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”Vid Sibiu måste vi kunna lägga fram ett stabilt framtidsperspektiv för alla
européer.”
Jean-Claude Juncker

Toppmötet i Sibiu
Sex veckor efter det brittiska utträdet ur EU och två veckor före valen till EU-parlamentet kommer EU:s ledare att träffas
i Sibiu, Rumänien, för överläggningar kring en ny strategisk agenda som ska vägleda arbetet inom unionen under de
kommande fem åren.

Avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan
EU bör ratificera partnerskapsavtalet mellan EU och Japan. Det är ett bra avtal ur ett ekonomiskt perspektiv och det sänder starka
signaler om att EU arbetar för öppenhet och för globala regler och standarder. EU och Japan står redan för nästan en tredjedel av
världens BNP. Med det här avtalet kan EU:s årliga export till Japan öka med 13,2 % dvs. 13,5 miljarder euro.

Långtidsbudget
Medlemsländerna, EU-parlamentet och kommissionen bör också ha nått en principöverenskommelse om EU-budgeten efter 2020 när
toppmötet i Sibiu går av stapeln. Det kommer att göra det möjligt för oss att ge medborgarna det vi lovat. 12 miljoner unga människor
kommer att kunna göra utbyten genom Erasmus, 5 000 forskarjobb och ytterligare 7 000 jobb i ekonomin kommer att få direkt stöd
varje månad, satsningen på försvar och migrationshantering ökar, och vi visar att vi menar allvar med vårt partnerskap med Afrika
genom en ökning på minst 23 % i den framtida EU-budgeten.

Ekonomiska och monetära unionen
Eurons internationella roll bör ha dryftats före toppmötet i Sibiu. Euron är världens näst mest använda reservvaluta. Hela 60 länder har
sin valuta på något sätt kopplad till euron. Men vi måste göra mer för att vår gemensamma valuta ska kunna spela sin roll fullt ut på den
internationella scenen. Då kommer vi att kunna betala mer av vår import med euro i stället för dollar och det ger oss större finansiellt
oberoende. Det är inte logiskt att EU betalar för 80 % av sin energiimport i amerikanska dollar, motsvarande 300 miljarder euro per år,
när bara ca 2 % kommer från USA.

En starkare utrikespolitik
EU bör göra tydliga framsteg med att stärka utrikespolitiken och bli en verkligt global aktör. EU måste bli bättre på att påverka globala
skeenden och ta internationellt ansvar. Ett sätt att uppnå detta mål är att fatta fler utrikespolitiska beslut med kvalificerad majoritet.
Det är en möjlighet som anges i fördragen men hittills inte har använts. Kommissionen föreslår en övergång till kvalificerad majoritet
på vissa områden där det är meningsfullt, som sanktionspolitik, internationella människorättsfrågor och civila uppdrag.
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1 | Vy över stora torget, Piața Mare
i Sibiu.
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2 | Vägskylt som visar vägen till Sibiu.
3 | Sibiu på Europakartan.
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