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I. Pace

Înainte de a deveni un adevărat obiectiv politic, ideea 
unificării Europei nu era decât un vis al filozofilor și 
vizionarilor. Victor Hugo, de exemplu, a avansat ideea 
„Statelor Unite ale Europei”, fiind inspirat de idealurile 
umaniste. Visul acesta a fost însă spulberat de groaznicele 
războaie care au devastat continentul în prima jumătate 
a secolului XX.

O nouă formă de speranță a luat însă naștere din ruinele 
celui de Al Doilea Război Mondial. Cei care au opus 
rezistență totalitarismului în timpul celui de Al Doilea 
Război Mondial erau hotărâți să pună capăt antagonismului 
internațional și rivalităților în Europa și astfel să creeze 
condițiile necesare unei păci durabile. Între 1945 și 1950, 
câțiva oameni de stat, precum Robert Schuman, Konrad 
Adenauer, Alcide de Gasperi și Winston Churchill, și-au pus 
în gând să convingă cetățenii de necesitatea intrării într-o 
eră nouă, cea a unei organizări structurate a Europei 
Occidentale, bazată pe interese comune și fondate pe 
tratate, care ar garanta statul de drept și egalitatea între 
toate țările membre.

Preluând o idee mai veche a lui Jean Monnet, Robert 
Schuman (ministru de Externe al Franței) propune, la 
9 mai 1950, instituirea Comunității Europene a Cărbunelui 
și Oțelului (CECO). Astfel, țările care odinioară se 
confruntau pe câmpul de luptă decid să plaseze producția 
de cărbune și oțel sub responsabilitatea unei autorități 
supreme comune. Din punct de vedere practic, dar și 
simbolic, spectrul conflictelor a fost transformat în 
instrument al păcii și reconcilierii.

II. Unificarea continentului european 

După căderea Zidului Berlinului în 1989, Uniunea 
Europeană a fost cea care încurajat reunificarea 
Germaniei. În 1991, odată cu prăbușirea imperiului 
sovietic, țările din Europa Centrală și de Est, supuse timp 
de decenii vitregiilor în spatele „Cortinei de fier”, au devenit 
din nou libere să își aleagă destinul, iar mai multe dintre 
acestea au decis că viitorul lor este legat de cel al marii 
familii a națiunilor democratice din Europa. Opt dintre ele 

1.  De ce Uniunea Europeană?

Misiunea UE pentru secolul XXI este:

 X menținerea și extinderea păcii între statele sale membre;
 X crearea cadrului necesar cooperării practice între țările europene;
 X asigurarea securității cetățenilor europeni;
 X promovarea solidarității economice și sociale;
 X păstrarea identității și diversității europene în contextul globalizării;
 X popularizarea valorilor comune europene.

Căderea Zidului Berlinului în 
1989 a condus la dispariția 

treptată a vechilor linii de 
demarcație de pe continentul 

european.

©
 Robert M
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au aderat la UE în 2004, urmate de încă două în 2007, iar 
Croația a aderat în 2013.

Procesul de extindere a UE continuă și astăzi. Opt țări se 
află în diferite stadii de pregătire în vederea unei posibile 
aderări în viitor.

III. Securitate

În secolul XXI, Europa încă se mai confruntă cu probleme 
de securitate. De aceea, UE trebuie să ia măsuri eficiente 
pentru a garanta securitatea statelor sale membre. În 
acest scop, UE trebuie să colaboreze constructiv cu 
regiunile aflate dincolo de granițele sale, respectiv țările 
din Balcani, din Africa de Nord, din Caucaz și din Orientul 
Mijlociu. UE trebuie, de asemenea, să își apere interesele 
militare și strategice prin colaborarea cu aliații săi, în 
special în cadrul NATO, precum și prin dezvoltarea unei 
veritabile politici europene comune de securitate și de 
apărare.

Securitatea internă și externă reprezintă două fețe ale 
aceleiași monede. Combaterea terorismului și a crimei 
organizate necesită o colaborare strânsă între forțele 
polițienești din toate țările UE. Crearea unui „spațiu de 
libertate, securitate și justiție” în sânul UE, unde fiecare 
cetățean are acces egal la justiție și este protejat de lege, 
constituie o nouă provocare la nivel european, necesitând 
o coordonare sporită a acțiunilor întreprinse de autoritățile 
naționale. Organisme precum Europol, Oficiul European de 
Poliție și Eurojust (care promovează cooperarea între 
procurori, judecători și ofițeri de poliție din țările membre 
ale UE) sunt chemate să joace un rol activ și eficient.

IV. Solidaritatea economică și socială

Uniunea Europeană a fost creată pentru a realiza obiective 
politice, pe care s-a angajat să le îndeplinească prin 
cooperare economică.

La ora actuală, tendințele demografice în statele europene 
nu sunt foarte favorabile, în comparație cu celelalte state 
ale lumii. De aceea, statele membre trebuie să se apropie 
tot mai mult pentru a asigura creșterea economică și 
pentru a se menține competitive la nivel mondial. Niciun 
stat membru nu este pregătit să facă față, singur, 
concurenței pe plan mondial în domeniul comerțului. 
Pentru a realiza economii de scară și pentru a găsi noi 
clienți, întreprinderile europene au nevoie de o bază mult 
mai largă decât propriile piețe, aceasta fiind asigurată de 
piața unică. Pentru a permite accesul unei părți cât mai 
mari a populației la această piață europeană de peste 
500 de milioane de consumatori, UE depune toate 

eforturile pentru a elimina obstacolele din calea comerțului 
și caută să degreveze întreprinderile de birocrația inutilă.

Cu toate acestea, acest spațiu de liberă concurență la nivel 
european trebuie să aibă drept corolar solidaritatea 
națiunilor europene. Aceasta aduce beneficii tangibile 
cetățenilor europeni: atunci când cetățenii din unele regiuni 
ale Europei sunt victime ale inundațiilor sau ale altor 
calamități naturale, bugetul UE prevede fonduri de 
asistență în acest sens. „Fondurile structurale”, gestionate 
de Comisia Europeană, încurajează și sporesc eforturile 
depuse de autoritățile naționale și locale ale țărilor 
membre pentru a reduce inegalitățile între diversele 
regiuni ale UE. Mijloacele financiare de la bugetul UE și 
creditele oferite de Banca Europeană de Investiții (BEI) 
sunt alocate pentru a îmbunătăți infrastructura de 
transporturi (de exemplu, extinderea rețelei de autostrăzi și 
a infrastructurii feroviare de mare viteză), contribuind 
astfel la un mai bun acces la regiuni limitrofe și la 
stimularea schimburilor comerciale transeuropene.

Criza financiară globală din anul 2008 a declanșat cea mai 
severă recesiune economică din istoria Uniunii Europene. 
Guvernele și instituțiile UE au fost nevoite să acționeze cu 
rapiditate pentru a salva un număr de bănci, iar UE a oferit 
asistență financiară țărilor cel mai grav afectate. Sistemul 
monedei unice a permis protejarea euro împotriva 
speculațiilor și devalorizării. În plus, în 2010, UE și statele 
sale membre au inițiat un efort concertat de reducere 
a datoriei publice a acestora. Marea provocare a țărilor 
europene din perioada următoare va fi să rămână unite în 
fața crizelor globale și să găsească o cale comună de 
a ieși din recesiune și de a reveni la o dezvoltare durabilă.

V. Identitatea și diversitatea europeană 
în contextul globalizării

Societățile post-industriale ale Europei devin tot mai 
complexe. Astfel, deși nivelul de trai al cetățenilor europeni 
nu a încetat să crească, diferențe semnificative între 
bogați și săraci persistă totuși. Aceste diferențe pot fi 
accentuate de factori precum recesiunea economică, 
relocalizarea industrială, îmbătrânirea populației și 
problemele cu care se confruntă finanțele publice. De 
aceea, colaborarea statelor membre este crucială pentru 
abordarea acestor probleme.

Cooperarea nu presupune însă pierderea identității 
culturale și lingvistice a unei țări. Dimpotrivă, activitățile 
întreprinse de instituțiile europene promovează 
particularitățile regionale și bogata diversitate culturală și 
tradițională a țărilor membre.

Pe termen lung, toate statele membre ale UE au de 
câștigat. După șaizeci de ani de construcție europeană, UE 
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Uniți în diversitate: prin 
cooperare se obțin rezultate 
mai bune.

în ansamblul său este mai impunătoare decât totalitatea 
statelor membre luate separat. Ea exercită o influență 
economică, socială, tehnologică, comercială și politică mult 
mai mare decât dacă statele sale membre ar fi trebuit să 
acționeze individual. Faptul că UE întreprinde acțiuni 
comune și se exprimă printr-o singură voce constituie 
o valoare adăugată incontestabilă.

În prezent, economii în ascensiune precum China, India și 
Brazilia sunt hotărâte să câștige, alături de Statele Unite, 
statutul de superputere globală. Astfel, pentru statele 
membre ale Uniunii Europene este mai important ca 
niciodată să se unească și să obțină o „masă critică”, 
menținându-și astfel influența pe scena mondială.

