Centre Balears Europa - Govern de les Illes Balears

Cimera Informal del
Consell Europeu a Sibiu
09 de Maig de 2019

Cancell d’entrada

El passat dia 09 de maig, dia d’Europa, va tenir lloc a Sibiu (Romania) la cimera informal del Consell Europeu
entre els caps d’Estat i de Govern dels Estats de la Unió Europea. Aquesta reunió informal, sense la presència
del Regne Unit, s’ha programat per a parlar sobre les prioritats polítiques dels propers anys, amb les
primeres negociacions sobre l’Agenda estratègica de la UE per al període 2019 – 2024, que s’adoptarà el
proper mes de juny durant el proper Consell Europeu, i per a tractar la previsió del repartiment dels alts
càrrecs de les institucions europees que conclouen aquest any el seu mandat. En aquest context, el següent
document recull les negociacions i compromisos que han tingut lloc a Sibiu, on els dirigents han declarat els
deu objectius principals de cara al futur de la UE dels 27, que tot i ser molt genèrics, reivindiquen els valors
essencials de la Unió i han acordat reunir-se una altra vegada el 28 de maig a Brussel·les per parlar dels
resultats de les eleccions Europees.
Amb aquest document que teniu entre mans, el que es pretén és que els diferents departaments que
conformen el Govern de les Illes Balears puguin accedir de manera concisa i directa a les negociacions de les
cimeres informals dels dirigents europeus i el seu context, que després es veuran reflectides a les
conclusions del Consell Europeu. D’aquesta manera, es facilita la transmissió de les principals línies mestres
de la política europea perquè els diferents actors puguin tenir els darrers impulsos polítics de Brussel·les. Cal
tenir present que aquestes orientacions serveixen després com a guia a la Comissió Europea per a desglossar
les diferents iniciatives legislatives i no legislatives, i és important que el Govern de les Illes Balears n’estigui
informat des del primer moment.
Finalment, ressaltar que estau davant el segon d’aquests informes relatius al Consell Europeu, i que seguim
necessitat el vostre parer. Volem que aquest informe esdevingui un instrument viu i dinàmic, útil per al
vostre treball diari en relació amb la UE, i és per això que us convidam a fer-lo vostre. Us encoratjam a
demanar més informació o aclariment de qualsevol dels punts que es plantegen.

Salutacions cordials,

Antoni Vicens-i-Vicens
Responsable de l’Oficina del Centre Balears Europa davant la UE
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Agenda Estratègica de la Unió Europea per al període 2019-2024
Els dirigents han estat negociant sobre la propera Agenda estratègica de la UE per al període 2019-2024, el
President Tusk ha indicat que els resultats de les negociacions es veuran per juny quan el Consell l’adopti
incloent les noves prioritats.

Nomenament dels Alts Càrrecs de la UE
El procés de nomenament dels alts càrrecs per a les Institucions de la UE es tractarà a la propera cimera
informal del 28 de maig a Brussel·les, després de les eleccions europees. El President Tusk ha puntualitzat
que li agradaria que el Consell nomenés els nous alt càrrecs el mes de juny 2019.

Situació a Xipre
El President de Xipre, Nicos Anastasiades, ha informat la resta de dirigents sobre les activitats de perforació
de Turquia dins la zona econòmica exclusiva de Xipre. El President Tusk ha indicat que la UE recolza a Xipre i
espera que Turquia respecti els drets sobirans d’aquest estat membre de la UE.

Declaració de Sibiu
Els dirigents europeus han reafirmat la seva convicció de que la unió fa la força dins aquest món inestable i
exigent, i la seva responsabilitat per dotar a la UE d’un futur prometedor. En aquest context han acordat deu
compromisos al respecte.

1. Una sola Europa
Defensaran una sola Europa d’est a oest i de nord a sud. Consideren que no hi ha cabuda per a les divisions
que operen contra l’interès col·lectiu. Recorden que fa trenta anys, milions de persones van lluitar per la
seva llibertat i per a la unitat, provocant la caiguda Teló d’Acer que havia dividit Europa durant dècades.
2. Unitat
Defensen la unitat, passi el que passi. Mostraran la seva solidaritat mútua en els moments de necessitat i així
poder parlar amb una única veu.
3. Solucions conjuntes i solidaritat
Buscaran solucions conjuntes i s’escoltaran mútuament amb ànim d’enteniment i respecte.
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4. Protecció dels drets fonamentals, la democràcia i l’estat de Dret.
Seguiran protegir l’estil de vida de la UE, la democràcia i l’estat de Dret. Defensaran els valors i principis
consagrats als Tractats. Recorden que els drets inalienables i les llibertats fonamentals de tots els europeus
es varen aconseguir després d’una àrdua lluita i mai s’han de donar per fet.
5. Eficàcia on sigui necessària
Seguiran atenent les inquietuds i esperances de tots els europeus, apropant la Unió a tots els ciutadans i
actuant en conseqüència i ambició i determinació, complint allà on sigui més necessari.
6. Equitat
Defensaran el principi d’equitat en tots els àmbits, ja sigui al mercat laboral, relatiu al benestar social, a
l’economia o a la transformació digital. Seguiran reduint les desigualtats existent entre els europeus i
ajudaran als més vulnerables, posant per davant la gent a la política.
7. Mitjans per a complir els objectius
Afirmen que es dotaran dels mitjans necessaris per a complir les ambicions marcades. Proporcionaran a la
UE els mitjans necessaris per a assolir els seus objectius i portar a terme les seves polítiques.
8. Joventut i futur
Preservaran l’avenir de les futures generacions d’europeus. Indiquen que invertiran en joventut i construiran
una UE adaptada al futur, amb la capacitat de fer front als reptes més urgents d’aquest segle.
9. Seguretat i Protecció dels ciutadans
Indiquen que protegiran als ciutadans i els mantindran fora de perill, invertint en poder dur i poder tou i
col·laborant amb els seus socis internacionals.
10. Cooperació internacional i responsabilitat
Europa serà un líder mundial responsable. Els reptes als que s’enfronta la UE avui en dia afecten a tothom.
Seguiran treballant amb els seus socis de tot el món per donar empara i desenvolupar un ordre internacional
basat en normes, per a aprofitar al màxim les noves oportunitats comercials i per a abordar junts les
qüestions d’àmbit mundial com la conservació del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.

Brussel·les, 10 de maig de 2019
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