IT-TRIQ MINN RUMA
INWETTQU L-AĠENDA POŻITTIVA
TAGĦNA: L-AĠENDA TA’ RUMA

“Aħna ffukati fuq l-affarijiet li huma importanti, azzjonijiet konkreti li
jtejbu ħajjet in-nies. Fis-60 Anniversarju tat-Trattati ta’ Ruma, aħna rridu
ningħaqdu madwar aġenda pożittiva. Dan huwa l-punt kollu tal-Programm
ta’ Ħidma tal-Kummissjoni.”
Il-President Jean-Claude Juncker
meta kien qiegħed jippreżenta l-Programm ta’ Ħidma Annwali tal-Kummissjoni
(il-25 ta’ Ottubru, 2016)

Id-Dikjarazzjoni ta’ Ruma:
“F’dawn iż-żminijiet ta’ bidla, u konxji mit-tħassib taċ-ċittadini tagħna, aħna nikkommettu ruħna għall-Aġenda ta’
Ruma u nwiegħdu li naħdmu lejn:

1. EWROPA SIKURA U SIGURA: Unjoni fejn iċ-ċittadini kollha jħossuhom sikuri u jistgħu jiċċaqilqu liberament,

fejn il-fruntieri esterni tagħna huma siguri, li għandha politika effiċjenti, responsabbli u sostenibbli dwar il-migrazzjoni,
u li tirrispetta n-normi internazzjonali; Ewropa determinata li tiġġieled kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata.

2. EWROPA PROSPERA U SOSTENIBBLI: Unjoni li toħloq it-tkabbir u l-impjiegi; Unjoni fejn Suq Uniku b’saħħtu,

konness, li qed jiżviluppa u li jħaddan it-trasformazzjoni teknoloġika, u munita unika stabbli u msaħħa aktar, jiftħu
opportunitajiet għat-tkabbir, il-koeżjoni, il-kompetittività, l-innovazzjoni u l-iskambju, speċjalment għall-intrapriżi żgħar
u ta’ daqs medju; Unjoni li tippromwovi tkabbir sostnut u sostenibbli permezz tal-investiment;
Riformi riformi strutturali u l-ħidma għall-ikkompletar tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja; Unjoni fejn l-ekonomiji jikkonverġu; Unjoni
fejn l-enerġija hija sigura u affordabbli u fejn l-ambjent u nadif u sikur.

3. EWROPA SOĊJALI: Unjoni li, abbażi tat-tkabbir sostenibbli, tippromwovi l-progress ekonomiku u soċjali kif ukoll

il-koeżjoni u l-konverġenza, filwaqt li tappoġġja l-integrità tas-suq intern; Unjoni li tqis id-diversità tas-sistemi nazzjonali
u r-rwol ewlieni tas-sħab soċjali; Unjoni li tippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa
u l-irġiel kif ukoll drittijiet u opportunitajiet indaqs għal kulħadd; Unjoni li tiġġieled kontra l-qgħad, id-diskriminazzjoni, l-esklużjoni
soċjali u l-faqar; Unjoni fejn iż-żgħażagħ jirċievu l-aqwa edukazzjoni u taħriġ u jistgħu jistudjaw u jsibu impjiegi mal-kontinent kollu;
Unjoni li tippreserva l-wirt kulturali tagħhna u li tippromwovi d-diversità kulturali.

4. EWROPA AKTAR B’SAĦĦITHA FIX-XENA GLOBALI: Unjoni li qed tiżviluppa aktar is-sħubiji eżistenti,

filwaqt li tibni sħubiji ġodda u tippromwovi l-istabbiltà u l-prosperità fil-viċinat immedjat fil-Lvant u n-Nofsinhar tagħha,
u wkoll fil-Lvant Nofsani u fl-Afrika kollha u globalment; Unjoni li lesta tassumi aktar responsabilitajiet u tgħin fil-ħolqien
ta’ industrija tad-difiża aktar kompetittiva u integrata; Unjoni kommessa li ssaħħaħ is-sigurtà u
d-difiża komuni tagħha, fost oħrajn f’kooperazzjoni u b’komplimentarjetà mal-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tatTramuntana, filwaqt li tqis iċ-ċirkostanzi nazzjonali u impenji legali; Unjoni impenjata fin-Nazzjonijiet Uniti u li tistinka għal sistema
multilaterali bbażata fuq ir-regoli, kburija bil-valuri tagħha u li tipproteġi lill-popoli tagħha, filwaqt li tippromwovi l-kummerċ ħieles
u ġust u politika pożittiva dwar il-klima globali.
Aħna nsegwu dawk l-objettivi, bil-konvinzjoni li l-futur tal-Ewropa huwa f’idejna u li l-Unjoni Ewropea hija l-aqwa strument biex
niksbu l-objettivi tagħna. Aħna nwiegħdu li se nisimgħu u nwieġbu l-preokkupazzjonijiet taċ-ċittadini tagħna u ser naħdmu malparlamenti nazzjonali tagħna. (…)
Aħna, bħala mexxejja, filwaqt li naħdmu flimkien mal-Kunsill u mal-istituzzjonijiet tagħna, ser niżguraw li l-aġenda tal-lum tiġi
implimentata, sabiex issir ir-realtà ta’ għada. Aħna ngħaqadna għall-aħjar. L-Ewropea hija l-ġejjieni komuni tagħna.”
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Il-proċess tal-White Paper
Il-Kummissjoni Juncker se tagħti sehemha: Il-White Paper dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa ġiet ippreżentata mill-President
Juncker fl-1 ta’ Marzu. Hija timmarka l-bidu ta’ proċess biex l-UE-27 jiddeċiedu dwar il-futur tal-Unjoni tagħhom. Madwar
l-ibliet u r-reġjuni tal-Ewropa se jsiru sensiela ta’ “Djalogi dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa”. Bħala parti mill-proċess tal-White Paper,
il-Kummissjoni se tippreżenta wkoll sensiela ta’ ħames Dokumenti ta’ Riflessjoni dwar temi kruċjali għall-ġejjieni tal-Ewropa.
Id-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni tal-President Juncker f’Settembru 2017 se jmexxi dawn l-ideat ‘il quddiem, qabel ma jintlaħqu
l-ewwel konklużjonijiet fil-Kunsill Ewropew ta’ Diċembru 2017. Dan se jgħin biex tittieħed deċiżjoni dwar pjan ta’ azzjoni li
għandu jiġi varat fil-ħin għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta’ Ġunju 2019.
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