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„Sibiu bo trenutek, ko bomo morali vsem Evropejcem ponuditi trdno
perspektivo za prihodnost.“
Jean-Claude Juncker

Sibivski vrh
Voditelji EU se bodo šest tednov po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije in dva tedna pred evropskimi volitvami
sestali v romunskem mestu Sibiu, da bi razmislili o novi strateški agendi, po kateri se bo Evropska unija ravnala v naslednjih
petih letih.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko
EU bi morala ratificirati sporazum o partnerstvu med EU in Japonsko. Gre za dober dogovor z gospodarskega vidika in jasen znak, da si
Evropska unija prizadeva za odprtost ter svetovna pravila in standarde. EU in Japonska skupaj predstavljata skoraj tretjino svetovnega
BDP. S tem sporazumom bi se letni izvoz EU na Japonsko lahko povečal za 13,2 % oziroma 13,5 milijarde evrov.

Večletni finančni okvir
Države članice, Evropski parlament in Komisija bi do sibivskega vrha prav tako morali doseči načelni dogovor o proračunu EU po letu
2020. To nam bo omogočilo, da pravočasno uresničimo politične obljube, ki smo jih dali državljanom, in sicer da bomo 12 milijonom
mladih omogočili sodelovanje v izmenjavah Erasmus, neposredno podprli 5 000 delovnih mest v raziskavah in dodatnih 7 000 delovnih
mest v širšem gospodarstvu vsak mesec, povečali porabo za obrambo in upravljanje migracij ter dokazali, da s partnerstvom z Afriko
mislimo resno, tako da bomo v ta namen v prihodnjem proračunu EU predvideli vsaj 23-odstotno povečanje sredstev.

Ekonomska in monetarna unija
Pred sibivskim vrhom bi morali obravnavati mednarodno vlogo evra, saj je druga najbolj uporabljana rezervna valuta na svetu in 60
držav svoje valute na tak ali drugačen način veže nanj. Vendar pa moramo storiti več, da bo naša enotna valuta lahko odigrala svojo
polno vlogo na mednarodnem prizorišču. To nam bo omogočilo, da bomo lahko večji del uvoza plačevali v evrih namesto v dolarjih,
kar nam bo prineslo večjo finančno neodvisnost. Ni smiselno, da Evropa v ameriških dolarjih plačuje 80 % stroškov za uvoz energije –
v vrednosti 300 milijard evrov letno –, če iz Združenih držav prihajata le približno 2 % tega uvoza.

Močnejša zunanja politika
Evropska unija bi morala doseči viden napredek pri krepitvi svoje zunanje politike in uveljavljanju svoje vloge resničnega svetovnega
akterja. Razviti mora močnejši vpliv na svetovne dogodke in odločneje prevzemati mednarodne odgovornosti. Eden od instrumentov,
s katerim bi Unija lahko dosegla ta cilj, je pogostejše sprejemanje odločitev s kvalificirano večino. Ta možnost je v Pogodbah predvidena,
a doslej še ni bila izkoriščena. Komisija predlaga, da se na izbranih področjih, na katerih bi to bilo smiselno, preide na glasovanje
s kvalificirano večino. Taka področja so: sankcije, mednarodna vprašanja človekovih pravic in civilne misije.
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1 | Pogled na Veliki trg (Piaţa Mare)
v Sibiuu.
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2 | Smer za Sibiu na cestnem znaku.
3 | Sibiu na zemljevidu Evrope.
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