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„Summit-ul de la Sibiu este momentul în care trebuie să le oferim tuturor
europenilor o perspectivă convingătoare pentru viitor.”
Jean-Claude Juncker

Summitul de la Sibiu
La șase săptămâni după retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană și cu două săptămâni înainte de alegerile
europene, liderii UE se vor întâlni în România, la Sibiu, pentru a reflecta cu privire la o nouă agendă strategică ce va orienta
activitatea Uniunii Europene pentru următorii cinci ani.

Acordul de parteneriat economic UEJaponia
UE ar trebui să ratifice Acordul de parteneriat dintre UE și Japonia. Acesta este un acord bun din punct de vedere economic, precum și
un semnal puternic că Uniunea Europeană promovează deschiderea și respectarea normelor și a standardelor la nivel mondial. UE și
Japonia reprezintă deja aproape o treime din produsul intern brut mondial. Acest acord ar putea duce la o creștere a exporturilor anuale
ale UE către Japonia cu 13,2 % (sau 13,5 miliarde EUR).

Cadrul financiar multianual
De asemenea, până la Summitul de la Sibiu, statele membre, Parlamentul European și Comisia ar trebui să fi ajuns la un acord de
principiu privind bugetul UE de după 2020. Acest lucru ne va permite să ne îndeplinim la timp promisiunile în materie de politici făcute
cetățenilor, în special ca 12 milioane de tineri să poată participa la schimburile Erasmus, să sprijinim direct 5 000 de locuri de muncă în
cercetare și alte 7 000 în întreaga economie în fiecare lună, să majorăm cheltuielile pentru apărare și gestionarea migrației, precum și
să demonstrăm că luăm în serios parteneriatul cu Africa, pentru care este prevăzută o creștere de cel puțin 23 % în viitorul buget al UE.

Uniunea economică și monetară
Înainte de Summitul de la Sibiu ar trebui abordat și rolul internațional al monedei euro. Aceasta este a doua cea mai utilizată monedă
de rezervă din lume, 60 de țări legându-și monedele de moneda euro într-un fel sau altul. Cu toate acestea, trebuie să facem mai mult
pentru ca moneda noastră unică să își poată îndeplini în totalitate rolul pe scena internațională. Acest lucru ne va permite să plătim mai
multe importuri în euro în loc de dolari și ne va oferi o mai mare independență economică. Nu are sens ca Europa să își plătească 80 %
din importurile de energie – în valoare de 300 de miliarde EUR pe an – în dolari americani, în condițiile în care numai aproximativ 2 %
din importurile respective provin din Statele Unite.

O politică externă mai puternică
Uniunea Europeană ar trebui să își consolideze vizibil politica externă și să devină un veritabil actor la nivel mondial. Aceasta ar trebui
să poată, în mai mare măsură, să modeleze evenimentele mondiale și să își asume responsabilitățile internaționale. Unul dintre
instrumentele necesare pentru atingerea acestui obiectiv este ca Uniunea să adopte mai multe decizii de politică externă prin vot cu
majoritate calificată. Această posibilitate, al cărei potențial rămâne până în prezent neexploatat, este prevăzută de tratate. Comisia
propune trecerea la votul cu majoritate calificată în anumite domenii, în care acest lucru este justificat: politica de sancțiuni, chestiunile
legate de drepturile omului la nivel internațional și misiunile civile.
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1 | Vedere de ansamblu asupra
Pieței Mari din Sibiu.
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2 | Panou rutier indicând direcția către
Sibiu.
3 | Sibiul pe harta Europei.
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