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Μαργαρίτης Σχοινάς
Ορισθείς αντιπρόεδρος για την Προστασία
του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας
Αγαπητέ Μαργαρίτη,
Πριν από λίγους μήνες, οι πολίτες της Ευρώπης έστειλαν ηχηρό μήνυμα με την πρωτόγνωρα μεγάλη
συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές εκλογές. Μας ανέθεσαν ως αποστολή να αντιμετωπίσουμε με
αποφασιστικότητα και φιλοδοξία τα μείζονα ζητήματα της εποχής μας, τα οποία διαμορφώνουν το
μέλλον της κοινωνίας, της οικονομίας και του πλανήτη μας.
Οι αλλαγές στο κλίμα, στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη γεωπολιτική επηρεάζουν ήδη σημαντικά τη
ζωή των Ευρωπαίων. Παρατηρούμε σημαντικές μετατοπίσεις σε κάθε επίπεδο, από τις παγκόσμιες
δομές ισχύος έως την πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Ακόμα και αν οι μετασχηματισμοί αυτοί διαφέρουν
ως προς τη φύση τους, η δική μας απάντηση πρέπει να χαρακτηρίζεται από την ίδια φιλοδοξία και
αποφασιστικότητα. Οι σημερινές μας πράξεις θα καθορίσουν σε τι κόσμο θα ζήσουν τα παιδιά μας και
ποια θα είναι η θέση της Ευρώπης στον κόσμο.
Το μέλημά μας ως Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι να πρωτοστατούμε, να δράττουμε κάθε ευκαιρία
και να αντιμετωπίζουμε επιτυχώς τις προκλήσεις που παρουσιάζουν οι αλλαγές αυτές, σε στενή
συνεργασία με ανθρώπους από όλη την Ευρώπη, καθώς και με τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια και τα
θεσμικά όργανα που τους υπηρετούν.
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Αυτός είναι ο γνώμονας που διέπει τις πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2019-2024, τις οποίες παρουσίασα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Ιουλίου 2019. Περιέγραψα
έξι πρωταρχικές φιλοδοξίες στις οποίες θέλω να επικεντρωθεί το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι
προτεραιότητες αυτές είναι αλληλένδετες και αποτελούν μέρος της ίδιας εικόνας. Με αυτό το πνεύμα,
συνέθεσα ένα Σώμα στο οποίο θα συνεργαζόμαστε, θα αποφασίζουμε και θα παράγουμε
αποτελέσματα όλοι μαζί.

Ένας ανοικτός και συμπεριληπτικός τρόπος εργασίας
Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει τον ανοικτό, συμπεριληπτικό και συνεργατικό τρόπο εργασίας που
θα εμφυσήσω σε ολόκληρη την Επιτροπή, καθώς και στις σχέσεις μας με άλλα μέρη.

