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„Sibiu je moment, kedy musíme všetkým Európanom ponúknuť silnú
perspektívu do budúcnosti.“
Jean-Claude Juncker

Samit v Sibiu
Šesť týždňov po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a dva týždne pred voľbami do Európskeho parlamentu
sa lídri EÚ zídu v rumunskom Sibiu, kde preberú nový strategický program, ktorý bude usmerňovať prácu Európskej únie na
nasledujúcich päť rokov.

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom
EÚ by mala ratifikovať dohodu o partnerstve medzi EÚ a Japonskom. Ide o dobrú dohodu z ekonomického hľadiska a jasný signál, že
Európska únia sa snaží o otvorenosť a globálne pravidlá a normy. Na EÚ a Japonsko už spoločne pripadá takmer tretina celosvetového
hrubého domáceho produktu. Vďaka tejto dohode by sa mohol ročný vývoz EÚ do Japonska zvýšiť o 13,2 %, resp. o 13,5 miliardy eur.

Viacročný finančný rámec
Do samitu v Sibiu by členské štáty, Európsky parlament a Komisia mali dospieť k dohode v zásade o rozpočte EÚ po roku 2020. To
nám umožní včas splniť politické sľuby, ktoré sme dali občanom, a to najmä 12 miliónom mladých ľudí, ktorí sa budú môcť zúčastňovať
výmenných pobytov v rámci programu Erasmus, umožní nám to priamo podporiť 5 000 pracovných miest vo výskume a ďalších 7 000
v širšom hospodárstve každý mesiac, navýšiť výdavky na obranu a riadenie migrácie, ako aj preukázať, že naše partnerstvo s Afrikou
myslíme vážne, o čom svedčí 23 % navýšenie v budúcom rozpočte EÚ.

Hospodárska a menová únia
Pred samitom v Sibiu treba riešiť medzinárodnú úlohu eura Euro je druhou najpoužívanejšej rezervnou menou na svete a meny 60
krajín sú naň nejakým spôsobom naviazané. Musíme však urobiť viac pre to, aby naša jednotná mena zohrávala plnohodnotnú úlohu
na medzinárodnej scéne. Za väčšiu časť dovozu tak budeme môcť platiť eurami a nie dolármi a získame väčšiu finančnú nezávislosť.
Nedáva zmysel, aby Európa platila 80 % nášho dovozu energií – v hodnote 300 mld. eur ročne – v amerických dolároch, keď len zhruba
2 % pochádzajú zo Spojených štátov.

Sebavedomejšia zahraničná politika
Európska únia by mala viditeľne pokročiť v posilňovaní zahraničnej politiky a stať sa skutočným globálnym aktérom. Mala by mať väčší
vplyv na vývoj udalostí vo svete a prevziať svoju medzinárodnú zodpovednosť. Jedným z nástrojov pre Úniu na dosiahnutie tohto cieľa
je, aby viac rozhodnutí v oblasti zahraničnej politiky prijímala kvalifikovanou väčšinou. Umožňujú jej to zmluvy, ktorých potenciál doteraz
nebol využitý. Komisia navrhuje, aby sa v oblastiach, v ktorých to má zmysel, prešlo na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou: politika
v oblasti sankcií, ľudské práva v medzinárodnom kontexte a civilné misie.
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