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„Na szczycie w Sybinie musimy zapewnić wszystkim Europejczykom
wiarygodną perspektywę na przyszłość”.
Jean-Claude Juncker

Szczyt w Sybinie
Sześć tygodni po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i dwa tygodnie przed wyborami do Parlamentu
Europejskiego przywódcy UE spotkają się w Sybinie w Rumunii, aby zastanowić się nad nowym strategicznym planem działania
wytyczającym kierunek działań Unii Europejskiej na najbliższe pięć lat.

Umowa o partnerstwie gospodarczym UE–Japonia
UE powinna ratyfikować umowę o partnerstwie między UE a Japonią. Porozumienie to jest korzystne z perspektywy gospodarczej i sygnalizuje
wyraźnie, że Unia Europejska działa na rzecz otwartości oraz na rzecz ogólnoświatowych zasad i norm. Na UE i Japonię przypada już teraz
niemal jedna trzecia światowego produktu krajowego brutto. Umowa ta może zwiększyć roczny eksport z UE do Japonii o 13,2 proc., tj. o 13,5
mld euro.

Wieloletnie ramy finansowe
Do czasu szczytu w Sybinie państwa członkowskie, Parlament Europejski i Komisja powinny już również wypracować zasadnicze porozumienie
w sprawie budżetu UE po 2020 r. Pozwoli nam to wywiązać się w odpowiednim czasie z zobowiązań politycznych podjętych wobec obywateli,
w szczególności umożliwi 12 milionom młodych ludzi uczestnictwo w wymianach w ramach programu Erasmus, zapewni bezpośrednie wsparcie
5 tys. miejsc pracy w dziedzinie badań naukowych i dodatkowych 7 tys. miejsc pracy w całej gospodarce oraz zwiększenie wydatków na
obronność i zarządzanie migracjami, a także dowiedzie, że poważnie traktujemy nasze partnerstwo z Afryką, przewidując w przyszłym budżecie
UE zwiększenie środków na ten cel o co najmniej 23 proc.

Unia gospodarcza i walutowa
Przed szczytem w Sybinie należy podjąć kroki, aby wzmocnić międzynarodową rolę euro. Euro jest drugą najpowszechniej stosowaną walutą
rezerwową na świecie; są z nią powiązane są w różny sposób waluty 60 krajów. Musimy jednak zrobić więcej, aby nasza wspólna waluta mogła
w pełni odgrywać swoją rolę na arenie międzynarodowej. Dzięki temu będziemy mogli płacić za większą część naszego importu w euro, zamiast
w dolarach. Euro w roli ważnej waluty międzynarodowej da nam także większą niezależność finansową. To, że Europa płaci za 80 proc. importu
energii – o wartości 300 mld euro rocznie – w dolarach, podczas gdy zaledwie 2 proc. importu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, nie ma
uzasadnienia.

Wzmocnienie polityki zagranicznej
Unia Europejska powinna poczynić widoczne postępy w zakresie wzmocnienia naszej polityki zagranicznej i uzyskać silną pozycję na arenie
międzynarodowej. Powinna mieć większy wpływ na kształtowanie polityki globalnej i skuteczniej przyjmować na siebie zobowiązania
międzynarodowe. Jednym ze środków służących osiągnięciu tego celu jest podejmowanie przez Unię większej liczby decyzji w dziedzinie polityki
zagranicznej kwalifikowaną większością głosów. Jest to przewidziane w traktatach, ale ich potencjał pozostaje dotychczas niewykorzystany.
Komisja proponuje wprowadzenie głosowania większością kwalifikowaną w wybranych obszarach, w których ma to uzasadnienie – w odniesieniu
do misji cywilnych, stosowania sankcji oraz w kwestiach praw człowieka w skali międzynarodowej.
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