Prin ce căi își exercită UE această influență?

• În calitate de cea mai mare putere comercială din lume, 
UE joacă un rol decisiv în negocierile internaționale, 
precum cele care au loc între cele 159 de state membre 
ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), sau în 
cadrul conferințelor Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice.

• UE adoptă poziții clare în ceea ce privește unele teme 
sensibile, importante pentru cetățeanul de rând, precum 
protecția mediului, resursele de energie regenerabilă, 
„principiul precauției” în materie de securitate 
alimentară, aspectele etice ale biotehnologiilor și 
necesitatea protejării speciilor pe cale de dispariție etc.

• UE rămâne în prima linie a eforturilor internaționale de 
combatere a încălzirii globale. În decembrie 2008, UE 
s-a angajat în mod unilateral să reducă cu 20 % emisiile 
de gaze cu efect de seră până în 2020.

Vechiul dicton „în unire stă puterea” este așadar mai 
pertinent ca niciodată pentru europenii de azi.

VI. Valori

Uniunea Europeană își dorește să promoveze valorile 
umaniste și progresiste și să garanteze că omenirea este 
beneficiarul și nu victima schimbărilor majore care au loc 
la nivel global. Nevoile cetățenilor nu pot fi satisfăcute 
doar prin intermediul mecanismelor de piață și nici prin 
acțiunile unilaterale ale unor țări.

De aceea, UE pledează pentru acea viziune a omenirii sau 
acel model de societate care este susținut de majoritatea 
cetățenilor săi. Europenii se mândresc cu patrimoniul bogat 
de valori, printre care se numără drepturile omului, 
solidaritatea socială, libertatea întreprinderii, distribuirea 
echitabilă a roadelor creșterii economice, dreptul la un 
mediu protejat, respectarea diversității culturale, lingvistice 
și religioase și o îmbinare armonioasă a tradiției cu 
progresul.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost 
proclamată în decembrie 2000 la Nisa. Datorită Tratatului 
de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 
1 decembrie 2009, aceasta a devenit un instrument juridic 
obligatoriu. Carta enumeră toate drepturile recunoscute în 
prezent de către statele membre ale UE și cetățenii lor. 
Drepturile și valorile comune creează un sentiment de 
apartenență la aceeași familie europeană. Un exemplu bun 
în acest sens îl constituie abolirea pedepsei cu moartea în 
toate statele UE.
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La 9 mai 1950, ministrul 
francez al Afacerilor Externe, 

Robert Schuman, propune 
pentru prima dată ideile care 

vor sta la baza construcției 
europene. 9 mai devine 

astfel ziua de naștere 
a Uniunii Europene.

1.

La 9 mai 1950 Declarația Schuman propunea instituirea 
Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, care 
a devenit realitate prin Tratatul de la Paris din 
18 aprilie 1951. Acesta a creat o piață comună 
a cărbunelui și a oțelului între cele șase state fondatoare 
(Belgia, Franța, Italia, Luxemburg, Republica Federală 
Germania și Țările de Jos). Scopul, în urma celui de Al 
Doilea Război Mondial , era de a asigura pacea între 
popoarele europene învingătoare și cele învinse și de a le 
apropia, facilitându-le colaborarea de pe poziții egale în 
cadrul unor instituții comune.

2.

La data de 25 martie 1957, prin Tratatul de la Roma, cei 
„șase” au hotărât să instituie Comunitatea Europeană 
a Energiei Atomice (Euratom) și Comunitatea Economică 
Europeană (CEE). Cea din urmă urmărea construirea unei 
piețe comune mai extinse, incluzând o gamă largă de 

bunuri și servicii. Taxele vamale între cele șase state au 
fost eliminate în totalitate la data de 1 iulie 1968, iar în 
decursul anilor ‘60 au fost create politici comune, în 
special în domeniul comerțului și al agriculturii.

3.

Acest proiect a avut un succes atât de mare, încât 
Danemarca, Irlanda și Regatul Unit au hotărât să se 
alăture. Prima extindere, de la șase la nouă membri, a avut 
loc în 1973. În același timp s-au introdus noi politici 
sociale și de mediu, iar în 1975 s-a înființat Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDER).

4.

Iunie 1979 a reprezentat un decisiv pas înainte, prin 
organizarea primelor alegeri prin sufragiu direct pentru 
Parlamentul European. Aceste alegeri se organizează 
o dată la cinci ani.

2.  Cele zece etape istorice

 X 1951: Instituirea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului de către cei șase membri fondatori
 X 1957:  Cele șase state semnează Tratatele de la Roma de instituire a Comunității Economice Europene 

(CEE) și a Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom)
 X 1973: Comunitățile se extind la nouă state membre și introduc politici comune suplimentare
 X 1979: Primele alegeri prin vot direct pentru Parlamentul European
 X 1981: Prima extindere mediteraneeană
 X 1992: Piața unică europeană devine realitate
 X 1993: Tratatul de la Maastricht instituie Uniunea Europeană (UE)
 X 2002: Intră în circulație moneda euro
 X 2007: Numărul statelor membre ale UE este de 27
 X 2009: Intră în vigoare Tratatul de la Lisabona, care schimbă procedurile de funcționare a UE
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5.

În 1981, Grecia s-a alăturat Comunităților, urmată de 
Spania și Portugalia în 1986. Această extindere 
a Comunităților în Europa de Sud a întărit nevoia de 
aplicare a programelor de ajutor regional.

6.

Recesiunea economică mondială de la începutul anilor ‘80 
a adus cu sine un val de „europesimism”. Cu toate acestea, 
speranța a renăscut în 1985 când Comisia Europeană, sub 
președinția lui Jacques Delors, a prezentat Cartea albă 
privind calendarul pentru realizarea pieței unice europene 
până la data de 1 ianuarie 1993. Acest țel ambițios a fost 
inclus în Actul Unic European semnat în februarie 1986 și 
intrat în vigoare la data de 1 iulie 1987.

7.

Structura politică a Europei s-a schimbat dramatic odată 
cu căderea Zidului Berlinului în 1989. Aceasta a condus la 
unificarea Germaniei în octombrie 1990 și democratizarea 
țărilor Europei Centrale și de Est prin eliberarea de sub 
controlul sovietic. Uniunea Sovietică a încetat să existe în 
decembrie 1991.

În același timp, statele membre negociau un nou tratat, 
adoptat de către Consiliul European (format din șefii de 
stat și/sau de guvern) în decembrie 1991, la Maastricht. 
Prin adăugarea dimensiunii cooperării interguvernamentale 
(în domenii precum politica externă și securitatea internă) 
la sistemul comunitar existent, Tratatul de la Maastricht 
a creat Uniunea Europeană (UE) și a intrat în vigoare la 
data de 1 noiembrie 1993.

8.

În 1995, la Uniunea Europeană au aderat încă trei 
țări – Austria, Finlanda și Suedia – ridicând numărul 
membrilor acesteia la 15. În acest moment, Europa se 
confrunta deja cu problemele presante ale globalizării. 
Noile tehnologii și utilizarea tot mai extinsă a internetului 
contribuiau la modernizarea economiilor dar, în același 
timp, au creat tensiuni pe plan social și cultural.

În acest timp, UE era angajată în cel mai remarcabil 
proiect al său de până atunci – crearea unei monede unice 
care să simplifice viața întreprinderilor, consumatorilor și 
călătorilor. La 1 ianuarie 2002, moneda euro a înlocuit 
vechile monede din 12 țări UE care, împreună, au alcătuit 
„zona euro”. În prezent, euro și dolarul american constituie 
cele mai importante monede ale lumii.

9.

La mijlocul anilor ‘90 au început pregătirile pentru cea mai 
mare extindere din istoria UE. Și-au depus candidatura 
șase din fostele state ale blocului sovietic (Bulgaria, 
Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia și Ungaria), 
cele trei state baltice care au făcut parte din Uniunea 
Sovietică (Estonia, Letonia și Lituania), una dintre 
republicile fostei Iugoslavii (Slovenia), precum și două state 
mediteraneene (Cipru și Malta).

UE a salutat șansa de a contribui la stabilizarea 
continentului european și de a extinde beneficiile integrării 
europene asupra tinerelor democrații. Negocierile au fost 
deschise în decembrie 1997, iar 10 dintre țările candidate 
s-au alăturat Uniunii Europene la 1 mai 2004. Bulgaria și 
România au urmat în 2007. Croația a aderat în 2013, 
aducând numărul statelor membre ale UE la 28.

10.