Το Σώμα των Επιτρόπων: μία ομάδα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργεί με βάση την αρχή της συλλογικότητας. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε
όλοι μία ομάδα: όλοι συνεργαζόμαστε ακολουθώντας μια ολιστική διοικητική προσέγγιση, όλοι
εκφράζουμε την άποψή μας, όλοι αποφασίζουμε συλλογικά και όλοι ενστερνιζόμαστε όσα έχουν
συμφωνηθεί.
Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες και τις δεσμεύσεις μας, θα δώσω την εξουσία
σε οκτώ αντιπροέδρους να κατευθύνουν και να συντονίζουν τις θεματικές ομάδες των επιτρόπων
στο πλαίσιο καθεμίας από τις προτεραιότητες της Επιτροπής. Οι αντιπρόεδροι θα υποστηρίζονται στα
καθήκοντά τους από τη Γενική Γραμματεία. Όλοι οι επίτροποι θα συμμετέχουν σε μία ή περισσότερες
ομάδες. Ο επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης θα λογοδοτεί απευθείας σε εμένα.
Από τους οκτώ αντιπροέδρους, οι τρεις εκτελεστικοί αντιπρόεδροι θα έχουν διττό ρόλο. Ως
αντιπρόεδροι, θα προΐστανται μιας ομάδας επιτρόπων και θα υποστηρίζονται από τη Γενική
Γραμματεία. Επιπλέον, θα διαχειρίζονται έναν τομέα πολιτικής και θα έχουν υπό την αρμοδιότητά τους
μια γενική διεύθυνση για το συγκεκριμένο σκέλος των καθηκόντων τους. Ένας από τους τρεις
εκτελεστικούς αντιπροέδρους, ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Τίμερμανς, θα προεδρεύει του Σώματος σε
περίπτωση απουσίας μου.
Ο ύπατος εκπρόσωπος / αντιπρόεδρος θα είναι αρωγός μου στον συντονισμό της εξωτερικής
διάστασης του έργου όλων των επιτρόπων. Η εξωτερική δράση μας, για να αποκτήσει εντονότερα
στρατηγικό χαρακτήρα και να γίνει πιο συνεκτική, θα αποτελεί συστηματικά αντικείμενο εξέτασης και
αποφάσεων στο Σώμα των Επιτρόπων. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, όλες οι υπηρεσίες και τα
ιδιαίτερα γραφεία θα προετοιμάζουν τις εξωτερικές πτυχές των συνεδριάσεων του Σώματος σε
εβδομαδιαία βάση, ακολουθώντας τη διαδικασία που εφαρμόζεται ήδη στις διοργανικές σχέσεις. Αυτή
η προσέγγιση αναμένεται επίσης ότι θα ευθυγραμμίσει καλύτερα τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές
των εργασιών μας. Η Επιτροπή μας θα είναι μια «γεωπολιτική Επιτροπή».
Πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε πιο πολύ μεταξύ μας και να ακούμε περισσότερο ο ένας τον
άλλο, και η αρχή θα πρέπει να γίνει μέσα στην ίδια την Επιτροπή. Οι συνεδριάσεις του Σώματος θα
είναι χώρος ανοικτών και έντιμων συζητήσεων. Ως πρόεδρος θα ορίζω την ημερήσια διάταξη, αλλά
όλες οι αποφάσεις του Σώματος θα λαμβάνονται συλλογικά. Ανταποκρινόμενοι στη δέσμευσή μας για
πλήρη ψηφιοποίηση της Επιτροπής και στην ανάγκη συνετής χρήσης των πόρων, οι συνεδριάσεις του
Σώματος θα είναι χωρίς χαρτί και ψηφιακές.
Κάθε επίτροπος θα μεριμνά για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής του/της. Το Σώμα θα είναι συλλογικά υπεύθυνο για τη
συνολική υλοποίηση των στόχων.
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Διοργανικές σχέσεις και καλύτερη χάραξη πολιτικής
Παράλληλα με τις στενές σχέσεις μας με το Συμβούλιο, θέλω να ενισχύσω την ειδική εταιρική σχέση
της Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η προτεραιότητα αυτή πρέπει να διαπνέει τις
εργασίες κάθε μέλους του Σώματος, αρχίζοντας από εμένα.
Αναμένω από εσάς ότι θα φροντίζετε ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται τακτικά, ιδίως
πριν από σημαντικά γεγονότα και σε νευραλγικά στάδια των διεθνών διαπραγματεύσεων. Με
δεδομένη την υποστήριξή μου στο δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να
συνεργάζεστε στενά με τις σχετικές επιτροπές, να αναλαμβάνετε δράση και να συμμετέχετε στην
προετοιμασία ψηφισμάτων με τα οποία θα ζητείται από την Επιτροπή να νομοθετήσει.
Όσο περισσότερο επιτυγχάνουμε συναινέσεις στον σχεδιασμό της πολιτικής, τόσο ταχύτερα οι
πρωτοβουλίες μπορούν να γίνουν νόμοι και να συμβάλουν στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε μια ανοικτή και συνεργατική προσέγγιση
καθ’ όλη τη νομοθετική διαδικασία, από τον σχεδιασμό της πολιτικής έως την επίτευξη της τελικής
συμφωνίας. Αναμένω από εσάς ότι θα παρίστασθε σε όλες τις πολιτικές διαπραγματεύσεις —γνωστές
ως «τριμερείς διάλογοι»— με τα άλλα θεσμικά όργανα.
Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία είναι στοχευμένη, εγγυάται εύκολη συμμόρφωση και δεν
συνεπάγεται περιττές κανονιστικές επιβαρύνσεις. Η Επιτροπή πρέπει να έχει πάντα ευχέρεια κινήσεων
όταν χρειάζεται. Ταυτόχρονα, πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες ότι οι πολιτικές
και οι προτάσεις μας παράγουν αποτελέσματα και διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων και
των επιχειρήσεων.
Σε αυτό το πνεύμα, η Επιτροπή θα αναπτύξει ένα νέο μέσο με σκοπό την εφαρμογή ενός
εξισορροπητικού κανόνα. Κάθε νομοθετική πρόταση που δημιουργεί νέες επιβαρύνσεις θα πρέπει
να απαλλάσσει τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις από ισοδύναμες επιβαρύνσεις στον ίδιο τομέα
πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. Θα συνεργαστούμε επίσης με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι δεν
προσθέτουν περιττό διοικητικό φόρτο όταν μεταφέρουν την ενωσιακή νομοθεσία στο εθνικό τους
δίκαιο.
Οι προτάσεις πρέπει να είναι τεκμηριωμένες, να αποτελούν αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης, να
υποβάλλονται σε εκτίμηση επιπτώσεων και να εξετάζονται από την ανεξάρτητη επιτροπή ρυθμιστικού
ελέγχου. Θα μεριμνάτε ώστε να τηρούν τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας
και να προβάλλουν το αδιαμφισβήτητο όφελος της ευρωπαϊκής δράσης.
Δεδομένου ότι η επιτυχία κάθε νομοθετικής πράξης εξαρτάται από την επιτυχία της εφαρμογής της,
θέλω να εστιάσετε την προσοχή σας στην εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου της ΕΕ στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας. Θα πρέπει να παρέχετε στήριξη και συνεχή καθοδήγηση στα κράτη
μέλη όσον αφορά την εφαρμογή και να είστε σε ετοιμότητα για να δράσετε άμεσα σε περίπτωση
παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας.

Φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στον πολίτη
Θέλω να ενισχύσω τους δεσμούς μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων που τους
υπηρετούν, να μειώσω το χάσμα που χωρίζει τις προσδοκίες από την πραγματικότητα και να
προβάλλω το έργο της Ευρώπης.
Πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους Ευρωπαίους, όχι μόνο με εκείνους που ζουν στις
πρωτεύουσες ή γνωρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένω από εσάς ότι θα επισκεφτείτε κάθε
κράτος μέλος εντός των πρώτων δυόμισι ετών της θητείας μας το αργότερο. Θα πρέπει να
έχετε τακτικές συναντήσεις με τα εθνικά κοινοβούλια και να συμμετέχετε στους διαλόγους με τους
πολίτες σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως στο πλαίσιο της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.
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Η σύσφιγξη των σχέσεων με τους πολίτες ξεκινά με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Θα επιμείνω στην
τήρηση των υψηλότερων επιπέδων διαφάνειας και δεοντολογίας για το Σώμα των Επιτρόπων
στο σύνολό του. Η συμπεριφορά μας και η ακεραιότητά μας πρέπει να είναι ανεπίληπτες. Ο κώδικας
δεοντολογίας των επιτρόπων καθορίζει τα πρότυπα και τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται.
Θα μεριμνάτε ώστε οι δημοσιονομικές δαπάνες να γίνονται προς όφελος των φορολογουμένων και να
τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό μας
Το Σώμα των Επιτρόπων με ίση εκπροσώπηση των φύλων που παρουσιάζω σήμερα υλοποιεί τη
δέσμευσή μου για τη σύσταση μιας Επιτροπής που θα είναι πιο αντιπροσωπευτική και θα επωφελείται
πλήρως από το δυναμικό μας. Πρόκειται για μια καλή αρχή, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει
να γίνουν.
Αναμένω από εσάς ότι θα αξιοποιήσετε όλα τα ταλέντα της Ευρώπης για τη στελέχωση των
ιδιαίτερων γραφείων σας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιτύχετε την κατάλληλη ισορροπία όσον
αφορά το φύλο, την πείρα και τη γεωγραφική εκπροσώπηση.
Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να δίνει το παράδειγμα όσον αφορά την εξασφάλιση καλύτερης
εκπροσώπησης και πολυφωνίας στη δημόσια ζωή μας. Σε αυτή τη βάση, όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις
που διοργανώνονται από την Επιτροπή θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη διαμόρφωση πάνελ με ίση
εκπροσώπηση των φύλων και με ένα ευρύ φάσμα προοπτικών από όλη την Ευρώπη.

