SKUPNA IZJAVA BENELUKS – SLOVENIJA
Ljubljana, 6. februarja 2018

1.

Danes je v Ljubljani potekal vrh držav Beneluksa in Slovenije. Po posvetovanjih junija in
oktobra 2017 v Bruslju smo se dogovorili za tesnejše sodelovanje, predvsem glede vprašanj,
povezanih z EU. Glede na to smo se odločili sklicevati redna posvetovanja med našimi vladnimi
institucijami na ravni visokih uradnikov.

2. Odločeni smo prizadevati si za uspeh Evropske unije in trdno verjamemo, da bomo lahko na
temelju naših skupnih vrednot in dosežkov uspešno reševali prihodnje izzive. Trdno smo
prepričani, da je enotna Evropska unija ključna pri iskanju odgovorov na naše skupne izzive v
21. stoletju, še posebej, če želimo, da Unija ostane vir blaginje in blagostanja v korist naših
državljanov.
3. Evropska unija temelji na vrednotah, kot je spoštovanje svobode, demokracije, človekovih
pravic, solidarnosti, enakosti in pravne države. Poudarjamo skupno odgovornost institucij in
držav članic za ohranjanje in spodbujanje teh vrednot.
4. Evropsko unijo moramo še naprej graditi v korist naših državljanov in krepiti njeno sposobnost
zaščite in delovanja v svobodnem in odprtem svetu. Unija mora podjetno napredovati pri
krepitvi ekonomske in monetarne unije ter dokončanju enotnega trga in mora storiti več na
področjih sociale, migracij, varnosti in podnebnih sprememb:
•

Potrebujemo močno EMU, ki zagotavlja stabilnost, konvergenco, trajnost in rast na
temeljih konkurenčnih in odpornih gospodarstev, in kjer je dokončanje bančne unije
prednostna naloga.

•

Hkrati pozivamo h krepitvi evropske socialne razsežnosti in poudarjamo potrebo po
večjem poudarku na izzivih, s katerimi se spoprijema naša mladina, in na priložnostih, ki jih
potrebuje.

•

Znova pozivamo tudi h poglobljenemu, pravičnejšemu in bolj povezanemu enotnemu
trgu, zlasti na področju digitalnih storitev in digitalizacije, z večjim poudarkom na
raziskavah in inovacijah, naložbah v trajnostne rešitve in boljšem okolju za mikro, majhna
in srednje velika podjetja ter za zagonska podjetja.
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5. Potrebujemo v prihodnost usmerjen proračun EU, ki bo ustrezal ambicijam sodobne Evropske
unije in pričakovanjem njenih državljanov.
6. Odločeni smo zagotoviti, da bo odhod Združenega kraljestva iz Evropske unije kar najmanj
vplival na naše državljane in podjetja. Še naprej si bomo prizadevali za svetovno konkurenčno
»post-Brexit« Evropsko unijo, ki bo močan glas v podporo svobodni svetovni trgovini.
7. Pri prizadevanju za bolj svetovno konkurenčno, inovativno, trajnostno in močno Evropsko
unijo moramo dati večji poudarek krožnemu gospodarstvu: konceptu, ki je ključnega pomena
za prihodnost naše družbe, gospodarstva in okolja. V zvezi s tem predlagamo, da naj bo
krožno gospodarstvo tema razprave na ravni Evropskega sveta do konca letošnjega leta.
8. Pozdravljamo razpravo v okviru Agende voditeljev. Dejavno in konstruktivno si bomo
prizadevali za njen uspeh, kot je bilo dogovorjeno oktobra 2017.
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