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„Sibiu tippkohtumisel tuleb meil anda eurooplastele uut lootust seoses liidu
tulevikuväljavaadetega“.
Jean-Claude Juncker

Sibiu tippkohtumine
Kuus nädalat pärast Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumist ja kaks nädalat enne Euroopa Parlamendi valimisi kohtuvad
Euroopa riigi- ja valitsusjuhid Sibius (Rumeenia), et vaagida uut strateegilist tegevuskava, millest juhinduda järgneva viie
aasta jooksul Euroopa Liidu töös.

ELi ja Jaapani majanduspartnerlusleping
EL peaks ratifitseerima ELi ja Jaapani vahelise partnerluslepingu. See majanduslikust aspektist hea leping on kindel märk selle kohta,
et Euroopa Liit töötab avatuse ning kogu maailmas kehtivate reeglite ja standardite nimel. EL ja Jaapan annavad juba ligi kolmandiku
maailma sisemajanduse koguproduktist. Leping suurendaks ELi aastast eksporti Jaapanisse 13,2% ehk 13,5 miljardi euro väärtuses.

Mitmeaastane finantsraamistik
Sibiu tippkohtumise ajaks peaksid liikmesriigid, Euroopa Parlament ja komisjon olema jõudnud ka põhimõttelisele kokkuleppele ELi
2020. aasta järgse eelarve suhtes. See võimaldab meil õigeaegselt täita kodanikele antud lubadused, nimelt 12 miljonil noorel osaleda
Erasmuse vahetusprogrammides, toetada iga kuu otse 5000 teadusuuringute valdkonna töökohta ja veel 7000 täiendavat muu
majanduse töökohta, suurendada kaitsele ja rändehaldusele tehtavaid kulutusi ning näidata, et võtame oma partnerlust Aafrikaga
tõsiselt, suurendades selle jaoks ette nähtud ELi eelarveosa 23%.

Majandus- ja rahaliit
Enne Sibiu tippkohtumist tuleks tegeleda euro rahvusvahelise rolliga. Tegemist on maailma tähtsuselt teise enim kasutatud
reservvaluutaga ja sellega on oma vääringu ühel või teisel viisil sidunud 60 riiki. Kuid me peame rohkem pingutama, et ühisraha suudaks
rahvusvahelisel areenil saavutada oma täit potentsiaali. See lubab meil tasuda impordi eest dollarite asemel suuremas mahus eurodes
ja suurendab meie majanduslikku sõltumatust. Ei ole loogiline, et Euroopa maksab 80% oma energiaimpordi eest (aastas ligikaudu 300
miljardit eurot) USA dollarites, kui üksnes 2% impordist tuleb Ameerika Ühendriikidest.

Välispoliitika
Euroopa Liit peaks tegema tuntavaid edusamme oma välispoliitika tugevdamisel ja maailma tasandil tegutsemisel. Ta peaks paremini
suutma kujundada üleilmseid sündmusi ja kandma rahvusvahelist vastutust. Üks võimalus selle eesmärgi saavutamiseks oleks see, et
liit teeks rohkem välispoliitilisi otsuseid kvalifitseeritud häälteenamusega. See on ette nähtud aluslepingutega, milles sätestatud kõiki
võimalusi ei ole seni ära kasutatud. Komisjon teeb ettepaneku kasutada kvalifitseeritud häälteenamust teatavates valdkondades, kus
see tundub mõistlik: sanktsioonide poliitika, inimõiguste küsimused rahvusvahelisel tasandil ja tsiviilmissioonid.
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