Η αποστολή σας
Θα ήθελα να σας αναθέσω τον ρόλο του αντιπροέδρου για την Προστασία του ευρωπαϊκού
τρόπου ζωής μας.
Για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι
διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για να ευδοκιμήσουν στην εξελισσόμενη αγορά εργασίας μας. Η
μείωση του εργατικού δυναμικού και το χάσμα ψηφιακών και βασικών δεξιοτήτων φέρνουν στο
επίκεντρο την ανάγκη να εφοδιαστούν τα άτομα με τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζονται.
Τονίζει επίσης την ανάγκη ορθής διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην
ένταξη και με διασφάλιση της συνοχής και των στενών δεσμών των κοινοτήτων μας. Αυτό αποτελεί
ευκαιρία όσο και αναγκαιότητα για την Ευρώπη.
Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής βασίζεται στην αλληλεγγύη, την ηρεμία και την ασφάλεια. Πρέπει να
αντιμετωπίσουμε και να διασκεδάσουμε τους βάσιμους φόβους και τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις
της παράτυπης μετανάστευσης στην οικονομία και την κοινωνία μας. Για τον σκοπό αυτό, οφείλουμε
να συνεργαστούμε για την εξεύρεση κοινών λύσεων που βασίζονται στις αξίες μας και τις ευθύνες μας.
Πρέπει επίσης να συνεργαστούμε στενότερα για την ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά τις νέες και
αναδυόμενες απειλές που υπερβαίνουν τα σύνορα και τις πολιτικές.
Θα προεδρεύσετε της ομάδας επιτρόπων για την Προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας.

Δεξιότητες, εκπαίδευση και ένταξη
Η οικονομία και η αγορά εργασίας της Ευρώπης χρειάζεται άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε
να εξασφαλίσουμε τη διαφύλαξη του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και της ανταγωνιστικότητάς μας.
Πρέπει να εστιάσουμε στην εκπαίδευση, την κινητικότητα των εργαζομένων και την ένταξη, καθώς και
στη δικαιοσύνη και την ισότητα.
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•

Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής βασίζεται στην αρχή της αξιοπρέπειας και της ισότητας για όλους.
Θα συντονίσετε τις εργασίες με αντικείμενο την ένταξη και την οικοδόμηση μιας πραγματικής
Ένωσης ισότητας και διαφορετικότητας.

•

Για να υποστηρίξετε το έργο αυτό, θα πρέπει να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες που
προσφέρει ο πολιτισμός και ο αθλητισμός για να συσφιχθούν οι δεσμοί ανάμεσα στις
κοινότητές μας. Θα πρέπει να εξασφαλίσετε τη δυνατότητα των νέων να αποκτήσουν
καινούριες εμπειρίες, δεξιότητες και ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνία, αξιοποιώντας
πλήρως τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και του DiscoverEU.

•

Θα συντονίσετε τις εργασίες με αντικείμενο ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την εκπαίδευση,
με έμφαση σε μια πιο προσιτή και συμπεριληπτική εκπαίδευση, στη διά βίου μάθηση και στη
διασυνοριακή μάθηση. Θα συντονίσετε τις εργασίες για να γίνει πραγματικότητα ο Ευρωπαϊκός
Χώρος Εκπαίδευσης.

•

Ο επίτροπος Απασχόλησης θα είναι αρωγός σας στον εντοπισμό και στην κάλυψη των
ελλείψεων δεξιοτήτων και στην υποστήριξη της απόκτησης νέων δεξιοτήτων στο πλαίσιο της
δίκαιης μετάβασης.

•

Θα πρωτοστατήσετε στο έργο της Επιτροπής για να γίνουν οι κοινότητές μας πιο ενωμένες και
συνεκτικές. Στο πλαίσιο αυτό, θα συντονίσετε τις εργασίες για να βελτιωθεί η ένταξη των
μεταναστών και των προσφύγων στην κοινωνία.

Εξεύρεση κοινής βάσης για τη μετανάστευση
Η επίτευξη συναίνεσης για ένα νέο ξεκίνημα όσον αφορά τη μετανάστευση θα απαιτήσει προσέγγιση,
διαβούλευση και στενή συνεργασία σε ολόκληρη την Ένωσή μας. Θα ήθελα να πρωτοστατήσετε σε
αυτό το έργο δίνοντας έμφαση στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των πλέον αμετακίνητων στις
θέσεις τους και στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συσπειρωθούμε γύρω από τις κοινές μας αξίες
και την κοινή μας ευθύνη και αλληλεγγύη.
Θα συνεργαστείτε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη με στόχο την εξεύρεση της
κοινής βάσης που χρειαζόμαστε.