Pentru a reuși să înfrunte provocările multiple ale 
secolului XXI, Uniunea Europeană extinsă avea nevoie de 
o procedură mai simplă și mai eficientă de adoptare 
a deciziilor comune. Noi reguli în acest sens au fost 
propuse într-un proiect de constituție europeană, semnat 
în octombrie 2004, care urma să înlocuiască toate 
tratatele existente. Acest text a fost însă respins de către 
două referendumuri naționale în 2005. Prin urmare, 
constituția a fost înlocuită de Tratatul de la Lisabona, care 
a fost semnat la 13 decembrie 2007 și a intrat în vigoare 
la 1 decembrie 2009. Acesta se limitează la modificarea 
tratatelor anterioare fără însă a le înlocui, și introduce 
majoritatea modificărilor prevăzute în constituție. Între 
altele, tratatul instituie funcția de președinte permanent al 
Consiliului European și creează postul de Înalt reprezentant 
al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

În același timp, a izbucnit criza economică și financiară 
mondială. Acest lucru a dus la instituirea de noi 
mecanisme UE pentru a garanta stabilitatea băncilor, 
pentru a reduce datoria publică și pentru a coordona 
politicile economice ale statelor membre, în special cele 
din zona euro.
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I. Unificarea unui continent

(A) UNIUNEA CELOR 28
Cu ocazia reuniunii de la Copenhaga din decembrie 2002, 
Consiliul European a făcut un pas însemnat în istoria 
integrării europene. Prin invitația de a i se alătura adresată 
către 12 noi state, Uniunea Europeană nu a crescut doar 
din punct de vedere geografic și în ceea ce privește 
populația; aceasta a pus capăt unei rupturi care a scindat 
continentul nostru încă din 1945. Țările europene private 
de democrație timp de decenii reușeau, în sfârșit, să revină 
în familia națiunilor democratice europene. Astfel, în 2004, 
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, 
Slovacia, Slovenia și Ungaria, împreună cu insulele 
mediteraneene Cipru și Malta, au devenit state membre 
ale UE. Bulgaria și România au urmat în 2007. Croația 
a început procesul de aderare la UE în 2003 și, în cele din 
urmă, a aderat în 2013. Toate aceste țări fac parte acum 
din proiectul monumental conceput de cei ce au pus 
temeliile Uniunii Europene.

(B) NEGOCIERI ÎN CURS DE DESFĂȘURARE
Turcia, membră NATO, semnatară a unui acord de asociere 
de lungă durată cu UE, și-a depus cererea de aderare la 
Uniunea Europeană în 1987. Poziția geografică și istoria 
politică ale Turciei au condus la o ezitare îndelungată a UE 
înainte de a accepta cererea Turciei. Cu toate acestea, 
negocierile de aderare au început în cele din urmă în 
octombrie 2005. Unele state memebre ale UE au pus sub 
semnul întrebării dacă Turcia poate sau trebuie să devină 
membru al Uniunii Europene. Acestea propun o soluție 
alternativă constând în încheierea unui „parteneriat 
privilegiat”.

Și statele din Balcanii de Vest, dintre care majoritatea au 
făcut parte din fosta Iugoslavie, se îndreaptă către 
Uniunea Europeană pentru a-și accelera reconstrucția 
economică, pentru a-și îmbunătăți relațiile reciproce (grav 
prejudiciate de războaiele etnice și religioase), precum și 
pentru a-și consolida instituțiile democratice. UE a acordat 
statutul de „țară candidată” Albaniei, fostei Republici 
iugoslave a Macedoniei, Muntenegrului și Serbiei. Bosnia și 
Herțegovina este țară potențial candidată. Kosovo, care 
și-a declarat independența în 2008, ar putea să devină 
o țară candidată, odată ce se încheie negocierile care au 
loc cu privire la viitorul său.

Islanda, grav afectată de criza financiară din 2008, 
a solicitat aderarea la UE în 2009. Negocierile de aderare 
au fost suspendate în 2013, chiar la cererea acestei țări.

II. Condițiile pentru statutul de membru

(A) CERINȚE JURIDICE
Integrarea europeană a fost dintotdeauna un proces politic 
și economic deschis tuturor țărilor europene pregătite să 
adere la Tratate și să preia în întregime legislația UE. 
Conform Tratatului de la Lisabona (articolul 49), poate 
solicita aderarea la Uniunea Europeană orice stat european 
care respectă principiile libertății, democrației, statului de 
drept și respectului pentru drepturile omului și drepturile 
fundamentale.

3.  Extinderea UE și relațiile cu vecinii

 X Uniunea Europeană este deschisă oricărui stat european care îndeplinește criteriile democratice, politice și 
economice pentru dobândirea calității de membru.

 X Extinderile succesive au crescut numărul statelor membre ale UE de la șase la 28 de țări. În 2013, alte opt 
țări erau angajate în negocieri de aderare sau se aflau în diferite stadii ale pregătirilor. Fiecare tratat ce 
admite un nou membru necesită aprobarea în unanimitate a tuturor statelor membre. De asemenea, 
înaintea fiecărei extinderi, UE trebuie să evalueze propria capacitate de absorbție a noilor membri, precum și 
abilitatea propriilor instituții de a funcționa corespunzător în continuare.

 X Extinderea Uniunii Europene a contribuit la întărirea și stabilizarea democrației și securității în Europa, 
precum și la dezvoltarea potențialului comercial și de creștere economică.
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(B) „CRITERIILE DE LA COPENHAGA”
În 1993, în urma cererilor formulate de către fostele țări 
comuniste de a adera la Uniune, Consiliul European 
a stabilit trei criterii care trebuie îndeplinite pentru 
a deveni membru. La momentul aderării, noii membri 
trebuie să aibă:

• instituții stabile ce garantează democrația, statul de 
drept, drepturile omului și respectarea și protecția 
minorităților;

• o economie de piață funcțională și capacitatea de a face 
față presiunii concurențiale și forțelor pieței din cadrul 
Uniunii;

• capacitatea de a prelua obligațiile de membru, inclusiv 
sprijinirea obiectivelor Uniunii. Noii membri trebuie să 
aibă o administrație publică capabilă să aplice și să 
administreze în practică legislația UE.

(C) ETAPELE ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ
Negocierile de aderare se poartă între statul candidat și 
Comisia Europeană, care reprezintă UE. După încheierea 
acestora, decizia de a permite unui nou stat să adere la UE 
se ia unanim de către statele membre în cadrul Consiliului. 
De asemenea, Parlamentul European trebuie să-și dea 
avizul conform printr-un vot favorabil al majorității 
absolute a membrilor. Tratatul de aderare trebuie ulterior 
ratificat de către statele membre și statul candidat, 
conform procedurilor constituționale ale fiecărei țări.
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„Perla Adriaticii” – orașul 
Dubrovnik din Croația, cel mai 
recent stat membru al UE.

Pe durata perioadei de negociere, țările candidate primesc 
de obicei asistență financiară de preaderare din partea UE, 
care să le permită să recupereze diferențele din punct de 
vedere economic. De asemenea, acestea încheie de obicei 
acorduri de „stabilizare și de asociere” cu UE. Conform 
acestor acorduri, UE monitorizează în mod direct reformele 
economice și administrative pe care țările candidate 
trebuie să le aplice pentru a îndeplini condițiile de aderare 
la UE.

III. Cât de mare poate deveni UE?

(A) GRANIȚE GEOGRAFICE
Dezbaterile publice privind viitorul UE arată că o mare 
parte dintre europeni sunt preocupați de extinderea 
frontierelor Uniunii Europene, dar și de identitatea 
europeană. Nu există răspunsuri simple la aceste întrebări, 
mai ales având în vedere faptul că fiecare stat privește în 
mod diferit propriile interese geopolitice și economice. 
Statele baltice și Polonia sunt favorabile aderării Ucrainei 
la UE, dar cum rămâne cu vecinii Ucrainei? Dificultăți apar 
și ca urmare a situației politice din Belarus și a poziției 
strategice a Moldovei. Dacă Turcia aderă la UE, ce se va 
întâmpla cu Armenia, Georgia și cu celelalte țări din 
Caucaz?

În ciuda îndeplinirii condițiilor de către Norvegia, Elveția și 
Liechtenstein, ele nu sunt membre ale Uniunii Europene 
deoarece, la ora actuală, opinia publică din aceste țări se 
opune aderării.
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În diferite state membre ale UE, opinia publică este mai 
mult sau mai puțin divizată în ceea ce privește frontierele 
finale ale Uniunii Europene. Dacă s-ar aplica exclusiv 
criteriile geografice, fără a se ține cont de valorile 
democratice, UE ar putea fi formată – asemeni Consiliului 
Europei, care nu este un organism al UE – din 47 de state 
membre, inclusiv Rusia. Dar statutul de membru al Rusiei 
ar crea în mod clar dezechilibre inacceptabile în Uniunea 
Europeană, atât din punct de vedere politic, cât și 
geografic.

Soluția cea mai rezonabilă constă în afirmația că orice 
țară europeană are dreptul de a solicita aderarea la UE 
dacă are capacitatea de a prelua în întregime legislația UE 
și dacă este pregătită să adopte moneda euro. Integrarea 
europeană a reprezentat un proces continuu încă din anii 
‘50, iar orice încercare de a fixa definitiv frontierele UE 
este contrară acestui proces.

