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Il-benefiċċji strateġiċi tas-CETA
Naħdmu flimkien biex
ngħinu nsawru l-globalizzazzjoni
Is-CETA għandu dimensjoni strateġika b’saħħitha.
Jippermetti li fl-UE napprofondixxu r-relazzjoni
mill-qrib tagħna mal-Kanada, nieħdu pożizzjoni
b’saħħitha għal kummerċ miftuħ, u naħdmu biex
insawru r-regoli kummerċjali globali f’konformità
mal-valuri kondiviżi tagħna.

Nibnu

relazzjoni aktar millqrib

Nieħdu pożizzjoni b’saħħitha favur

kummerċ miftuħ
Il-kummerċ miftuħ li jippromwovi s-CETA jgħinna
fl-UE biex ingawdu mill-benefiċċji talglobalizzazzjoni. Dan:
 jippermetti li nisfruttaw swieq ġodda, u dan
joħloq tkabbir u impjiegi li jħallsu aktar
 jgħin lill-kumpaniji tagħna jikkompetu billi
jiksbu l-kontributi li jeħtieġu
 jgħinna nsawru r-regoli tal-kummerċ globali
biex isir sostenibbli u ġust.

L-UE u l-Kanada diġà għandhom rabtiet
kummerċjali mill-qrib.
Is-CETA se jgħinna ngħaqqdu l-ekonomiji tagħna
aktar mill-qrib flimkien. B’hekk jinħolqu
opportunitajiet għal kumpaniji fiż-żewġ naħat talAtlantiku.

865,000

221,000

Għadd ta’ impjiegi talUE marbutin malesportazzjonijiet talUE lejn il-Kanada

Għadd ta’ ħaddiema talUE impjegati minn ditti
Kanadiżi fl-UE

Għal dawn ir-raġunijiet, l-UE u l-Kanada jemmnu li
wasal iż-żmien li nibnu ponitjiet, mhux ħitan.
Nistgħu nindirizzaw biss l-isfidi li jħabbtu wiċċhom
magħhom is-soċjetajiet tagħna billi nżommu lkummerċ miftuħ - mhux permezz talprotezzjoniżmu. Neħtieġu aktar kooperazzjoni,
mhux inqas.
Is-CETA jibgħat sinjal lill-bqija tad-dinja li żewġ
ekonomiji żviluppati huma impenjati li jiftħu lkummerċ - u dan huwa sinjal rifless fil-ftehimiet
tal-UE mal-Korea t’Isfel u mal-Ġappun.

Il-Kummissjoni Ewropea, Settembru 2017
ec.europa.eu/ceta
@Trade_EU

Naħdmu flimkien biex

insawru lglobalizzazzjoni
Aħna fl-UE jeħtieġ li naħdmu ma’ sħab li jaħsbuha
bħalna. U l-Kanada hija waħda mill-eqreb sħab
tal-UE, b’ħafna valuri simili.
Pereżempju, it-tnejn li aħna:
 aħna demokraziji stabbiliti
 għandna standards tal-produzzjoni għolja
 napplikaw uħud mill-ogħla standards
ambjentali u tax-xogħol fid-dinja
 niżguraw protezzjoni tal-konsumatur
eżemplari
 għandna l-istess ideat dwar ir-regoli meħtieġa
biex nipproteġu s-soċjetajiet tagħna.

Il-mexxejja Kanadiżi u tal-UE ffirmaw is-CETA fit30 ta’ Ottubru 2016. Mix-xellug għal-lemin:
 Jean-Claude Juncker, il-President talKummissjoni Ewropea;
 Chrystia Freeland, il-Ministru Kanadiża għallKummerċ Internazzjonali;
 Justin Trudeau, il-Prim Ministru Kanadiż;
 Donald Tusk, il-President tal-Kunsill Ewropew;
 Cecilia Malmström, il-Kummissarju għallKummerċ tal-UE;
 Robert Fico, il-Prim Ministru Slovakk..

Inħabbtu wiċċna ma’ ħafna sfidi b’dimensjoni
globali, bħal:
 Il-ħarsien tal-ambjent
 it-trattament tat-tibdil fil-klima
 is-sigurtà tal-aċċess għal provvisti talenerġija stabbli
 l-iżgurar ta’ stabbiltà reġjonali.
Sabiex nindirizzaw dawn l-isfidi u nsawru lglobalizzazzjoni għall-benefiċċju ta’ kulħadd,
naqblu
dwar il-ħtieġa li nibnu fuq l-istorja twila tagħna li
naħdmu flimkien u l-valuri kondiviżi tagħna –
pereżempu, billi niżguraw li l-kummerċ bejnietna
jippromwovi l-protezzjoni ambjentali u d-drittijiet
tax-xogħol.
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