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“Sibiu mums būs jāpārliecina mūsu iedzīvotāji, ka galvenajos jautājumos
mums ir līdzīga izpratne par mūsu Savienības mērķi.”
Žans Klods Junkers

Sibiu samits
Sešas nedēļas pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības un divas nedēļas pirms Eiropas Parlamenta
vēlēšanām ES dalībvalstu vadītāji tiksies Sibiu, Rumānijā, lai apspriestu jaunu stratēģisko programmu, pēc kuras Eiropas
Savienība darbosies nākamos piecus gadus.

ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums
ES būtu jāratificē ES un Japānas partnerattiecību nolīgums. No ekonomiskā viedokļa tā ir laba vienošanās un spēcīgs signāls tam, ka
Eiropas Savienība tiecas nodrošināt atvērtību un globāla mēroga noteikumus un standartus. ES un Japānai kopā jau tagad ir gandrīz
viena trešdaļa no pasaules iekšzemes kopprodukta. Šis nolīgums ES ikgadējo eksportu uz Japānu varētu palielināt par 13,2 % jeb par
13,5 miljardiem eiro.

Daudzgadu finanšu shēma
Turklāt dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam un Komisijai līdz Sibiu samita sākumam principā vajadzētu panākt principiālu vienošanos par
ES budžetu pēc 2020. gada. Tādējādi mēs varēsim laikus īstenot eiropiešiem dotos politiskos solījumus, kas it īpaši paredz 12 miljonu
jauniešu dalību Erasmus apmaiņas programmās, tiešu atbalstu 5000 darbvietām pētniecībā un vēl 7000 darbvietām ekonomikā
kopumā katru mēnesi, lielākus izdevumus aizsardzībai un migrācijas pārvaldībai un nopietnu apņēmību īstenot mūsu partnerību ar
Āfriku, kurai nākamajā ES budžetā paredzēts atvēlēt par vismaz 23 % vairāk līdzekļu

Ekonomiskā un monetārā savienība
Pirms Sibiu samita būtu jāizvērtē, kāda ir eiro nozīme starptautiskā mērogā. Eiro ir rezervēm otrā visbiežāk izmantotā valūta pasaulē,
un 60 valstis ir tā vai citādi saistījušas savu valūtu ar eiro. Taču mums jādara vēl vairāk, lai mūsu vienotā valūta varētu pilnībā ieņemt
savu vietu starptautiskajā arēnā. Tādējādi mēs varēsim lielākus importa apjomus apmaksāt eiro, nevis dolāros, un tas palielinās mūsu
finansiālo neatkarību. Ir absurdi, ka Eiropa 80 % no sava enerģijas importa rēķina, kas gadā sasniedz 300 miljardu eiro lielu vērtību,
samaksā ASV dolāros, ja tikai aptuveni 2 % no mūsu naftas importa ir no ASV.

Spēcīgāka ārpolitika
Eiropas Savienībai būtu jāgūst vērā ņemami panākumi savas ārpolitikas stiprināšanā, kļūstot par īstu pasaules mēroga spēlētāju. Tai
jāuzlabo spēja ietekmēt pasaules mēroga norises un uzņemties starptautisko atbildību. Viens no līdzekļiem, kā sasniegt šo mērķi, ir
Savienībā plašāk ieviest principu, ka ārpolitikas lēmumi tiek pieņemti ar kvalificētu balsu vairākumu. Tas ir paredzēts Līgumos, kuru
potenciāls vēl nav līdz galam izsmelts. Komisija ierosina pāriet uz kvalificēta vairākuma balsošanu atsevišķās jomās, kur tas ir lietderīgi:
sankciju politikā, starptautiskajos cilvēktiesību jautājumos un lēmumos par civilajām misijām.
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1 | Skats uz Lielo laukumu (Piața Mare)
Sibiu.
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2 | Ceļazīme, kas norāda Sibiu virzienu.
3 | Sibiu Eiropas kartē.
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