(B) POLITICA DE VECINĂTATE
Extinderile din 2004 și 2007 au împins frontierele Uniunii 
Europene spre est și spre sud, ceea ce a dat naștere la 
întrebări privind modul în care UE ar trebui să gestioneze 
relațiile cu noii săi vecini. Stabilitatea și securitatea rămân 
probleme nerezolvate în vecinătatea sa, iar Uniunea 
Europeană dorea să evite crearea unor noi linii de separare 
între UE și aceste regiuni. De exemplu, au fost necesare 
măsuri de combatere a unor noi amenințări la adresa 
securității precum imigrația ilegală, întreruperea furnizării 

de energie, degradarea mediului, crima organizată 
transfrontalieră și terorismul. Prin urmare, UE a dezvoltat 
o nouă politică europeană de vecinătate (PEV) prin care 
urmărește să își reglementeze relațiile cu vecinii săi din 
est (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și 
Ucraina), și din sud (Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, 
Libia, Maroc, teritoriile palestiniene ocupate, Siria și 
Tunisia).

Aproape toate aceste țări au încheiat acorduri bilaterale de 
„parteneriat și cooperare” sau de asociere cu UE, prin care 
își exprimă angajamentul în favoarea unor valori comune 
(precum democrația, drepturile omului și statul de drept) și 
a realizării de progrese către economia de piață, 
dezvoltare durabilă și reducerea sărăciei. Cât despre UE, 
aceasta oferă asistență financiară, tehnică și la nivel 
macroeconomic, facilitarea accesului la vize și un set de 
măsuri de impulsionare a dezvoltării acestor state.

Începând din 1995, țările sud-mediteraneene au cooperat 
cu Uniunea Europeană prin relații politice, economice și 
diplomatice în cadrul parteneriatului euromediteraneean, 
care reunește cele 28 de state membre ale Uniunii 
Europene și 16 țări partenere din zona 
sud-mediteraneeană și din Orientul Mijlociu.

Asistența financiară a UE pentru ambele grupuri de țări 
este gestionată prin Instrumentul european de vecinătate 
și parteneriat (IEVP).
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UE oferă sprijin financiar 
pentru a contribui la 
construcția economiei în 
țările vecine.

http://ec.europa.eu/external_relations/azerbaijan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/belarus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/georgia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/moldova/index_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/algeria/index_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/egypt/index_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/israel/index_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/jordan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/lebanon/index_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/libya/index_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/morocco/index_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/tunisia/index_en.htm
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I. Instituțiile cu putere de decizie

Mai mult decât o confederație de state, mai puțin decât un 
stat federal, Uniunea Europeană este o construcție nouă 
care nu intră în nicio categorie juridică tradițională. Ea este 
unică în istorie, iar sistemul său decizional a evoluat 
continuu în ultimii aproximativ 60 de ani.

Tratatele (ce constituie legislația primară) stau la baza 
a numeroase acte juridice (numite „secundare”) care au 
incidență directă asupra vieții cotidiene a cetățenilor 
Uniunii. Legislația secundară constă în special din 
regulamentele, directivele și recomandările adoptate de 
instituțiile UE.

Aceste legi, precum și politicile Uniunii în general, sunt 
rezultatul deciziilor luate de Consiliu (care reprezintă 
guvernele naționale), Parlamentul European (care 
reprezintă cetățenii) și Comisia Europeană (instituție 
independentă de guvernele statelor membre, garantă 
a interesului colectiv al europenilor). Alte instituții și 
organisme având un rol important sunt prezentate mai jos.

(A) CONSILIUL EUROPEAN
Consiliul European reprezintă instituția politică de vârf 
a UE. Acesta este format din șefii de stat sau de guvern – 
președinți și/sau prim-miniștri – ai tuturor statelor membre 
ale UE, plus președintele Comisiei Europene (a se vedea 
mai jos). Consiliul European se reunește de obicei de patru 
ori pe an, la Bruxelles. Este condus de un președinte 
permanent, al cărui rol este de a-i coordona activitatea și 
de a-i menține continuitatea. Președintele permanent este 
ales (prin vot cu majoritate calificată) pentru o perioadă de 
doi ani și jumătate, iar mandatul său poate fi reînnoit 
o singură dată.

Consiliul European fixează obiectivele UE și stabilește 
cursul de urmat pentru îndeplinirea acestora. Este 
principalul promotor al inițiativelor politice ale UE și adoptă 
decizii privind aspecte controversate, în privința cărora 
Consiliul de Miniștri nu a ajuns la un consens. De 
asemenea, Consiliul European abordează probleme 
internaționale de interes actual prin intermediul „politicii 
externe și de securitate comune”, care reprezintă un 
mecanism de coordonare a politicii externe a statelor 
membre ale UE.

4.  Cum funcționează UE?

 X Șefii de stat și/sau de guvern se reunesc, în cadrul Consiliului European, pentru a stabili direcția generală 
a politicii UE și pentru a adopta decizii majore în aspecte‑cheie.

 X Consiliul, alcătuit din miniștri ai statelor membre ale UE, se întrunește frecvent pentru a adopta decizii 
politice și pentru a elabora legislație UE.

 X Parlamentul European reprezintă cetățenii și împarte puterea legislativă și bugetară cu Consiliul.
 X Comisia Europeană, principalul organ executiv, reprezintă interesul comun al Uniunii. Aceasta propune 

inițiative legislative și controlează punerea corectă în aplicare a politicilor UE. 

O Europă mai democrată: 
datorită Tratatului de la 
Lisabona, cetățenii europeni 
pot propune adoptarea de 
noi legi.
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(B) CONSILIUL
Consiliul (denumit și Consiliul de Miniștri) este alcătuit din 
miniștri ai guvernelor naționale din statele UE. Președinția 
Consiliului este deținută prin rotație de câte un stat 
membru, pe o perioadă de șase luni. Consiliul reunește 
câte un ministru din fiecare stat membru, în funcție de 
domeniul înscris pe ordinea de zi: afaceri externe, 
agricultură, industrie, transport, mediu etc.

Principala sarcină a Consiliului este de a adopta legile UE. 
În mod normal, această atribuție este împărțită cu 
Parlamentul European. De asemenea, Parlamentul 
European împarte cu Consiliul responsabilitatea privind 
adoptarea bugetului Uniunii. În plus, Consiliul semnează 
acordurile internaționale negociate în prealabil de către 
Comisie.

În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, deciziile 
Consiliului sunt adoptate cu majoritate simplă, majoritate 
calificată sau în unanimitate, în funcție de domeniul 
abordat.

În domenii esențiale, ca fiscalitatea, modificarea tratatelor, 
lansarea unei noi politici comune sau aderarea unui nou 
stat, Consiliul trebuie să decidă în unanimitate.

În celelalte cazuri, se folosește majoritatea calificată, ceea 
ce înseamnă că o decizie a Consiliului este adoptată numai 
în cazul în care obține un număr minim de voturi 
favorabile. Numărul voturilor atribuite fiecărui stat 
membru reflectă aproximativ populația acestuia.

Până la 1 noiembrie 2014, o decizie este adoptată dacă:

• cel puțin 260 din cele 352 de voturi (73,9 %) sunt 
favorabile;

• este aprobată de majoritatea statelor membre;
• statele membre care se declară în favoarea adoptării 

reprezintă cel puțin 62 % din populația UE.

Conform Tratatului de la Lisabona, acest sistem va fi 
simplificat după 1 noiembrie 2014. O decizie va fi adoptată 
dacă în favoarea ei se declară 55 % dintre statele membre, 
reprezentând cel puțin 65 % din populația UE.

(C) PARLAMENTUL EUROPEAN (PE)
Parlamentul European este ales prin vot și reprezintă 
cetățenii Uniunii. Acesta supervizează activitățile Uniunii și, 
alături de Consiliu, adoptă legi ale UE. Începând cu 1979, 
membrii săi sunt aleși direct, prin vot universal, la fiecare 
cinci ani.

În 2011, un cetățean german, Martin Schultz, (Alianța 
Progresivă a Socialiștilor și Democraților) a fost ales 
președinte al Parlamentului.

