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“Sibiu huwa l-mument fejn għandna noffru l-Ewropej kollha perspettiva
b’saħħitha għall-futur.”
Jean-Claude Juncker

Is-Summit ta’ Sibiu
Sitt ġimgħat wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, u ġimagħtejn qabel l-elezzjonijiet Ewropej, il-Mexxejja tal-UE
ser jiltaqgħu f’Sibiu, ir-Rumanija, biex jirriflettu fuq Aġenda Strateġika ġdida bħala gwida għall-ħidma tal-Unjoni Ewropea
matul il-ħames snin li ġejjin.

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-Ġappun
L-UE għandha tirratifika l-ftehim ta’ sħubija bejn l-UE u l-Ġappun. Dan huwa ftehim tajjeb minn perspettiva ekonomika u huwa sinjal
b’saħħtu li l-Unjoni Ewropea taħdem għal ftuħ u għal regoli u standards globali. L-UE u l-Ġappun diġà jammontaw għal kważi terz talProdott Domestiku Gross globali. Dan il-ftehim jista’ jżid l-esportazzjonijiet annwali tal-UE lejn il-Ġappun bi 13,2 %, jew EUR 13,5 biljun.

Qafas Finanzjarju Pluriennali
L-Istati Membri, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni għandhom ikunu wkoll innegozjaw ftehim fil-prinċipju dwar il-baġit tal-UE ta’
wara l-2020 sa żmien is-Summit ta’ Sibiu. Dan se jippermettilna nwasslu fil-ħin ir-riżultati tal-wegħdiet politiċi li għamilna liċ-ċittadini,
l-aktar għal 12-il miljun żagħżugħ biex jieħdu sehem fi skambji ta’ Erasmus, b’appoġġ dirett għal 5,000 impjieg ta’ riċerka fis-sena
u 7,000 impjieg addizzjonali fl-ekonomija usa’ kull xahar, żieda fl-infiq fuq id-difiża u l-ġestjoni tal-migrazzjoni, u juri li aħna serji dwar
is-sħubija tagħna mal-Afrika b’minn tal-anqas żieda ta’ 23 % prevista fil-baġit futur tal-UE.

Unjoni Ekonomika u Monetarja
Ir-rwol internazzjonali tal-euro għandu jiġi indirizzat qabel is-Summit ta’ Sibiu. L-euro hi t-tieni munita ta’ riżerva l-aktar użata fid-dinja
b’60 pajjiż li jorbtu l-munita tagħhom magħha b’xi mod jew ieħor. Iżda rridu nagħmlu aktar biex nippermettu lill-munita unika tagħna
taqdi r-rwol sħiħ tagħha fix-xena internazzjonali. Dan se jippermettilna biex inħallsu għal parti akbarmill-importazzjonijiet tagħna f’euro
minflok f’dollari, u se jagħtina iktar indipendenza finanzjarja. Ma jagħmilx sens li l-Ewropa tħallas għal 80 % tal-importazzjonijiet ta’
enerġija tagħna — li jiswew EUR 300 biljun fis-sena — f’dollari Amerikani meta biss madwar 2 % minnhom jiġu mill-Istati Uniti.

Politika Estera aktar b’Saħħitha
L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel progress viżibbli fit-tisħiħ tal-politika barranija tagħha u ssir attur globali ta’ vera. Hija għandha
tkun kapaċi b’mod aħjar biex issawwar l-avvenimenti globali u terfa’ r-responsabbiltajiet internazzjonali. Wieħed mill-istrumenti biex
jintlaħaq dan l-objettiv huwa biex l-Unjoni tieħu aktar deċiżjonijiet ta’ politika barranija b’votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata. Dan
huwa previst fit-Trattati, li l-potenzjal tiegħu għadu mhux sfruttat biżżejjed s’issa. Il-Kummissjoni tipproponi li nimxu lejn votazzjoni
b’maġġoranza kwalifikata f’oqsma magħżula fejn dan jagħmel sens: il-politika tas-sanzjonijiet, il-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem
internazzjonalment, u f’missjonijiet ċivili.
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1 | Il-veduta ġenerali tal-Grand Square
(Piaţa Mare) ta’ Sibiu.
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2 | Sinjal tat-traffiku li jindika
d-direzzjoni ta’ Sibiu.
3 | Sibiu fil-mappa tal-Ewropa.
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