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“Sibiu is het moment waarop we alle Europeanen een stevig
toekomstperspectief moeten bieden.”
Jean-Claude Juncker

Top in Sibiu
Zes weken na de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie, en twee weken vóór de Europese verkiezingen, zullen de EU-leiders
bijeenkomen in het Roemeense Sibiu om van gedachten te wisselen over een nieuwe strategische agenda die als leidraad zal
fungeren voor de werkzaamheden van de Europese Unie in de komende vijf jaar.

Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan
De EU moet de partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan ratificeren. Dit is een goede overeenkomst vanuit economisch oogpunt en
stuurt een krachtig signaal dat de Europese Unie naar openheid en wereldwijde regels en normen streeft. De EU en Japan zijn nu al samen goed
voor bijna een derde van het mondiale bruto binnenlands product. Deze overeenkomst kan leiden tot een toename van de jaarlijkse uitvoer van
de EU naar Japan met 13,2 %, of 13,5 miljard EUR.

Meerjarig financieel kader
De lidstaten, het Europees Parlement en de Commissie moeten ook een beginselakkoord over de EU-begroting na 2020 hebben bereikt tegen
de tijd dat de top in Sibiu plaatsvindt. Hierdoor zal het mogelijk zijn om onze beloften aan de burgers over het beleid tijdig na te komen, en in het
bijzonder 12 miljoen jongeren te laten deelnemen aan Erasmus-uitwisselingen, 5 000 onderzoeksbanen en elke maand nog eens 7 000 banen
in de rest van de economie rechtstreeks te steunen, de uitgaven voor defensie en migratiebeheer op te voeren en te laten zien dat we het ernstig
menen met ons partnerschap met Afrika, met een voorziene stijging van minstens 23 % in de toekomstige EU-begroting.

Economische en monetaire unie
Vóór de top van Sibiu moeten we ons over de internationale rol van de euro buigen. De euro is de op één na meest gebruikte reservemunt ter
wereld: zestig landen koppelen hun munt er op de een of andere manier aan. Maar we moeten meer doen zodat onze gemeenschappelijke munt
haar rol op het wereldtoneel ten volle kan vervullen. Op die manier zullen we een groter deel van onze invoer in euro kunnen betalen in plaats
van in dollar en zullen we onafhankelijker worden op financieel vlak. Het is niet logisch dat Europa 80 % van onze energie-invoer – ter waarde
van 300 miljard EUR per jaar – in Amerikaanse dollar betaalt, terwijl slechts 2 % van deze invoer uit de Verenigde Staten komt.

Sterker buitenlands beleid
De Europese Unie moet zichtbare vooruitgang boeken met de versterking van haar buitenlands beleid en uitgroeien tot een echte wereldspeler.
Zij moet mondiale gebeurtenissen beter vorm kunnen geven en internationale verantwoordelijkheden beter kunnen dragen. Om deze
doelstelling te verwezenlijken, zou de Unie onder andere meer besluiten op het gebied van buitenlands beleid met gekwalificeerde meerderheid
kunnen nemen. De Verdragen voorzien in die mogelijkheid, maar tot nu toe blijft deze onbenut. De Commissie stelt voor om stemming met
gekwalificeerde meerderheid in te zetten op bepaalde gebieden waar dat zinvol is: het sanctiebeleid, internationale mensenrechtenkwesties en
civiele missies.
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