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”I Sibiu skal vi kunne tilbyde alle europæere et lovende fremtidsperspektiv.”
Jean-Claude Juncker

Topmødet i Sibiu
Seks uger efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU og to uger inden valget til Europa-Parlamentet mødes EU’s ledere
i Sibiu i Rumænien for at reflektere over en ny strategisk dagsorden, som skal være rettesnor for EU’s arbejde i de næste
fem år.

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan
EU bør ratificere partnerskabsaftalen mellem EU og Japan. Det er en god aftale ud fra et økonomisk synspunkt, og det er et stærkt signal
om, at EU arbejder for åbenhed og for globale regler og standarder. EU og Japan tegner sig allerede for næsten en tredjedel af verdens
bruttonationalprodukt. Denne aftale kan medføre, at EU’s årlige eksport til Japan vokser med 13,2 % (13,5 mia. EUR).

Den flerårige finansielle ramme
Medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og Kommissionen bør også have indgået en principiel aftale om EU’s budget efter 2020, når
topmødet i Sibiu løber af stablen. Dermed vil vi i tide kunne indfri de politiske løfter, vi har givet borgerne, bl.a. så 12 millioner unge kan
deltage i Erasmus-udvekslinger, og vi kan give direkte støtte til 5 000 forskningsjob og yderligere 7 000 job i økonomien generelt hver
måned, øge udgifterne til forsvar og migrationsstyring og vise, at vi mener det alvorligt med vores partnerskab med Afrika – med en
stigning på mindst 23 % i det kommende EU-budget.

Den Økonomiske og Monetære Union
Euroens internationale rolle bør drøftes inden topmødet i Sibiu. Euroen er den næstmest anvendte valuta i verden med 60 lande, der
binder deres valutaer til euroen på den ene eller anden måde. Men vi skal gøre mere for, at vores fælles valuta kan udfylde sin rolle
fuldt ud i international sammenhæng. På den måde kan vi betale for mere af vores import i euro i stedet for i dollars, og det vil give os
større finansiel uafhængighed. Det giver ingen mening, at Europa betaler 80 % af sin energiimport – til en værdi af 300 mia. EUR om
året – i amerikanske dollars, selv om kun ca. 2 % af den kommer fra USA.

En styrket udenrigspolitik
Den Europæiske Union bør gøre synlige fremskridt med at styrke sin udenrigspolitik og blive en ægte global aktør. EU bør være bedre
i stand til at påvirke globale begivenheder og påtage sig internationale forpligtelser. Det kan bl.a. gøres ved at tage flere udenrigspolitiske
beslutninger med kvalificeret flertal. Dette er også fastsat i traktaten, men muligheden er hidtil ikke blevet udnyttet. Kommissionen
foreslår at gå over til kvalificeret flertal på udvalgte områder, hvor dette giver mening: nemlig sanktionspolitikken, internationale
menneskerettighedsspørgsmål og civile missioner.
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