MIJN PRIORITEITEN:
Als voorzitter van de Europese Commissie, stel ik mezelf vijf
prioriteiten.
1.
Mijn eerste prioriteit is een beleid dat groei en banen creëert centraal te stellen op de
politieke agenda van de volgende Commissie. Sleutelrol daarin is het creëren van een
digitale interne markt voor consumenten en bedrijven door gebruik te maken van de vele
mogelijkheden die de digitale technologie, die geen grenzen kent, ons biedt. Om dit te
bewerkstelligen zullen we de moed moeten hebben om nationaal isolement op het
gebied van telecom regelgeving, wetgeving rond auteursrechten en databescherming,
het beheer van radiogolven en de wetgeving op concurrentie, af te breken.
Als we dit doen, kunnen we er zeker van zijn dat de Europese burgers binnenkort hun mobiele
telefoons in heel Europa kunnen gebruiken zonder roaming kosten te betalen. We kunnen
verzekeren dat consumenten toegang hebben tot muziek, films en sportevenementen via hun
elektronische apparaten waar ze zich ook bevinden in Europa, zonder rekening te moeten
houden met landsgrenzen. We kunnen 500 miljard euro aan extra groei in Europa genereren
in de volgende ambtstermijn van de Europese Commissie en hierdoor honderdduizenden
nieuwe banen en een bruisende kennismaatschappij creëren. Ik zal vanaf dag één van mijn
Commissie aan dit project werken.

2.
Mijn tweede prioriteit is dat ik het energiebeleid van Europa wil hervormen en reorganiseren
tot een nieuwe Europese Energie Unie. We moeten onze middelen bundelen, onze
infrastructuur samenvoegen en onze onderhandelingspositie ten opzichte van derde landen
verenigen. We moeten onze energiebronnen diversifiëren en de energie-afhankelijkheid van
verschillende van onze lidstaten verkleinen.
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Ik wil onze Europese energiemarkt open houden voor onze buurlanden. Echter, wanneer de
energieprijs vanuit het Oosten te hoog wordt, zowel op commercieel of op politiek vlak,
zou Europa in staat moeten zijn om heel snel te over te schakelen naar andere
toeleveringskanalen. We moeten in staat zijn energiestromen om te keren wanneer nodig.
We moeten het aandeel duurzame energie op ons continent verhogen. Dit is niet enkel een
kwestie van verantwoord beleid inzake klimaatverandering. Het is tegelijkertijd een industriële
beleidsvereiste indien we op middellange termijn nog betaalbare energie ter onze beschikking
willen hebben. Hiervoor wil ik dat de Europese Energie Unie werelds nummer één wordt
op het gebied van duurzame energie.

3.
Mijn derde prioriteit is dat de Commissie, onder mijn voorzitterschap, over een redelijk en
gebalanceerd handelsverdrag met de Verenigde Staten van Amerika zal onderhandelen.
Het is achterhaald dat Europeanen en Amerikanen in de 21ste eeuw nog steeds
douanerechten heffen op elkaars producten. Deze zouden snel en volledig moeten worden
afgeschaft. Ik geloof ook dat we een veelbetekende stap verder kunnen gaan in het erkennen
van elkaars productnormen of in het toewerken naar transatlantische normen. Als voorzitter
van de Europese Commissie, zal ik echter ook heel duidelijk zijn dat ik onder geen
voorwaarde
de
Europese
veiligheid,
gezondheid,
sociale
–
en
databeschermingsnormen zal opgeven om zulk vrij handelsverdrag te verkrijgen. Met
name de veiligheid van het voedsel dat we eten en het beschermen van de
persoonsgegevens van Europeanen, zullen voor mij als voorzitter van de Europese
Commissie nooit bespreekbaar zijn.

