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„Nagyszeben az a pillanat, amikor minden európai számára vonzó
perspektívát kell mutatnunk.”
Jean-Claude Juncker

A nagyszebeni csúcstalálkozó
Hat héttel az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése után, és két héttel az európai parlamenti választások előtt
az EU vezetői a romániai Nagyszeben városában találkoznak majd, hogy megvitassák az Európai Unió következő ötévi
munkájára vonatkozó új stratégiai menetrendet.

Az EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás
Az EU-nak ratifikálnia kell az EU és Japán közötti partnerségi megállapodást. Ez a megállapodás gazdaságilag előnyös, és erős jele
annak, hogy Uniónk a nyitottság, valamint a globális szabályok és normák híve. Az EU és Japán együtt a világ bruttó hazai termékének
közel egyharmadát állítja elő. Ez a megállapodás 13,2%-kal növelheti a Japánba irányuló éves uniós exportot, ami 13,5 milliárd euró
értéket képvisel.

Többéves pénzügyi keret
A tagállamoknak, az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak a nagyszebeni csúcstalálkozóig elvi megállapodásra kell jutnia a 2020
utáni uniós költségvetésről. Ezzel időben megvalósíthatnánk a polgárainknak tett politikai ígéreteinket, nevezetesen 12 millió fiatal
vehetne részt az Erasmus programban, közvetlenül támogatnánk havonta 5000 kutatói és 7000 egyéb gazdasági állást, növelnénk
a védelmi és a migrációkezelési kiadásokat, és a jövőbeli uniós költségvetésben előirányzott legalább 23%-os emeléssel megmutatnánk,
hogy komolyan vesszük az Afrikával való partnerséget.

Gazdasági és monetáris unió
A nagyszebeni csúcstalálkozóig foglalkoznunk kell az euró nemzetközi szerepével is. Az euró világszerte a második leggyakrabban
használt tartalékvaluta, amelyhez 60 ország köti valamilyen módon pénznemét. De többet kell tennünk azért, hogy közös valutánk
teljes mértékben betölthesse szerepét a nemzetközi színtéren. Ezzel importunk nagyobb részét fizethetnénk euróban dollár helyett, és
növekedne pénzügyi függetlenségünk. Irracionális, hogy az európai energiaimport 80%-át – évente 300 milliárd eurónyi összeget –
amerikai dollárban fizetjük, miközben ezen importunknak csupán mintegy 2%-a származik az Egyesült Államokból.

Határozottabb külpolitika
Az Európai Uniónak látható előrelépést kell tennie külpolitikája erősítésében és valódi globális szereplővé válásában. Jobban képesnek
kell lennie a világszintű események alakítására és a nemzetközi felelősségek vállalására. E célkitűzés megvalósításának egyik eszköze
lehetne, ha az Unió több külpolitikai döntést minősített többségi szavazással hozna meg. Erre lehetőséget biztosítanak a Szerződések,
e lehetőség azonban mindeddig kihasználatlan maradt. A Bizottság javasolja, hogy az Unió térjen át a minősített többségi szavazásra
a következő, erre alkalmas területeken: szankciópolitika, az emberi jogi kérdések nemzetközi vetületei, polgári missziók.
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