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„Срещата в Сибиу е моментът, в който трябва да осигурим на
всички европейци силна перспектива за бъдещето.“
Жан-Клод Юнкер

Срещата на върха в Сибиу
Шест седмици след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз и две седмици преди изборите за Европейски
парламент лидерите на ЕС ще се срещнат в Сибиу, Румъния, за да обмислят нова стратегическа програма, която ще ръководи
работата на Европейския съюз през следващите пет години.

Споразумение за икономическо партньорство ЕС—Япония
ЕС следва да ратифицира Споразумението за партньорство между ЕС и Япония. Това е добро споразумение от икономическа гледна точка и е
силен знак, че Европейският съюз работи за откритост и за установяване на световни правила и стандарти. На ЕС и Япония заедно вече се пада
почти една трета от световния брутен вътрешен продукт. С това споразумение годишният износ на ЕС за Япония може да се увеличи с 13,2 %
или 13,5 милиарда евро.

Многогодишна финансова рамка
Държавите членки, Европейският парламент и Комисията следва също така да са постигнали до срещата на върха в Сибиу принципно съгласие
по бюджета на ЕС за периода след 2020 г. Това ще ни позволи да изпълним своевременно политическите обещания, дадени на гражданите,
а именно 12 милиона млади хора да могат да участват в обмен по програма „Еразъм“, да подкрепим пряко 5 000 работни места за изследователи
и 7 000 допълнителни работни места в икономиката като цяло всеки месец, да увеличим разходите за отбрана и за управление на миграцията
и да покажем, че се отнасяме сериозно към нашето партньорство с Африка, като предвиденото в бъдещия бюджет на ЕС увеличение е поне 23 %.

Икономически и паричен съюз
Международната роля на еврото следва да бъде подсилена преди срещата на върха в Сибиу. Еврото е втората най-използвана валута в света
и 60 държави обвързват паричните си единици с еврото по един или друг начин. Трябва обаче да направим повече, за да може единната ни
валута да играе пълноценната си роля на международната сцена. Това ще ни позволи да плащаме за по-голяма част от вноса си в евро, вместо
в долари, и ще ни предостави по-голяма финансова независимост. Няма смисъл Европа да плаща за 80 % от вноса си на енергия — на стойност
300 милиарда евро годишно — в щатски долари, когато едва около 2 % от този внос идва от САЩ.

По-силна външна политика
Европейският съюз следва да осъществи видим напредък в укрепването на външната си политика и да се превърне в истински участник на
световната сцена. Той трябва да може по-успешно да влияе на световните събития и да поема отговорности в международен план. Един от
инструментите за постигане на тази цел е Съюзът да поема повече решения в областта на външната политика с квалифицирано мнозинство. Това
е предвидено в Договорите, чийто потенциал досега не е бил използван. Комисията предлага да се премине към гласуване с квалифицирано
мнозинство в определени области, в които това е подходящо: политиката на санкции, въпросите на правата на човека в международен план
и гражданските мисии.

1

1 | Общ изглед от големия площад
(Piaţa Mare) в Сибиу.
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2 | Пътен знак, указващ посоката към
Сибиу.
3 | Сибиу на картата на Европа.
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