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„Sibiu susitikime turime pasiūlyti aiškias ateities perspektyvas visiems
europiečiams.“
Jeanas-Claude’as Junckeris

Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimas
Praėjus šešioms savaitėms nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir likus dviem savaitėms iki Europos
Parlamento rinkimų, ES vadovai susitiks Sibiu (Rumunijoje) aptarti naujos strateginės darbotvarkės, kuria Europos Sąjunga
vadovausis artimiausius penkerius metus.

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas
ES turėtų ratifikuoti ES ir Japonijos partnerystės susitarimą. Šis susitarimas ne tik yra geras ekonomiškai, bet ir akivaizdžiai parodo, kad
Europos Sąjunga siekia atvirumo ir bendrų taisyklių bei standartų. ES ir Japonijos bendrasis vidaus produktas jau dabar sudaro beveik
trečdalį pasaulio bendrojo vidaus produkto. Dėl šio susitarimo metinė ES eksporto į Japoniją apimtis galėtų išaugti 13,2 proc., arba
13,5 mlrd. EUR.

Daugiametė finansinė programa
Iki Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimo valstybės narės, Europos Parlamentas ir Komisija turėtų iš esmės susitarti dėl ES biudžeto po
2020 m. Tai padėtų mums laiku įvykdyti savo piliečiams duotus politinius pažadus, t. y. kad 12 milijonų jaunuolių galėtų dalyvauti
„Erasmus“ mainų programose, kad kiekvieną mėnesį būtų tiesiogiai paremiama 5 000 mokslinių tyrimų srities darbo vietų ir 7 000
papildomų platesnės ekonomikos srities darbo vietų, kad būtų padidintas gynybos ir migracijos valdymo finansavimas ir, būsimame ES
biudžete numačius skirti bent 23 proc. didesnę sumą, parodyti, kad partnerystė su Afrika mums svarbi.

Ekonominė ir pinigų sąjunga
Prieš Sibiu aukščiausio lygio susitikimą turėtų būti išspręstas euro tarptautinio vaidmens klausimas. Euras yra antroji daugiausiai
pasaulyje naudojama atsargų valiuta, su kuria savo valiutas vienaip ar kitaip sieja 60 šalių. Tačiau turime dėti daugiau pastangų, kad
mūsų bendra valiuta atliktų visavertį vaidmenį tarptautinėje arenoje. Tai mums leis už didžiąją dalį importuojamų prekių atsiskaityti
eurais, o ne doleriais, ir suteiks didesnę finansinę nepriklausomybę. Sunku suprasti, kodėl Europa už 80 proc. importuojamos energijos
300 mlrd. EUR per metus sumoka JAV doleriais, nors jos importas iš JAV sudaro tik maždaug 2 proc.

Tvirtesnė užsienio politika
Europos Sąjunga turėtų padaryti didelę pažangą, kad sustiprintų savo užsienio politiką ir taptų tikrąja pasaulio veikėja. Ji turėtų gebėti
labiau paveikti įvykius pasaulyje ir prisiimti tarptautinę atsakomybę. Viena iš priemonių siekti šio tikslo – daugiau Sąjungos užsienio
politikos klausimų spręsti kvalifikuota balsų dauguma. Tai numatyta Sutartyse, nors kol kas ši galimybė lieka neišnaudota. Komisija
siūlo pereiti prie klausimų sprendimo kvalifikuota balsų dauguma srityse, kuriose tai daryti tikslinga: dėl sankcijų politikos, tarptautinių
žmogaus teisių klausimų ir civilinių misijų.
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