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„Sibiu je trenutak u kojem svim Europljanima moramo ponuditi snažnu
perspektivu za budućnost.”
Jean-Claude Juncker

Sastanak na vrhu u Sibiuu
Šest tjedana nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i dva tjedna prije europskih izbora europski čelnici sastat će
se u rumunjskom Sibiuu kako bi razmotrili novi strateški program koji će usmjeravati rad Europske unije tijekom sljedećih pet godina.

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana
EU bi trebao ratificirati sporazum između EU-a i Japana. To je dobar sporazum s ekonomskog stajališta i šalje jasnu poruku da se Europska
unija zalaže za otvorenost i za globalna pravila i standarde. EU i Japan ostvaruju već gotovo trećinu svjetskog bruto domaćeg proizvoda. Ovim
sporazumom godišnja vrijednost izvoza iz EU-a u Japan mogla bi se povećati za 13,2 %, odnosno 13,5 milijardi EUR.

Višegodišnji financijski okvir
Do sastanaka na vrhu u Sibiuu države članice, Europski parlament i Komisija trebali bi postići i načelni dogovor o proračunu EU-a nakon 2020.
To će nam omogućiti da na vrijeme ostvarimo obećanja dana građanima u okviru naših politika, posebno da omogućimo 12 milijuna mladih
osoba da sudjeluju u razmjenama u okviru programa Erasmus, da svaki mjesec izravno podupremo 5000 istraživačkih radnih mjesta i dodatnih
7000 radnih mjesta u širem gospodarstvu, da povećamo potrošnju za obranu i upravljanje migracijama te da povećanjem od najmanje 23 %
predviđenih sredstava u budućem proračunu EU-a pokažemo da smo ozbiljni u pogledu našeg partnerstva s Afrikom.

Ekonomska i monetarna unija
Međunarodna uloga eura trebala bi doći na dnevni red prije sastanka u Sibiuu. Euro je druga najčešće korištena valuta za novčane rezerve
u svijetu, pri čemu 60 zemalja na neki način vezuje svoje valute za njega. Ali moramo učiniti više kako bi naša jedinstvena valuta ostvarila svoj
puni potencijal na međunarodnoj sceni. To će nam omogućiti da pri uvozu češće plaćamo eurima nego dolarima i povećamo svoju financijsku
neovisnost. Nije logično da Europa 80 % svojeg uvoza energije, što odgovara vrijednosti od 300 milijardi eura godišnje, plaća američkim
dolarima, dok samo oko 2 % tog uvoza dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država.

Jača vanjska politika
Europska unija trebala bi ostvariti vidljiv napredak u jačanju vanjske politike i postati istinski globalni akter koji može bolje utjecati na događaje
u svijetu i preuzeti međunarodnu odgovornost. Jedan od instrumenata za postizanje tog cilja jest da Unija donosi više vanjskopolitičkih odluka
glasovanjem kvalificiranom većinom. To je predviđeno Ugovorima, čiji je potencijal dosad još neiskorišten. Komisija predlaže prijelaz na
glasovanje kvalificiranom većinom u odabranim područjima u kojima to ima smisla: u politici sankcija, pitanjima ljudskih prava u svijetu i u
civilnim misijama.
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