Parlamentul European – aici, 
vocea dumneavoastră se 
poate face auzită.
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NUMĂRUL DE LOCURI ALOCAT FIECĂREI ȚĂRI ÎN PARLAMENTUL 
EUROPEAN

Austria 18

Belgia 21

Bulgaria 17

Croația 11

Cipru 6

Danemarca 13

Estonia 6

Finlanda 13

Franța 74

Germania 96

Grecia 21

Irlanda 11

Italia 73

Letonia 8

Lituania 11

Luxemburg 6

Malta 6

Polonia 51

Portugalia 21

România 32

Slovacia 13

Slovenia 8

Spania 54

Suedia 20

Regatul Unit 73

Republica Cehă 21

Țările de Jos 26

Ungaria 21

Total 751

Dezbaterile cele mai importante ale Parlamentului sunt 
organizate în cadrul reuniunilor lunare (cunoscute și ca 
„sesiuni plenare”), la care, în principiu, participă toți 
deputații. Aceste sesiuni plenare au loc de obicei la 
Strasbourg, iar cele suplimentare, la Bruxelles. Lucrările 
pregătitoare sunt organizate, de obicei, tot la Bruxelles: 
„Conferința președinților” – reprezentând o reuniune 
a președinților grupurilor politice și a președintelui 
Parlamentului — stabilește ordinea de zi a sesiunilor 
plenare, iar 20 de comitete parlamentare redactează 
amendamentele legislative urmând a fi dezbătute. 
Activitățile administrative curente ale Parlamentului sunt 
desfășurate de către Secretariatul General, cu sedii în 
Luxemburg și Bruxelles. Fiecare grup politic are, de 
asemenea, propriul său secretariat.

Parlamentul își exercită puterea legislativă în două moduri.

1. Prin „codecizie”, care constituie procedura legislativă 
ordinară, Parlamentul și Consiliul au responsabilități 
egale de legiferare în orice domeniu de politică care 
necesită un vot cu majoritate calificată în Consiliu. După 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, aceste 
domenii includ aproximativ 95 % din legislația UE. 
Consiliul și Parlamentul pot ajunge la un acord chiar 
după prima lectură. Dacă nu se ajunge la un acord după 
două lecturi, propunerea este prezentată unui comitet de 
conciliere.

2. Prin procedura de „aviz conform”, Parlamentul trebuie 
să ratifice acordurile internaționale încheiate de UE 
(negociate de Comisie), inclusiv orice nou tratat de 
extindere a Uniunii Europene.
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De asemenea, Parlamentul European împarte cu Consiliul 
responsabilitatea privind adoptarea bugetului Uniunii 
(propus de Comisia Europeană). Parlamentul poate respinge 
propunerea de buget, lucru care s-a întâmplat deja de mai 
multe ori. În acest caz, întreaga procedură bugetară trebuie 
reîncepută. Prin exercitarea competențelor sale bugetare, 
Parlamentul exercită o influență considerabilă asupra 
procesului decizional din UE.

Nu în ultimul rând, trebuie menționat faptul că 
Parlamentul European este instituția de control democratic 
al Uniunii, și în special al Comisiei Europene. O dată la 
fiecare cinci ani, în momentul numirii unei noi Comisii, 
Parlamentul European recent ales poate aproba sau 
respinge – prin majoritate simplă – candidatul propus de 
Consiliul European la postul de președinte al Comisiei. 
Bineînțeles, acest vot va reflecta rezultatele ultimelor 
alegeri pentru PE. Pe lângă aceasta, înainte de a aproba 
noua Comisie în ansamblul său, Parlamentul intervievează 
fiecare dintre membrii propuși ai acesteia.

Parlamentul poate demite Comisia în orice moment, prin 
adoptarea unei moțiuni de cenzură cu o majoritate de 
două treimi. De asemenea, Parlamentul supraveghează 
gestionarea politicilor UE prin întrebări orale și scrise 
adresate Comisiei și Consiliului.
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Curtea de Justiție garantează 
respectarea legislației 
europene. Între altele, 
a confirmat interdicția 

privind discriminarea 
lucrătorilor cu handicap.

(D) COMISIA EUROPEANĂ
Comisia este o instituție-cheie a UE. Dispune de 
competențe unice de a redacta propuneri pentru noi legi 
ale UE, pe care le transmite spre dezbatere și adoptare 
Consiliului și Parlamentului.

Membrii acesteia sunt numiți pe o perioadă de cinci ani, 
prin acordul comun al statelor membre și cu aprobarea 
Parlamentului European (conform procedurii descrise mai 
sus). Comisia este responsabilă în fața Parlamentului, care 
îi poate cere, printr-o moțiune de cenzură, să demisioneze 
colectiv.

Există câte un membru al Comisiei (comisar) pentru fiecare 
stat membru, inclusiv președintele Comisiei și Înaltul 
reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate, care ocupă și una din funcțiile de vicepreședinte 
al Comisiei.
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Comisia se bucură de o independență considerabilă în 
exercitarea atribuțiilor. Ea reprezintă interesul comun și nu 
trebuie să primească instrucțiuni de la niciun guvern 
național. „Gardian al tratatelor”, Comisia veghează la 
aplicarea regulamentelor și a directivelor adoptate de 
Consiliu și Parlament și poate recurge la calea 
contencioasă în fața Curții de Justiție în caz de neaplicare 
a dreptului comunitar.

În calitate de instituție executivă a Uniunii, Comisia pune în 
aplicare deciziile luate de Consiliu în domenii ca politica 
agricolă comună. Ea dispune de largi competențe de 
gestionare a politicilor comune ale UE, al căror buget îi 
este încredințat: cercetare și tehnologie, ajutor pentru 
dezvoltare, dezvoltare regională etc.

Comisarii sunt asistați de un serviciu civil compus din 44 
de servicii și departamente, ale cărui sedii principale se 
află la Bruxelles și Luxemburg. Există, de asemenea, un 
număr de agenții care îndeplinesc anumite sarcini pentru 
Comisie, majoritatea acestora fiind localizate în alte orașe 
europene.

(E) CURTEA DE JUSTIȚIE
Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu sediul la 
Luxemburg, este formată din câte un judecător din fiecare 
stat membru, asistați de nouă avocați generali. Aceștia 
sunt numiți de comun acord de către guvernele statelor 
membre, pe o perioadă de șase ani, care poate fi reînnoită. 
Independența le este garantată. Rolul Curții de Justiție este 
asigurarea respectării legislației europene, precum și 
interpretarea și aplicarea corectă a tratatelor.

(F) BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Banca Centrală Europeană (BCE), cu sediul la Frankfurt, are 
responsabilitatea de a gestiona moneda euro și politica 
monetară a Uniunii (a se vedea capitolul 7, „Moneda euro”). 
Principalele sale atribuții sunt de a menține stabilitatea 
prețurilor și de a supraveghea băncile în zona euro.

(G) CURTEA DE CONTURI
Curtea de Conturi Europeană, cu sediul la Luxemburg, 
a fost înființată în 1975 și este compusă din câte un 
membru din fiecare stat al Uniunii, numit pentru 
o perioadă de șase ani de comun acord de către statele 
membre după consultarea Parlamentului European. Rolul 
său este de a asigura buna gestionare a bugetului Uniunii 
prin verificarea încasării tuturor veniturilor, precum și 
a legalității și regularității utilizării fondurilor.

II. Alte organisme

(A) COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN
Consiliul și Comisia consultă Comitetul Economic și Social 
European (CESE) în luarea de decizii în anumite domenii 
politice. Acesta este alcătuit din reprezentanți ai diferitelor 
grupuri de interes economic și social care alcătuiesc 
împreună „societatea civilă organizată”, numiți de Consiliu 
pe o perioadă de cinci ani.

(B) COMITETUL REGIUNILOR
Comitetul Regiunilor (CoR) este format din reprezentanți ai 
autorităților locale și regionale. Aceștia sunt propuși de 
statele membre și numiți de către Consiliu pentru un 
mandat de cinci ani. CoR este consultat de Consiliu și 
Comisie în probleme cu importanță regională și, de 
asemenea, poate emite avize din proprie inițiativă.

(C) BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Banca Europeană de Investiții (BEI), cu sediul la 
Luxemburg, acordă credite și garanții care sprijină regiunile 
mai puțin dezvoltate ale Uniunii și competitivitatea 
întreprinderilor.
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5.  Care sunt rolurile UE?

 X Uniunea Europeană se implică într‑o varietate de politici, în toate domeniile în care activitatea sa este 
benefică statelor membre. Printre acestea se numără:
— politicile de inovare, care introduc tehnologii de vârf în domenii precum protecția mediului, cercetarea și 

dezvoltarea (R&D) și domeniul energetic;
— politicile de solidaritate (cunoscute de asemenea sub numele de politici de coeziune) privind aspecte 

regionale, agricole și sociale.
 X Uniunea finanțează aceste politici prin intermediul unui buget anual prin care completează și oferă valoare 

adăugată acțiunilor întreprinse de guvernele naționale. Comparativ cu venitul colectiv al statelor membre, 
UE are un buget redus, reprezentând cel mult 1,06 % din venitul național brut cumulat al acestora.

I. Politicile de inovare

Activitățile Uniunii Europene au un efect direct asupra vieții 
cotidiene a cetățenilor ei, întrucât abordează provocările 
reale cu care se confruntă societatea: protecția mediului, 
sănătate, inovare tehnologică, energie etc.

