OBIECTIVELE MELE DE POLITICĂ EXTERNĂ:
1. Întărirea demnităţii Înaltului Reprezentant - un adevărat ministru european al
Afacerilor Externe
Avem nevoie de o Europă mai puternică atunci când vine vorba de politica externă. Criza
din Ucraina ne arată cât de important este ca Europa să fie unită atunci când vine vorba de
politică externă. Mai este încă un drum lung de parcurs pentru aceasta. Cred că nu putem fi
satisfăcuti cu modul în care politica noastră externă comună lucrează în acest moment. Avem
nevoie de mecanisme mai bune pentru a anticipa evenimentele mai devreme și să identificăm
rapid răspunsuri comune. Trebuie să fim mai eficienți în a aduce laolaltă instrumentele de acțiune
externă a Europei: politici comerciale, ajutoarele pentru dezvoltare, participarea noastră în cadrul
instituțiilor financiare internaționale și politiciile vecinilor trebuie să fie combinate și activate în
funcție de una și aceeași logică. Următorul Înalt Reprezentant pentru politica externă și de
securitate a Europei va trebui să fie un jucător puternic și cu experiență pentru a combina
instrumentele naționale și europene, precum și toate instrumentele disponibile în cadrul Comisiei
într-un mod mai eficient, așa cum am văzut în ultimele luni. El sau ea trebuie să acționeze ca un
adevărat ministru european al Afacerilor Externe, în discuțiile cu comisarii europeni pentru
comerț, dezvoltare, ajutorul umanitar și politica de vecinătate. Acest lucru va necesita ca Înaltul
Reprezentant să joace mai bine rolul său în cadrul Colegiului Comisiei, inclusiv alți comisari
pentru relații externe. Voi accepta doar un Înalt Reprezentant care este capabil și are experiența
necesară pentru a îndeplinii acest rol pe deplin.

2. Cooperări structurate permanente în materie de apărare
De asemenea, cred că trebuie să lucrăm la o Europă mai puternică atunci când vine vorba
de probleme de securitate și apărare. Da, Europa este mai ales o "soft power". Dar chiar și
cele mai puternice puteri soft nu pot face fată pe termen lung fără un minim de capacități de
apărare integrate. Tratatul de la Lisabona prevede posibilitatea ca statele membre care doresc să
facă acest lucru să poată pune la comun capacitățile de apărare sub forma unei cooperări
structurate permanente. Ca acele state membre care doresc să facă acest lucru să se poată
angaja în misiuni comune ale UE în zonele de criză, dacă este necesar, așa cum ar fi fost
necesară de la început în Mali sau în Sudanul de Sud. Ca statele membre să creeze sinergii
atunci când vine vorba de achiziții publice pentru apărare. În vremuri de resurse limitate, avem
nevoie să potrivim ambițiile și resursele pentru a evita suprapunerea programelor. Mai mult de
80% din investiții în echipamente de apărare sunt în continuare cheltuite la nivel național
astăzi în UE. Mai mult, cooperarea în achizițiile din domeniul apărării este, prin urmare,
principala preocupare, măcar din motive fiscale.
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3. O pauză extinderii
Când vine vorba de extindere, aceasta a fost un succes istoric. Cu toate acestea, Europa are
nevoie acum să digera aderarea a 13 state membre în ultimii 10 ani. Cetățenii noștri au nevoie de
o pauză privind extinderea și o consolidare a ceea ce a fost realizat în rândul celor 28 de state
membre. Acesta este motivul pentru care sub mandatul meu de președinte al Comisiei,
negocierile în curs, desigur, vor continua în special în Balcanii de Vest va trebui să păstrăm o
perspectivă europeană. Dar în următorii cinci ani nu va avea loc nici o extindere. În ceea ce
privește Turcia, țara este în mod clar departe de aderarea la UE. Un guvern care blochează
Twitter nu este cu siguranță pregătit pentru aderare.
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