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„V Sibiu nastane okamžik, kdy musíme nabídnout všem Evropanům jasnou
perspektivu pro budoucnost.“
Jean-Claude Juncker

Summit v Sibiu
Šest týdnů po vystoupení Spojeného království z Evropské unie a dva týdny před volbami do Evropského parlamentu se
vedoucí představitelé EU setkají v rumunském Sibiu, aby spolu prodiskutovali novou strategickou agendu, kterou se má řídit
činnost Evropské unie v příštích pěti letech.

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem
Unie by měla ratifikovat dohodu o partnerství mezi EU a Japonskem. Z ekonomického hlediska je to dobrá dohoda a je silným signálem,
že Evropská unie usiluje o otevřenost a zasazuje se za platnost celosvětových pravidel a norem. EU a Japonsko společně představují již
přibližně jednu třetinu celosvětového hrubého domácího produktu. Tato dohoda by mohla zvýšit roční vývoz z EU do Japonska o 13,2 %,
resp. o 13,5 miliardy EUR.

Víceletý finanční rámec
Členské státy, Evropský parlament a Komise by do doby konání summitu v Sibiu měly také dospět k zásadní dohodě o rozpočtu EU po
roce 2020. Umožní nám to včas splnit politické sliby dané občanům. Tyto sliby se konkrétně týkají 12 milionů mladých lidí, jež se mají
účastnit výměn v rámci programu Erasmus, přímé podpory 5 000 pracovních míst v oblasti výzkumu a dalších 7 000 pracovních míst
v širším hospodářství každý měsíc, zvýšení výdajů na obranu a řízení migrace a prokazují, že bereme partnerství s Afrikou vážně, neboť
se předpokládá, že se prostředky na tuto oblast v budoucím rozpočtu EU zvýší alespoň o 23 %.

Hospodářská a měnová unie
Před summitem v Sibiu by měla být vyřešena otázka mezinárodní role eura. Euro se stalo druhou nejpoužívanější rezervní měnou na
světě a tím či oním způsobem jsou na něj vázány měny v 60 zemích. Musíme však jít dál a zajistit, aby naše jednotná měna hrála
plnohodnotnou úlohu na mezinárodní scéně. To nám umožní provádět více našich dovozů v eurech a nikoli v amerických dolarech a zajistí
nám větší finanční nezávislost. Nedává smysl, aby Evropa platila 80 % dovozu energie v hodnotě 300 miliard eur ročně v amerických
dolarech, když pouze zhruba 2 % z této energie pochází ze Spojených států.

Silnější zahraniční politika
Evropská unie by měla učinit zásadnější pokrok v posílení své zahraniční politiky a stát se skutečným aktérem na mezinárodní scéně.
Měla by mít větší vliv na vývoj globálních událostí a převzít svou mezinárodní odpovědnost. Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle je,
aby se rozhodnutí Unie v oblasti zahraniční politiky přijímala kvalifikovanou většinou hlasů. Tato možnost je zakotvena ve Smlouvách,
ale její potenciál nebyl dosud využit. Komise navrhuje, aby se kvalifikovanou většinou hlasů rozhodovalo ve vybraných oblastech, v nichž
to dává smysl, jako je např.: uvalení sankcí, otázky lidských práv v mezinárodním kontextu a zahájení civilních misí.
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1 | Celkový pohled na hlavní náměstí
(Piaţa Mare) v Sibiu.
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2 | Dopravní značka udávající směr do
města Sibiu.
3 | Sibiu na mapě Evropy
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