(A) MEDIUL ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ
UE urmărește să contribuie la prevenirea schimbărilor 
climatice prin reducerea masivă a emisiilor sale de gaze cu 
efect de seră. În decembrie 2008, Consiliul European 
a acceptat ca, până în 2020, Uniunea Europeană să își 
reducă emisiile cu cel puțin 20 % comparativ cu nivelul din 
1990, să crească cota de piață a energiei provenite din 
resurse regenerabile la 20 % și să reducă consumul total 
de energie cu 20 %.

În acest sens, țările UE au adoptat o legislație cu caracter 
obligatoriu. Majoritatea eforturilor se concentrează pe 
investițiile în noi tehnologii, fapt ce creează, de asemenea, 
creștere economică și locuri de muncă. La nivelul UE, 

o „schemă de comercializare a emisiilor” urmărește să 
asigure că reducerile necesare de emisii de gaze nocive 
sunt efectuate în mod eficient.

De asemenea, UE este preocupată de o gamă largă de alte 
aspecte legate de mediu, care includ poluarea fonică, 
deșeurile, protejarea habitatelor naturale, gazele de 
eșapament, produsele chimice, accidentele industriale și 
calitatea apei pentru scăldat. De asemenea, UE pregătește 
o abordare colectivă de prevenire a dezastrelor naturale 
sau a celor provocate de om, cum ar fi deversările de 
hidrocarburi sau incendiile forestiere.

Uniunea Europeană își ameliorează în mod constant 
legislația privind protecția sănătății publice. De exemplu, 
legislația UE privind substanțele chimice a fost revizuită 
prin înlocuirea normelor individuale anterioare cu un 
sistem unic cunoscut sub denumirea de REACH – 
înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor 
chimice. Acest sistem utilizează o bază centrală de date, 
administrată de Agenția Europeană pentru Produse 
Chimice, cu sediul la Helsinki. Scopul său este de a preveni 

©
 M

atthias Kulka/Corbis

UE se află în fruntea 
activităților de prevenire 
a schimbărilor climatice și de 
încurajare a dezvoltării 
durabile.
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contaminarea aerului, apei, solului și imobilelor, de 
a proteja biodiversitatea și de a îmbunătăți sănătatea și 
siguranța cetățenilor UE, păstrând în același timp nivelul 
de competitivitate a industriei europene.

(B) INOVAREA TEHNOLOGICĂ
Fondatorii Uniunii Europene aveau dreptate să considere 
că prosperitatea viitoare a Europei va depinde de 
capacitatea ei de a rămâne un lider mondial în domeniul 
tehnologic. Știau ce avantaje pot apărea prin reunirea 
cercetării europene sub o umbrelă comună. Astfel, în 1958, 
împreună cu CEE, au înființat Euratom – Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice. Scopul acestei comunități 
era de a facilita exploatarea comună de către statele 
membre, în scopuri pașnice, a energiei nucleare, cu 
ajutorul unui Centru comun de cercetare (JRC). Acesta este 
compus din șapte institute aflate în cinci locații distincte: 
Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Petten (Țările de Jos), 
Geel (Belgia) și Sevilla (Spania).

Cu toate acestea, pentru a nu fi surclasată de concurența 
globală tot mai acerbă, cercetarea europeană a fost 
nevoită să se diversifice și să elimine barierele între 
programele naționale de cercetare, reunind un număr cât 
mai mare de oameni de știință și ajutându-i să își aplice 
descoperirile în sectorul industrial.

Cercetarea comună la nivelul UE a fost concepută pentru 
a completa programele naționale de cercetare. Ea se 
concentrează asupra proiectelor care aduc laolaltă un 
număr de laboratoare din mai multe țări europene. De 
asemenea, sprijină cercetarea fundamentală în domenii 
precum fuziunea termonucleară controlată – o sursă 
potențial inepuizabilă de energie pentru secolul XXI. În plus, 
încurajează cercetarea și dezvoltarea tehnologică în 
industrii-cheie, precum sectorul electronicii și 
calculatoarelor, care se confruntă cu o concurență acerbă 
din afara Europei.

Obiectivul UE este de a cheltui 3 % din PIB-ul său pentru 
cercetare. Finanțarea cercetării UE se face în principal prin 
intermediul unei serii de programe-cadru. Cea mai mare 
parte a bugetului de peste 50 de miliarde de euro finanțează 
domenii precum sănătatea, sectorul alimentar, cel agricol, 
al tehnologiilor informației și comunicațiilor, al 
nanoștiințelor, cel energetic, al protecției mediului, al 
transporturilor, al securității, cel spațial și al științelor 
socio-economice. Alte programe promovează cooperarea 
internațională în proiecte avansate de cercetare și oferă 
cercetătorilor sprijin în activitate și în carieră.

(C) ENERGIE
Combustibilii fosili – petrol, gaze naturale și cărbune – 
asigură aproximativ 75 % din consumul energetic în UE. 
Un procent important și tot mai mare din cantitatea 
necesară de combustibil fosil se importă din afara UE. În 
prezent, peste jumătate din toate sursele de energie sunt 
importate. UE va deveni astfel mai vulnerabilă la 
întreruperea alimentării sau la explozii ale prețurilor 
cauzate de crize internaționale. Un alt motiv pentru 
reducerea consumului de combustibili fosili este acela de 
a tempera procesul de încălzire globală.

Va trebui ca în viitor să fie luate diferite măsuri, precum 
economisirea energiei prin utilizarea ei într-un mod mai 
inteligent, dezvoltarea unor surse alternative de energie (în 
Europa este vorba în special despre surse regenerabile de 
energie) și încurajarea cooperării internaționale. Cercetarea 
și dezvoltarea europeană în domeniul energetic se 
concentrează asupra energiei solare, eoliene, nucleare și 
provenite din biomasă. Există, de asemenea, proiecte-pilot 
de dezvoltare a capacităților de captare și stocare a CO2, 
precum și de a transforma vehiculele cu pilă de combustie 
cu hidrogen în soluții viabile din punct de vedere comercial. 
De asemenea, UE a investit în proiectul „Cer curat”, al cărui 
obiectiv este dezvoltarea unui tip de aeronavă mai puțin 
poluantă, care are un buget de 1,6 miliarde de euro.
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UE încurajează inovarea și 
cercetarea prin programe 
precum Galileo, sistemul 

european de navigație prin 
satelit.
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II. Politicile de solidaritate

O bună funcționare a pieței unice (a se vedea capitolul 6) 
necesită corectarea dezechilibrelor acesteia. Acesta este 
obiectivul politicilor de solidaritate ale UE, menite să 
sprijine regiunile subdezvoltate și sectoarele defavorizate 
ale economiei. În același timp, UE are datoria să contribuie 
la restructurarea industriilor grav afectate de creșterea 
rapidă a concurenței internaționale.

(A) AJUTORUL REGIONAL ȘI POLITICA DE COEZIUNE
În cadrul bugetului UE pentru perioada 2014-2020, politica 
de coeziune a UE va investi 325 de miliarde de euro în 
statele membre ale Europei în regiunile și în orașele 
acestora, pentru a promova obiectivele de la nivelul UE de 
a crea creștere și locuri de muncă, precum și combaterea 
schimbărilor climatice, a dependenței energetice și 
a excluderii sociale.

Aceste obiective sunt finanțate cu fonduri specifice ale UE, 
care fie se adăugă la contribuțiile existente ce provin din 
sectorul privat și din partea administrației naționale și 
regionale, fie vor stimula investițiile din aceste direcții.

• Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) 
oferă asistență financiară pentru proiecte de dezvoltare 
regională și pentru a stimula economia în regiunile 
rămase în urmă. Aceasta include reconversia zonelor 
industriale aflate în declin.

• Fondul social european (FSE) este utilizat pentru 
finanțarea formării și a inserției profesionale.

• Fondul de coeziune finanțează proiecte de 
infrastructură de transport și de mediu în țările UE al 
căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din 
media UE.

(B) POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ (PAC) ȘI POLITICA 
COMUNĂ ÎN DOMENIUL PESCUITULUI (PCP)

Obiectivele PAC, astfel cum au fost stipulate în Tratatul de 
la Roma din 1957, vizau asigurarea un standard de viață 
decent pentru agricultori, stabilizarea piețelor, 
aprovizionarea consumatorilor la prețuri rezonabile și 
modernizarea infrastructurii agricole. Aceste obiective au 
fost în mare parte îndeplinite. În plus, consumatorii din 
ziua de astăzi se bucură de siguranța ofertei, iar prețurile 
produselor agricole sunt menținute la un nivel stabil, 
protejate de fluctuațiile de pe piața mondială. Această 
politică este finanțată de Fondul european de garantare 
agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR).

Cu toate acestea, PAC a devenit o victimă a propriei sale 
reușite. Producția a crescut mult mai rapid decât consumul, 
exercitând o presiune considerabilă asupra bugetului UE. 
Pentru a rezolva această problemă, politica agricolă 
a trebuit redefinită. Această reformă începe să dea 
rezultate, producția fiind încetinită.

