MIJN DOELSTELLINGEN VOOR BUITENLANDS BELEID:
1. We moeten de Hoge Vertegenwoodiger laten handelen als een echte Europese
Minister van Buitenlandse Zaken
We hebben een sterker Europa nodig wanneer het gaat over buitenlands beleid. De crisis in
Oekraïne toont aan hoe belangrijk het is dat Europa verenigd is wanneer het op buitenlands
beleid aankomt. Er is hiervoor nog een lange weg te gaan. Ik geloof niet dat we tevreden kunnen
zijn over hoe ons gemeenschappelijk buitenlands beleid op dit moment werkt. We hebben betere
mechanismen nodig om vroeg te kunnen anticiperen op gebeurtenissen en om snel
gemeenschappelijke antwoorden te vinden. We moeten meer doeltreffend zijn in het
samenbrengen van de instrumenten van de Europese buitenlandse actie: handelsbeleid,
ontwikkelingsbeleid, onze deelname in internationale financiële instituties en ons
nabuurschapsbeleid moeten gecombineerd en geactiveerd worden volgens één en dezelfde
logica. De volgende Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en
Veiligheidsbeleid zal een sterke en ervaren speler moeten zijn om de nationale en Europese
instrumenten, en alle instrumenten die in de Commissie voorhanden zijn, te combineren op een
meer doeltreffende wijze dan wat we de laatste maanden gezien hebben. Hij of zij moet handelen
als een echte Minister van Buitenlandse Zaken in overleg met onze Europese Commissarissen
voor Handel, Ontwikkeling, Humanitaire Hulp en Nabuurschapsbeleid. Dit vereist van de Hoge
Vertegenwoordiger om meer volledig zijn rol te spelen in het College van Commissarissen,
inclusief andere Commissarissen in externe relaties die als gedeputeerden voor de Hoge
Vertegenwoordiger handelen wanneer deze laatste gerechtvaardigd afwezig is tijdens
Collegevergaderingen wegens buitenlands beleid gerelateerde institutionele verplichtingen en
missies in het buitenland. Ik zal enkel een Hoge Vertegenwoordiger aanvaarden die bekwaam is
en de nodige ervaring heeft om deze rol volledig te vervullen.

2. Permanente gestructureerde samenwerking op het vlak van Defensie
Ik geloof ook dat we moeten werken aan een sterker Europa wanneer het gaat over
veiligheid en defensie. Ja, Europa is voornamelijk een “zachte macht”. Maar zelfs de sterkste
zachte machten kunnen op lange termijn niet blijven lopen zonder op zijn minst enkele
geïntegreerde defensiecapaciteiten. Het Verdrag Van Lissabon voorziet de mogelijkheid dat de
lidstaten die het willen, hun defensiecapaciteiten kunnen bundelen in de vorm van een permanent
gestructureerde samenwerking.
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Dat die lidstaten die het willen, zich kunnen engageren in gemeenschappelijke EU missies in
crisiszones wanneer nodig, zoals het nodig zou geweest zijn van bij de start in Mali of ZuidSoedan. Dat lidstaten synergieën kunnen creëren wanneer het gaat over de aanschaf van
defensiemateriaal. In tijden van schaarse middelen moeten we onze ambities en middelen aan
elkaar
aanpassen
om
het
dupliceren
van
programma’s
te
voorkomen.
Meer dan 80% van de investeringen in defensie-uitrustingen in de EU wordt vandaag nog
steeds nationaal besteed. Meer samenwerking in defensiemateriaal is daarom de oproep
van de dag, al was het maar om fiscale redenen.

3. Een pause voor uitbreiding
Wanneer het gaat over uitbreiding, is dit een historisch succes geweest. Echter, Europa moet
nu de toevoeging van 13 lidstaten over de laatste 10 jaar verwerken. Onze burgers hebben een
pauze nodig van de uitbreiding en consolidatie van wat bereikt werd onder de 28 lidstaten. Dit is
waarom onder mijn voorzitterschap van de Europese Commissie, de lopende onderhandelingen
uiteraard zullen voortgezet worden, en de Westelijke Balkan in het bijzonder, moet een Europees
perspectief blijven hebben. Maar geen verdere uitbreiding zal de komende vijf jaar
plaatsvinden. Wat Turkije betreft, is het duidelijk dat het land ver weg is van het EU
lidmaatschap. Een overheid die twitter blokkeert is duidelijk niet klaar voor toetreding.
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