NIKKOMPLETAW L-UNJONI
EKONOMIKA U MONETARJA TAL-EWROPA
Il-kontribuzzjoni tal-Kummissjoni għall-Aġenda tal-Mexxejja
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

MOMENTUM POLITIKU QAWWI
Żewġ viżjonijiet, direzzjoni waħda: Pjanijiet ambizzjużi għall-futur tal-Ewropa u l-euro
F’Settembru 2017, il-President Jean-Claude Juncker u l-President Franċiż Emmanuel Macron ippreżentaw proposti
ambizzjużi għall-futur tal-Ewropa u l-ikkompletar tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, fuq il-momentum qawwi li hemm
mill-ġdid fil-qlugħ tal-Unjoni Ewropea: żieda fl-appoġġ pubbliku, kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali aħjar fl-Ewropa, u
għaqda fost l-Istati Membri bla preċedenza.

“Jekk irridu li l-euro jgħaqqad u mhux jifred il-kontinent
tagħna, allura għandha tkun il-munita ta’ iktar minn
grupp selettiv ta’ pajjiżi. L-euro hija intiża biex tkun
il-munita tal-Unjoni Ewropea sħiħa.”
Jean-Claude Juncker, il-President tal-Kummissjoni Ewropea,
l-Istat tal-Unjoni, it-13 ta’ Settembru 2017

“Setgħa ekonomika sostenibbli tista’ tinbena biss madwar
munita unika, li hija r-raġuni għalfejn ninsab marbut
mal-ambizzjonijiet taż-żona tal-euro... Iż-żona tal-euro
b’munita b’saħħitha u internazzjonali biss tista’ tipprovdi
lill-Ewropa bil-qafas ta’ setgħa ekonomika ewlenija.”
Emmanuel Macron, il-President ta’ Franza, Initiative Europe,
Università ta’ Sorbonne, is-27 ta’ Settembru 2017
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L-Aġenda tal-Mexxejja: Metodu ġdid biex jissolvew problemi reali
Il-pakkett tal-lum dwar l-Ikkompletar tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja huwa parti mill-Pjan Direzzjonali iktar wiesa’
tal-President Juncker għal Unjoni iktar Magħquda, iktar b’Saħħitha u iktar Demokratika kif ukoll tal-Aġenda tal-Mexxejja
li rriżultat fit-triq lejn Sibiu, ippreżentata mill-President tal-Kunsill tal-Ewropa, Donald Tusk. F’Sibiu, fid-9 ta’ Mejju 2019,
għandhom jittieħdu deċiżjonijiet importanti dwar il-futur tal-Ewropa.

“L-intenzjoni tiegħi hi li nibnu fuq dak li jgħaqqad, mhux
dak li jifred... Fir-rigward tar-riforma tal-EMU, wara
l-pubblikazzjoni tar-Rapport tal-Ħames Presidenti,
ħadd ma għandu jkollu dubji dwar dak li jenħtieġ li jsir.
Kollox huwa ċar daqs il-kristall.”
Donald Tusk, il-President tal-Kunsill Ewropew, Tallinn, id-29 ta’ Settembru 2017
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“Magħqudin ninsabu iktar b’saħħitna”: Nikkompletaw l-Unjoni Ekonomika u Monetarja
F’Jannar 2019, il-Bulgarija se tieħu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, u se ssegwi aġenda b’attenzjoni partikolari
fuq it-tisħiħ u l-ikkompletar tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja.

“Matul il-Presidenza Bulgara tal-UE, waħda mill-prijoritajiet tagħna se tkun
it-tisħiħ tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, minħabba li dan huwa l-futur.
Neħtieġu governanza ekonomika mtejba, sistema bankarja stabbli u qafas ċar
biex fih jaħdmu s-swieq kapitali. Il-Bulgarija tibqa’ tappoġġa l-integrazzjoni
mill-qrib f’dan il-qasam, u dan huwa evidenti wkoll fl-ambizzjoni tagħna
li ningħaqdu maż-żona tal-euro. Bħala President tal-Kunsill, se nfittex
il-kunsens u naħdem għall-għaqda tal-Unjoni.”
Boyko Borissov, il-Prim Ministru tal-Bulgarija, Brussell, it-8 ta’ Novembru 2017
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