Noul rol al populației agricole este acela de a asigura un 
anumit nivel al activității economice în fiecare zonă rurală 
și de a proteja diversitatea peisajului rural european. 
Această diversitate, împreună cu relația armonioasă 
a oamenilor cu natura, recunoscută ca o veritabilă 
„civilizație rurală“, constituie o parte importantă 
a identității europene. În plus, agricultura europeană deține 
un rol important în ceea ce privește combaterea 
schimbărilor climatice, protecția faunei sălbatice și 
alimentația populației.

Comisia Europeană reprezintă UE în negocierile 
internaționale din cadrul Organizației Mondiale 
a Comerțului (OMC). UE dorește ca OMC să acorde o mai 
mare atenție calității alimentelor, principiului precauției 
(„paza bună trece primejdia rea”) și bunăstării animalelor.
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Comisia Europeană dorește ca PAC să acorde prioritate 
acțiunilor de creștere a sustenabilității agriculturii 
europene, protejării agricultorilor împotriva volatilității 
piețelor, conservării biodiversității și protejării 
specialităților locale și regionale.

De asemenea, Uniunea Europeană a reformat politica sa în 
domeniul pescuitului. Principalul scop al reformei este de 
a proteja stocurile de pește (cum ar fi specia amenințată 
a tonului roșu) și de a reduce supraîncărcarea flotelor sale 
de pescuit, oferind concomitent sprijin financiar 
persoanelor care părăsesc industria piscicolă.

(C) DIMENSIUNEA SOCIALĂ
Scopul politicii sociale a UE este de a corecta inegalitățile 
cele mai evidente din cadrul societății europene. Fondul 
social european (FSE) a fost înființat în 1961 pentru 
a încuraja crearea de locuri de muncă și pentru a ajuta 
lucrătorii în transferul lor dinspre un gen de ocupație și/sau 
dinspre o zonă geografică spre alta.

Sprijinul financiar nu este singura metodă prin care UE 
caută să amelioreze condițiile sociale în Europa. Ajutorul 
financiar în sine nu ar putea rezolva toate problemele 
antrenate de recesiunea economică sau de subdezvoltarea 
regională. Mai presus de orice, efectele dinamice ale 
creșterii sunt cele care trebuie să încurajeze progresul 
social. Aceste efecte trebuie încurajate printr-o legislație 
care să garanteze un set minimal dar consistent de 
drepturi. Unele dintre aceste drepturi sunt înscrise în 
tratate, ca de pildă dreptul femeilor și bărbaților la 
remunerație egală pentru aceeași muncă prestată. Altele 
sunt stabilite prin directive referitoare la protecția 
lucrătorilor (normele privind sănătatea și siguranța la locul 
de muncă) și standarde esențiale de siguranță.

Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale, care 
a devenit o parte integrantă a tratatului în 1997, stabilește 
drepturile de care trebuie să se bucure toți lucrătorii din UE: 
libera circulație; o compensație echitabilă; condiții mai 
bune de muncă; protecție socială; dreptul de asociere și de 
negociere colectivă; dreptul la formare profesională; 
tratament egal pentru femei și bărbați; informarea, 
consultarea și participarea lucrătorilor; protecția sănătății 
și a siguranței la locul de muncă; protecția copiilor, 
a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu handicap.

III. Cine plătește pentru Europa: 
bugetul UE

Pentru finanțarea politicilor sale, Uniunea Europeană 
dispune de un buget anual care a depășit 142 de miliarde 
de euro în 2014. Această sumă reprezintă 1,06 % din 
venitul național brut al tuturor statelor membre luate 
împreună.

Acest buget este finanțat din așa-numitele „resurse 
proprii” ale UE. Aceste resurse provin în principal din:

• taxe vamale asupra produselor importate în UE, inclusiv 
din prelevări pe produse agricole;

• un procent din taxa pe valoarea adăugată (TVA) aplicată 
bunurilor și serviciilor pe întreg teritoriul UE;

• contribuții din partea statelor membre proporționale cu 
puterea economică a acestora.

Repartizarea cheltuielilor poate fi ilustrată de bugetul 2014:

• creștere inteligentă și favorabilă incluziunii: 
64 de miliarde de euro, inclusiv Fondurile structurale, 
Fondul de coeziune, programele de cercetare și rețelele 
trans-europene de transport și energetice;

• resurse naturale: 60 de miliarde de euro, alocați în 
special pentru agricultură, dezvoltare rurală și mediu;

• securitate și cetățenie (a se vedea capitolul 10): 
2 miliarde de euro;

• UE ca partener mondial (asistență, comerț etc.): 
8 miliarde de euro;

• cheltuieli administrative: 8 miliarde de euro.

Fiecare buget anual face parte dintr-un ciclu bugetar de 
șapte ani cunoscut sub numele de „cadru financiar 
multianual“. Acesta este stabilit de Comisia Europeană și 
necesită aprobarea în unanimitate din partea statelor 
membre și negocieri care să fie urmate de acordul 
Parlamentului European. Cadrul financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020 a fost adoptat în 2013. Limita 
generală de cheltuieli a fost redusă cu aproximativ 3 % în 
termeni reali în comparație cu perioada precedentă 
(2007-2013).

Cu toate acestea, acest plan de cheltuieli vizează creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă în Europa, 
încurajarea agriculturii ecologice și crearea unei Europe 
proeminente pe plan internațional și care dă dovadă de 
conștiință ecologică. S-au majorat fondurile acordate în 
domeniile cercetării și inovării, educației și formării și 
relațiilor externe. Se vor utiliza fonduri specifice pentru 
combaterea criminalității și a terorismului, precum și 
pentru politicile în materie de migrație și azil. Se 
preconizează că, în perioada 2014-2020, cheltuielile din 
domeniul mediului vor reprezenta cel puțin 20 % din 
cheltuielile UE.
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CONTRIBUȚIA PĂRȚILOR. DISTRIBUȚIA RESPONSABILITĂȚILOR ÎNTRE UE ȘI STATELE MEMBRE

UNIUNEA EUROPEANĂ ESTE 
RESPONSABILĂ INDIVIDUAL 
PENTRU:

 ▶ uniune vamală

 ▶ reglementarea concurenței pe piața unică

 ▶ politica monetară a statelor din zona euro

 ▶ conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune 
privind pescuitul

 ▶ politica comercială comună

 ▶ încheierea acordurilor internaționale, atunci când acest lucru este 
prevăzut de legislația UE

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI 
STATELE SALE MEMBRE ÎȘI 
ÎMPART RESPONSABILITATEA 
PENTRU:

 ▶ piața unică

 ▶ aspecte de politică socială prevăzute de Tratatul de la Lisabona

 ▶ coeziune economică și socială

 ▶ agricultură și pescuit, cu excepția conservării resurselor biologice ale 
mării

 ▶ mediu

 ▶ protecția consumatorilor

 ▶ transporturi

 ▶ rețele transeuropene

 ▶ energie

 ▶ crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție

 ▶ probleme de securitate comună în domeniul sănătății publice, astfel 
cum sunt definite în Tratatul de la Lisabona

 ▶ domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice și domeniul spațial

 ▶ cooperare pentru dezvoltare și ajutor umanitar

DOMENII AFLATE ÎN 
COMPETENȚA STATELOR 
MEMBRE, ÎN CARE UE POATE 
DEȚINE UN ROL DE ASISTENT 
SAU COORDONATOR:

 ▶ protecția și îmbunătățirea sănătății umane

 ▶ industrie

 ▶ cultură

 ▶ turism

 ▶ educație, formare profesională, tineret și sport

 ▶ protecție civilă

 ▶ cooperare administrativă



21
1 2  L E C Ț I I  D E S P R E  E U R O P A  D E  P A S C A L  F O N T A I N E

6.  Piața unică

 X Piața unică reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale Uniunii Europene. Între statele membre, 
au fost eliminate, în mod treptat, restricțiile privitoare la comerț și libera concurență, ceea ce a contribuit la 
creșterea standardelor de viață.

 X Piața unică nu a devenit încă o economie unică: unele sectoare (în special serviciile de interes general) 
rămân încă sub incidența legilor naționale. Libertatea de a furniza servicii este benefică, deoarece 
stimulează activitatea economică.

 X Criza financiară, care a început în 2008, a determinat UE să își consolideze legislația financiară.
 X De‑a lungul anilor, UE a introdus mai multe politici (privind transporturile, concurența etc.) prin care a dorit 

să se asigure un acces cât mai larg al întreprinderilor și consumatorilor la piața unică. 

I. Realizarea obiectivului din 1993

(A) LIMITELE PIEȚEI COMUNE
Tratatul din 1957 care a pus bazele Comunității Economice 
Europene (CEE) a făcut posibilă eliminarea barierelor 
vamale dintre statele membre și aplicarea unui tarif vamal 
comun mărfurilor provenind din țările din afara Comunității 
Economice Europene. Acest obiectiv a fost îndeplinit la 
data de 1 iulie 1968.

