MOJE CIELE V ZAHRANIČNEJ POLITIKE:
1. Zaistiť, aby Vysoký predstaviteľ vystupoval ako skutočný európsky minister
zahraničných vecí
Potrebujeme silnejšiu Európu v oblasti zahraničnej politiky. Kríza na Ukrajine ukazuje, ako
dôležité je, aby bola Európa jednotná v zahraničnej politike. Od toho je však ešte ďaleko. Verím,
že nemôžeme byť spokojní s tým, ako v súčasnosti funguje naša spoločná zahraničná politika.
Potrebujeme zriadiť lepšie mechanizmy na včasné predvídanie udalostí a rýchle stanovenie
spoločného prístupu. Musíme byť efektívnejší v zoskupovaní nástrojov Európskej vonkajšej
činnosti: obchodná politika, rozvojová pomoc, naša účasť v medzinárodných finančných
inštitúciách a naša politika voči susedným krajinám musia byť skombinované a aktivované v rámci
jedného a toho istého prístupu. Budúci vysoký predstaviteľ Európy pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku bude musieť byť silný and skúsený hráč, aby spojil národné a európske
nástroje, a všetky prístupné nástroje Komisie efektívnejšie, než sme tomu boli svedkami v
uplynulých mesiacoch. Musí vystupovať ako skutočný európsky minister zahraničných vecí, v
súlade s našimi európskymi komisármi pre obchod, rozvojovú politiku, humanitárnu pomoc a
vzťahy so susednými krajinami. Toto bude vyžadovať, aby si Vysoký predstaviteľ lepšie plnil svoju
rolu v rámci rady komisárov, vrátane toho, aby ostatní komisári pre vonkajšie vzťahy vystupovali
ako zástupcovia Vysokého predstaviteľa v prípade odôvodnenej absencii na stretnutiach z dôvodu
inštitucionálnych povinností spätých so zahraničnou politikou alebo diplomatickými misiami.
Príjmem iba takého Vysokého predstaviteľa, ktorý je schopný a má skúsenosti nevyhnutné na
úplné naplnenie tejto roly.

2. Stála štrukturovaná spolupráca v obranných záležitostiach
Tiež si myslím, že potrebujeme pracovať na silnejšej Európe v oblasti bezpečnosti a obrany.
Áno, Európa je najmä “mäkká mocnosť”. Ale ani najsilnejšie civilné mocnosti sa v dlhodobom
horizonte nezaobídu bez aspoň niektorých integrovaných obranných kapacít. Lisabonská zmluva
ponúka možnosť, aby tie členské krajiny, ktoré majú záujem, spojili svoje obranné možnosti formou
stálej štrukturovanej spolupráce. Aby sa tie členské štáty, ktoré chcú, mohli zapojiť do spoločných
EÚ misií v krízových zónach, ak je tomu zapotreby, ako by to bolo bývalo potrebné od začiatku v
Mali alebo v Južnom Sudáne. Aby členské štáty vytvorili súčinnosť vo verejnom obstarávaní v
oblasti obrany. V časoch obmedzených zdrojov je potrebné, aby ambície zodpovedali zdrojom, aby
sa zabránilo duplikácii programov. V EÚ je dnes stále viac ako 80% investícií v obrannom
vybavení spotrebovaných na národnej úrovni. Výzvou dňa je viac spolupráce vo verejnom
obstarávaní v obrane, a bodaj by len z rozpočtových dôvodov.
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MOJE CIELE V ZAHRANIČNEJ POLITIKE:
3. Pauza pre rozširovanie

Politika rozširovania EÚ bola historickým úspechom. Európa však teraz potrebuje stráviť
pripojenie 13 nových členských krajín za uplynulých 10 rokov. Naši občania potrebujú prestávku
od rozširovania a konsolidovanie toho, čo bolo dosiahnuté v rámci 28 členov. Z tohto dôvodu počas
môjho predsedníctva komisie budú samozrejme pokračovať prebiehajúce rokovania, a obzvlášť
oblasť východného Balkánu si bude musieť udržať európsku perspektívu. Ale počas
nasledujúcich piatich rokov nedôjde k žiadnemu ďalšiemu rozširovaniu. Čo sa týka Turecka,
táto krajina je očividne ďaleko od členstva v EÚ. Vláda, ktorá zablokuje prístup k Twitteru, nie je
dozaista pripravená na vstup do EÚ.
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