,
meneillään olevat neuvottelut jatkuvat, ja erityisesti Länsi-Balkanilla eurooppalaisen perspektiivin
säilyttäminen on tärkeää. Mutta laajentuminen ei jatku seuraavaan viiden vuoden aikana. Mitä
tulee Turkkiin, maa on selvästi kaukana EU-jäsenyydestä. Hallitus, joka estää pääsyn twitteriin ei
selvästikään ole valmis liittymään unioniin.

