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‘Sibiu zirvesi, tüm Avrupalılara geleceğe dair güçlü bir perspektif sunmamızın 
tam zamanıdır.’    

Sibiu Zirvesi

Jean-Claude Juncker, Birliğe Sesleniş Konuşması, 12 Eylül 2018

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden  ayrılışından altı hafta sonra ve Avrupa Parlamento seçimlerinden iki hafta önce Avrupa Birliği’nin 
gelecek beş yıl içerisinde yapacağı çalışmaları yönlendirecek yeni bir Stratejik Gündem belirlemek amacıyla AB Liderleri Romanya’nın Sibiu 
kentinde  bir araya gelecekler.  

1|  Sibiu Büyük Meydan  (Piaţa Mare)   
     genel görünüm. 

2|  Sibiu istikametini gösteren yol   
     tabelası

3| Avrupa haritasında Sibiu

AB, Japonya ile AB arasındaki ortaklık anlaşmasını onaylamalıdır. Bu, ekonomik açıdan iyi bir anlaşmadır ve Avrupa Birliği’nin 
açıklık ve küresel kurallar ile standartlara yönelik çalışma yaptığının güçlü bir işaretidir. AB ile Japonya, halihazırda, küresel 
Gayrisafi Yurtiçi Hâsılanın yaklaşık üçte birini karşılamaktadırlar. Bu anlaşma, AB’nin Japonya’ya yaptığı senelik ihracatı 
%13.2 oranında yani 13.5 milyar € artırabilir. 

AB-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması

Üye Devletler, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu, Sibiu Zirvesi’ne kadar AB’nin 2020’den sonraki bütçesi hakkında 
da prensipte bir anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Bu bize, yurttaşlara vermiş olduğumuz siyasi vaatleri yerine getirme 
olanağını sağlayacaktır. Özellikle de Erasmus değişimlerinde yer almayı bekleyen 12 milyon genç için, doğrudan doğruya 
5,000 bilimsel araştırmayı desteklemek ve buna ilâveten her ay ekonomi genelinde 7,000 işi destekleme olanağı yaratmak, 
savunma ve göç yönetimine yapılan harcamaları artırmak ve  Afrika ile ortaklığımız konusunda ciddi olduğumuzu 
gösterebilmemiz için bir sonraki AB bütçesinde en az %23 artış öngörülmektedir.    

Uzun Süreli Mali Çerçeve

Ekonomi ve Para Birliği
Sibiu Zirvesinden önce Euro’nun uluslararası rolü de ele alınmalıdır. Euro, 60 ülkenin kendi para birimlerini bir şekilde Euro’ya 
bağlamasıyla, dünyada en çok kullanılan ikinci rezerv para birimidir. Fakat tek para birimimizin uluslararası alandaki rolünü 
gerektiği gibi oynamasını sağlamak için daha fazlasını yapmamız gerekiyor.  Bunun sonucunda, yaptığımız ithalatın çoğunda 
dolar yerine Euro ile ödeme yapabileceğiz ve daha çok mali bağımsızlık kazanmış olacağız. Avrupa’nın enerji ithalatının aşağı 
yukarı sadece % 2’si Amerika Birleşik Devletleri’nden gelirken –yılda 300 milyar €  değerindeki - enerji ithalat faturasının 
% 80’ini Amerikan doları ile ödüyor olmamızın bir anlamı yoktur.

Daha Güçlü Dış Politika
Avrupa Birliği, dış politikasını güçlendirme ve gerçek bir küresel aktör olma konusunda gözle görülür ilerleme kaydetmelidir. 
Küresel olayları daha çok şekillendirebilmeli ve uluslararası sorumlulukları daha fazla omuzlayabilmelidir. Bu hedefe ulaşmak 
için kullanılabilecek araçlardan biri, Birliğin nitelikli çoğunluk oylaması ile daha çok dış politika kararı almasıdır. Bu durum, 
Antlaşmalarda öngörülmekle birlikte bugüne kadar yürürlüğe konmamıştır. Komisyon, yaptırım politikaları, uluslararası insan 
hakları konuları ve sivil misyonlar gibi birtakım anlamlı alanlarda nitelikli çoğunluk oylamasına geçmeyi teklif etmektedir. 
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