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«Στο Σιμπίου είναι η στιγμή που πρέπει να προσφέρουμε σε όλους τους
Ευρωπαίους μια ισχυρή προοπτική για το μέλλον».
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ

Η σύνοδος κορυφής του Σιμπίου
Έξι εβδομάδες μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δύο εβδομάδες πριν από τις ευρωπαϊκές
εκλογές οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στο Σιμπίου της Ρουμανίας, ώστε να συζητήσουν για ένα νέο στρατηγικό θεματολόγιο, το οποίο θα
καθοδηγήσει το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την επόμενη πενταετία.

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας
Η ΕΕ θα πρέπει να επικυρώσει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας. Πρόκειται για μια καλή από οικονομική άποψη συμφωνία και
αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει προσπάθειες με στόχο τον ανοιχτό της χαρακτήρα, καθώς και τους παγκόσμιους κανόνες και τα
πρότυπα. Η ΕΕ και η Ιαπωνία αντιπροσωπεύουν ήδη περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε
να αυξήσει τις ετήσιες εξαγωγές της ΕΕ προς την Ιαπωνία κατά 13,2 %, ή 13,5 δισ. ευρώ.

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
Τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να καταλήξουν σε κατ’ αρχήν συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ
μετά το 2020 έως τη σύνοδο κορυφής του Σιμπίου. Θα μπορέσουμε έτσι να υλοποιήσουμε εγκαίρως τις πολιτικές μας υποσχέσεις προς τους πολίτες, δηλαδή
τη συμμετοχή 12 εκατομμυρίων νέων στις ανταλλαγές Erasmus, την άμεση υποστήριξη 5 000 θέσεων εργασίας στον τομέα της έρευνας και 7 000 επιπλέον
θέσεων εργασίας στην ευρύτερη οικονομία κάθε μήνα, την αύξηση των δαπανών για την άμυνα και τη διαχείριση της μετανάστευσης, καθώς και την απόδειξη
ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρά την εταιρική μας σχέση με την Αφρική με τουλάχιστον 23 % αύξηση, η οποία προβλέπεται στον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Θα πρέπει να εδραιωθεί ο διεθνής ρόλος του ευρώ πριν από τη σύνοδο κορυφής του Σιμπίου. Το ευρώ είναι το δεύτερο πιο σημαντικό αποθεματικό νόμισμα
στον κόσμο, με 60 χώρες να συνδέουν με αυτό το νόμισμά τους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πρέπει όμως να κάνουμε περισσότερα ώστε το ενιαίο νόμισμά
μας να εδραιώσει πλήρως τον ρόλο του στη διεθνή σκηνή. Θα μπορούμε έτσι να πληρώνουμε τις περισσότερες εισαγωγές μας σε ευρώ αντί σε δολάρια και
θα αποκτήσουμε μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία. Δεν έχει νόημα να καταβάλλει η Ευρώπη το 80 % των ενεργειακών μας εισαγωγών —ύψους 300
δισ. ευρώ ετησίως— σε δολάρια ΗΠΑ τη στιγμή που μόλις περίπου το 2 % εξ αυτών προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εξωτερική πολιτική
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σημειώσει ορατή πρόοδο όσον αφορά την ενίσχυση της εξωτερικής της πολιτικής και να μετατραπεί σε πραγματικό
παγκόσμιο παράγοντα. Θα πρέπει να είναι σε θέση να διαμορφώνει τις παγκόσμιες εξελίξεις και να αναλαμβάνει διεθνείς υποχρεώσεις. Ένα από τα μέσα για
την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η Ένωση να λαμβάνει περισσότερες αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής μέσω ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία. Αυτό
προβλέπεται στις Συνθήκες, το δυναμικό των οποίων παραμένει ανεκμετάλλευτο μέχρι σήμερα. Η Επιτροπή προτείνει τη μετάβαση στη λήψη αποφάσεων
με ειδική πλειοψηφία σε επιλεγμένους τομείς, εφόσον αυτό είναι σκόπιμο: πολιτική κυρώσεων, ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεθνώς και σε μη
στρατιωτικές αποστολές.
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1 | Γενική άποψη της Μεγάλης Πλατείας
(Piaţa Mare) του Σιμπίου.
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2 | Οδικό σήμα που υποδεικνύει την
κατεύθυνση του Σιμπίου.
3 | Το Σιμπίου στον χάρτη της Ευρώπης.
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