•

Θα συντονίσετε τη συνολική μας προσέγγιση και θα επεξεργαστείτε ένα νέο σύμφωνο για
τη μετανάστευση και το άσυλο. Πρέπει να εξετάσουμε όλες τις πτυχές,
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνόρων, των συστημάτων ασύλου και επιστροφής,
του χώρου Σένγκεν για την ελεύθερη κυκλοφορία και της συνεργασίας με τους εταίρους μας
εκτός ΕΕ.

•

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να επικεντρώσετε την προσοχή σας στη δημιουργία οδών για τη
νόμιμη μετανάστευση, που θα επιτρέπει την είσοδο σε άτομα με τις δεξιότητες και τα
ταλέντα που χρειάζεται η οικονομία και η αγορά εργασίας μας. Θα πρέπει να αξιοποιήσετε το
έργο του επιτρόπου Απασχόλησης με σκοπό να βελτιωθεί η αντιστοίχιση των ατόμων που
αναζητούν εργασία και των κενών θέσεων εργασίας.

•

Θα συνεργαστείτε με τον ύπατο εκπρόσωπο / αντιπρόεδρο και τους άλλους αρμόδιους
επιτρόπους για να διασφαλιστεί η συνοχή της εξωτερικής και της εσωτερικής διάστασης
της μετανάστευσης.
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Ένωση Ασφάλειας
Με δεδομένο τον περίπλοκο, διασυνοριακό και συνεχώς εξελισσόμενο χαρακτήρα των απειλών, η
Ευρώπη χρειάζεται μια ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση για την ασφάλειά της. Πρέπει να
εξασφαλίσουμε καλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και συνδυασμένη
αντιμετώπιση της εσωτερικής και της εξωτερικής διάστασης.

•

Τα επόμενα πέντε χρόνια, πρέπει να τολμήσουμε περαιτέρω βήματα για την επίτευξη μιας
πραγματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλειας. Θα συντονίσετε τις εργασίες της Επιτροπής
σε αυτόν τον τομέα και θα διασφαλίσετε τη συνοχή όλων των πολιτικών που αφορούν την
ασφάλεια.

•

Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεργαστείτε στενά με τον ύπατο εκπρόσωπο / αντιπρόεδρο για την
καλύτερη σύνδεση των εργασιών μας για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια.
Θα πρέπει να εξετάσετε από κοινού τρόπους για να εμπεδωθεί μια νοοτροπία συνεργασίας
μεταξύ των δύο διαστάσεων. Γι’ αυτό τον σκοπό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνάφεια
μεταξύ της διεθνούς τρομοκρατίας και της εσωτερικής ασφάλειας.

•

Θα συντονίσετε τις εργασίες της Επιτροπής για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να
προλαμβάνει, να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει υβριδικές απειλές. Θα πρέπει να
εργάζεστε με ολιστικό τρόπο, οικοδομώντας ανθεκτικότητα σε όλους τους τομείς και
επιδιώκοντας συντονισμένες ενέργειες απόκρισης.

Για όλα τα ανωτέρω ζητήματα, θα εργάζεστε υπό την καθοδήγησή μου. Η Γενική Γραμματεία θα είναι
αρωγός σας στον συντονισμό των εργασιών για την Προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας.

Τα επόμενα βήματα
Αυτή η περιγραφή της αποστολής σας δεν είναι ούτε εξαντλητική ούτε περιοριστική. Αναμφίβολα θα
ανακύψουν και άλλες ευκαιρίες και προκλήσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών. Για όλα
αυτά τα θέματα θα σας ζητήσω να συνεργαστείτε στενά μαζί μου, καθώς και με άλλα μέλη του
Σώματος.
Μόλις ξεκαθαρίσει περισσότερο το τοπίο, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προλειάνουμε το έδαφος
για μια φιλόδοξη και στρατηγική εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ανυπομονώ να συνεργαστούμε στενά σε μια συγκυρία που αποδεικνύεται συναρπαστική αλλά και
ιδιαίτερα απαιτητική για την Ένωσή μας. Ασφαλώς, μπορείτε να υπολογίζετε στην πλήρη προσωπική
και πολιτική μου υποστήριξη πριν από την ακρόασή σας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καθ’ όλη
τη διάρκεια της θητείας μας.

Με εκτίμηση,

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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