4.
Mijn vierde prioriteit is om door te gaan met de hervorming van onze Monetaire Unie en
dit met Europa’s sociale dimensie in gedachte. Ik geloof dat in de komende 5 jaar, we de
tijdens de crisis tot op heden ongekende genomen maatregelen, zullen moeten consolideren,
aanvullen en vereenvoudigen om ze sociaal meer legitiem te maken. Ik zie veranderingen op
drie belangrijke gebieden:
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a. We moeten de relatie tussen verkozen politici en de Europese Centrale Bank in het
dagelijkse management van de Eurozone herbalanceren. Ik bewonder wat Mario Draghi
deed om de euro te redden. Hij moest dit in duidelijk uitzonderlijke omstandigheden doen. De
ECB wil noch kan de Eurozone besturen. De Eurozone zou beter bestuurd worden door de
Europese Commissie en de Eurogroep, die mijns inziens moet voorgezeten worden door een
full-time voorzitter. De verantwoordelijkheid van de Eurogroep houdt kwesties in verband met
de wisselkoers in. We mogen dit niet vergeten indien de Euro-wisselkoers verder zou stijgen
en dit een probleem voor groei zou vormen.
b. We moeten ook de manier waarop we voorwaardelijke stabiliteitssteun verlenen aan
de landen van de Eurozone in financiële moeilijkheden herbalanceren. Ik stel voor om in
de toekomst, elk steun- en hervormingsprogramma, niet alleen te beoordelen aan de hand
van fiscale duurzaamheid maar tegelijkertijd door een beoordeling van de sociale impact.
De sociale gevolgen van structurele hervormingen moeten openbaar besproken worden. Mijn
partij, de EVP, gelooft in een sociale markteconomie. Het is niet verenigbaar met een
sociale markteconomie dat tijdens een crisis, reders en speculanten nog rijker worden,
terwijl gepensioneerden niet langer weten hoe ze hun dagelijkse behoeften moeten
betalen. In deze context kan een gerichte fiscale capaciteit op het niveau van de eurozone
ontwikkeld worden om, indien nodig, schokken op te vangen.
c. Ik ben overtuigd dat we de externe dimensie van onze Monetaire Unie moeten
versterken. Een voorstel tot een gezamenlijke vertegenwoordiging van de Eurozone in het
IMF werd reeds gedaan door de Commissie in 1998 maar er werd nooit gevolg aan gegeven.
Vandaag staat het Verdrag de aanvaarding van zo’n voorstel met gekwalificeerde
meerderheid toe en vereist dit niet langer de unanimiteit in de landen van de Eurozone. Ik
geloof dat het hoog tijd is dat we met dit voorstel verdergaan en dat we de stem van de
Eurozone in het IMF versterken en als voorzitter van de Europese Commissie wil ik hiervoor
zorgen. De euro moet niet enkel stabiel zijn in de eurozone maar moet ook een sterke
gemeenschappelijke stem hebben op wereldniveau.
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5.
Een vijfde en laatste prioriteit voor mij als voorzitter van de Europese Commissie, is om een
antwoord te geven op de Britse vraag. Geen enkel redelijk politicus kan het feit negeren dat
gedurende de komende 5 jaar, we oplossingen moeten vinden voor de politieke
bezorgdheden van het Verenigd Koninkrijk. We moeten dit doen als we het Verenigd
Koninkrijk in de Europese Unie willen houden – wat ik als voorzitter van de Europese
Commissie zou willen. Als voorzitter van de Europese Commissie wil ik werken aan een
eerlijke deal met het Verenigd Koninkrijk. Een deal die de specificiteiten van het VK in
de EU aanvaardt, maar die toestaat de Eurozone verder te laten integreren. Het VK zal
moeten begrijpen dat in de Eurozone méér, en niet minder Europa nodig is. Langs de andere
kant, moeten andere EU landen aanvaarden dat het VK nooit zal deelnemen aan de euro, ook
al zouden we dit betreuren. We moeten aanvaarden dat het VK geen lid van de
Schengenzone zal worden. En ik ben ook bereid te aanvaarden dat het VK buiten nieuwe EU
instellingen zal staan zoals de Europese Openbare Aanklager, die de strijd tegen fraude in EU
wil verbeteren, maar die duidelijk afgewezen werd in het Britse Lager- en in het Hogerhuis.
We moeten zo’n duidelijke standpunten van het Britse Parlement respecteren, gebaseerd op
het Britse “opt-out” Protocol. David Cameron schreef recentelijk nog een aantal belangrijke
verzoeken in een artikel gepubliceerd in de Daily Telegraph. Als voorzitter van de Europese
Commissie ben ik klaar om zijn verzoeken te bespreken op een eerlijke en redelijke manier.
Mijn rode draad in deze gesprekken, zal de integriteit van de ééngemaakte markt en
haar vier vrijheden zijn; en de mogelijkheid om meer Europa in de Eurozone te hebben,
om de eenheidsmunt te versterken die tot nu toe door 18 en binnenkort door 19
lidstaten gedeeld wordt. Maar ik heb de indruk dat dit net zo belangrijk is voor het VK als
voor de volgende voorzitter van de Europese Commissie. Een deal die de specificiteiten van
het VK in de EU aanvaardt.

23/04/2014

