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”Sibiussa meidän on esitettävä kaikille eurooppalaisille vahva
tulevaisuudennäkymä.”
Jean-Claude Juncker

Sibiun huippukokous
EU:n johtajat kokoontuvat Sibiussa Romaniassa kuusi viikkoa sen jälkeen, kun Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut Euroopan
unionista, ja kaksi viikkoa ennen EU-vaaleja. Sibiussa käsitellään uutta strategista ohjelmaa, joka ohjaa unionin työtä seuraavien
viiden vuoden aikana.

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus
EU:n olisi ratifioitava sen ja Japanin välinen kumppanuussopimus. Sopimus on taloudellisesta näkökulmasta hyvä, ja se on vahva osoitus
siitä, että Euroopan unionin toiminta perustuu avoimuuteen, maailmanlaajuisiin sääntöihin ja normeihin. EU:n ja Japanin yhteenlaskettu osuus
maailmanlaajuisesta BKT:sta on jo lähes kolmasosa. Sopimus voisi kasvattaa EU:n vuotuista Japaniin suuntautuvaa vientiä 13,5 miljardilla
eurolla, mikä merkitsee 13,2 prosentin lisäystä.

Monivuotinen rahoituskehys
Jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja komission olisi ennen Sibiun huippukokousta päästävä periaatteelliseen sopimukseen EU:n
talousarviosta vuoden 2020 jälkeen. Sopimuksen myötä unioni voi täyttää kansalaisille tekemänsä poliittiset lupaukset aikataulussa. Erityisesti
on huomattava, että 12 miljoonaa nuorta pääsee Erasmus-vaihtoon ja että 5 000 tutkimusalan työpaikkaa ja 7 000 uutta työpaikkaa muualla
taloudessa saa suoraa tukea kuukausittain. Myös puolustukseen ja muuttoliikkeen hallintaan käytettäviä menoja lisätään, ja unioni osoittaa
suhtautuvansa vakavasti kumppanuuteen Afrikan kanssa lisäämällä siihen osoitettuja määrärahoja vähintään 23 prosenttia.

Talous- ja rahaliitto
Ennen Sibiun huippukokousta olisi myös käsiteltävä euron kansainvälistä asemaa, Euro on maailman toiseksi käytetyin varantovaluutta, johon
60 maata on sitonut valuuttansa tavalla tai toisella. On kuitenkin tehtävä entistä enemmän töitä, jotta euro pystyisi täyttämään tehtävänsä
kansainvälisellä areenalla. Sen asemaa vahvistamalla voimme maksaa suuremman osan tuonneista euroissa dollarin sijaan ja taloudellinen
riippumattomuutemme lisääntyy. Ei ole mitään järkeä siinä, että Eurooppa maksaa Yhdysvaltain dollareissa 80 prosenttia energiatuonnistaan
(yli 300 miljardia dollaria vuodessa), vaikka vain noin 2 prosenttia tästä energiasta on peräisin Yhdysvalloista.

Vahvempi ulkopolitiikka
Euroopan unionin olisi edettävä näkyvästi ulkopolitiikkansa vahvistamisessa, jotta siitä tulisi aidosti maailmanlaajuinen toimija. Näin se pystyisi
paremmin vaikuttamaan maailmanlaajuisiin tapahtumiin ja kantamaan kansainvälistä vastuuta. Yksi keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi
olisi se, että unioni tekisi enemmän ulkopoliittisia päätöksiä määräenemmistöllä. Tästä on määrätty perussopimuksissa, mutta keinoa
ei ole toistaiseksi hyödynnetty. Komissio ehdottaa, että määräenemmistöpäätöksiin siirrytään tietyillä aloilla, joilla se on järkevää, kuten
pakotepolitiikan, kansainvälisten ihmisoikeuskysymysten ja siviilioperaatioiden alalla.
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