Cu toate acestea, drepturile vamale nu constituie decât un 
aspect al protecționismului. În anii ‘70, alte bariere 
comerciale au stat în calea realizării complete a pieței 
comune. Norme tehnice, standarde de sănătate și de 
siguranță, controlul schimburilor valutare și reglementări 
naționale în ceea ce privește dreptul de a practica anumite 
profesii restricționau libera circulație a persoanelor, 
a bunurilor și a capitalurilor.

(B) OBIECTIVUL DIN 1993
În iunie 1985, Comisia, sub președinția lui Jacques Delors, 
a publicat o Carte albă conținând planuri de eliminare, în 
cel mult 7 ani, a tuturor barierelor fizice, tehnice și fiscale 
care restricționau libera circulație în interiorul CEE. Scopul 
acesteia a fost de a stimula dezvoltarea comerțului și 
a activității industriale în „piața unică” – o zonă economică 
unită, de mari dimensiuni, comparabilă cu Statele Unite.

Negocierile dintre guvernele statelor membre au condus la 
un nou tratat – Actul Unic European, care a intrat în 
vigoare în 1987. Dispozițiile sale prevedeau, între altele:

• extinderea competențelor CEE în anumite domenii de 
politică (precum politica socială, de cercetare, de mediu);

• instituirea treptată a pieței unice până la sfârșitul 
anului 1992;

• folosirea mai frecventă a votului cu majoritate calificată 
în Consiliul de Miniștri, în vederea simplificării procesului 
decizional privind piața unică.

II. Etapele construcției pieței unice

(A) BARIERELE FIZICE
În interiorul Uniunii Europene, toate controalele la frontieră 
privind bunurile, precum și controlul vamal al persoanelor 
au fost eliminate, dar forțele de poliție continuă să 
desfășoare controale aleatorii în cadrul acțiunilor de 
combatere a infracționalității și traficului de droguri.

În iunie 1985, cinci dintre cele 10 state membre au 
semnat Acordul Schengen, prin care forțele naționale de 
poliție se angajează să coopereze, și au instituit o politică 
comună în domeniul azilului și vizelor. Astfel a devenit 
posibilă eliminarea totală a controalelor persoanelor la 
frontierele dintre statele Schengen (a se vedea 
capitolul 10: „O Europă a libertății, securității și justiției”). 
În prezent, zona Schengen este alcătuită din 26 de state 
europene, inclusiv patru care nu sunt membre ale Uniunii 
Europene (Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

(B) BARIERELE TEHNICE
Statele membre ale UE și-au recunoscut reciproc normele 
interne privind vânzarea majorității tipurilor de mărfuri. 
După faimoasa decizie „Cassis de Dijon” a Curții Europene 
de Justiție din 1979, orice produs fabricat și vândut în 
mod legal într-un stat membru poate fi introdus pe piața 
celorlalte state membre.

În ceea ce privește serviciile, statele UE își recunosc sau își 
coordonează reciproc normele interne prin care permit 
practicarea unor profesii din domeniile dreptului, medicinii, 
turismului, cel bancar și al asigurărilor. Totuși, libera 
circulație a persoanelor este un obiectiv încă departe de 
a fi atins. În ciuda directivei din 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale, încă există obstacole pentru 
persoanele care doresc să se stabilească sau să profeseze 
în alt stat membru. Cu toate acestea, persoanele calificate 
(fie că este vorba de doctori, constructori sau instalatori) 
obțin tot mai frecvent dreptul de a-și practica profesia pe 
întreg teritoriul Uniunii Europene.
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Comisia Europeană a întreprins acțiuni în vederea 
favorizării mobilității lucrătorilor, în special în ceea ce 
privește asigurarea recunoașterii în toate statele membre 
a diplomelor și a calificărilor în diferite meserii.

(C) BARIERELE FISCALE
Barierele fiscale au fost reduse prin alinierea parțială 
a cotelor de TVA naționale, care trebuie să fie acceptate de 
către statele membre. În plus, în iulie 2005 a intrat în 
vigoare un acord între statele membre ale UE și alte 
câteva țări (inclusiv Elveția) privind fiscalizarea veniturilor 
obținute din investiții.

(D) ACHIZIȚII PUBLICE
Indiferent de organismul care le atribuie, contractele 
publice fac, de acum înainte, obiectul unei concurențe pe 
tot teritoriul Uniunii Europene. Această evoluție se 
datorează directivelor UE referitoare la servicii, 
echipamente și lucrări, inclusiv în sectoare cum ar fi apa 
potabilă, energia și telecomunicațiile.

Piața unică oferă beneficii pentru toți consumatorii. De 
exemplu, datorită deschiderii piețelor naționale de servicii, 
prețul apelurilor telefonice a scăzut la doar o mică parte 
din valoarea de acum zece ani. Tot sub presiunea 
concurenței, prețurile curselor aeriene din Europa s-au 
redus semnificativ.

III. Acțiuni în curs de desfășurare

(A) SERVICII FINANCIARE
În 2008, după criza creditelor ipotecare „sub-prime” din 
Statele Unite, o masivă criză financiară a zguduit sistemul 
bancar și economiile mondiale, aruncând Uniunea 
Europeană în recesiune în 2009. O parte din reacțiile 
ulterioare au fost în direcția reformării sistemului financiar, 
astfel încât acesta să devină mai transparent și mai fiabil. 
Au fost înființate autorități de supraveghere de la nivel 
european pentru a supraveghea băncile. Noile norme ale 

UE prevăd o mai bună protecție a depozitelor bancare, 
majorează capitalul pe care băncile trebuie să îl dețină, 
astfel încât acestea să devină mai stabile, reglementează 
produsele financiare complexe și introduc limite pentru 
primele acordate personalului de conducere al băncilor.

(B) PIRATERIA ȘI FALSIFICAREA
Produsele provenite din UE trebuie să fie protejate 
împotriva pirateriei și falsificării. Comisia Europeană 
apreciază că aceste practici ilegale determină pierderea 
anuală a câteva mii de locuri de muncă din Uniunea 
Europeană. Din acest motiv, Comisia Europeană, împreună 
cu guvernele naționale, lucrează la un proiect care vizează 
extinderea protecției drepturilor de autor și a brevetelor.

IV. Politici de susținere a pieței unice

(A) TRANSPORTURI
Activitățile UE se concentrează în principal asupra asigurării 
libertății de furnizare a serviciilor în sectorul transportului 
terestru. Aceasta presupune, în special, facilitarea liberului 
acces al companiilor la piața internațională a serviciilor de 
transport și autorizarea funcționării companiilor de 
transport din orice stat membru al UE pe teritoriul tuturor 
celorlalte state membre ale UE. De asemenea, UE depune 
eforturi pentru a asigura condiții de concurență echitabilă 
în transportul rutier, prin (de exemplu) armonizarea 
normelor privind calificările lucrătorilor și accesul la piața 
de muncă, libertatea de a înființa o firmă și de a presta 
servicii, timpul de conducere și siguranța rutieră.

În trecut, transportul aerian european era dominat de 
companiile aeriene naționale și de aeroporturile aflate în 
proprietatea statului. Piața unică a schimbat această 
situație. În prezent, orice linie aeriană din UE poate opera 
servicii de transport aerian pe orice rută în interiorul UE și 
își poate stabili tariful dorit. Consecința a fost deschiderea 
unei multitudini de rute noi și scăderea dramatică 
a prețurilor. Pasagerii, liniile aeriene, aeroporturile și 
angajații au avut numai de câștigat.
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Prin liberalizarea pieței 
telecomunicațiilor, UE 

a contribuit la scăderea 
dramatică a prețurilor.
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Conform aceluiași model, pasagerii companiilor feroviare 
au tot mai mult de câștigat de pe urma concurenței între 
acestea. De exemplu, începând din 2010, gările de pe 
magistralele de mare viteză dintre Franța și Italia sunt 
deservite atât de trenuri franceze, cât și italiene.

Transporturile maritime sunt supuse regulilor concurenței 
din UE care se aplică atât armatorilor europeni, cât și celor 
care navighează sub pavilionul unor state terțe. Aceste 
reguli vizează combaterea politicilor tarifare neloiale 
(pavilioane de complezență), dar, de asemenea, urmăresc 
să facă față gravelor dificultăți cu care se confruntă 
industria șantierelor navale din Europa.

De la începutul secolului XXI, Uniunea Europeană 
a continuat să finanțeze proiecte tehnologice noi și 
ambițioase, precum sistemul de navigație prin satelit 
Galileo, sistemul european de management al traficului 
feroviar și SESAR, un program de modernizare a sistemelor 
de navigație aeriană. Regulile privind siguranța traficului 
rutier (în ceea ce privește, între altele, întreținerea 
vehiculelor, transportul mărfurilor periculoase și siguranța 
rutieră) au fost considerabil înăsprite. De asemenea, 
drepturile pasagerilor sunt mai bine protejate datorită 
Cartei drepturilor pasagerilor din transportul aerian și 
a legislației europene recente privind drepturile pasagerilor 
din transportul feroviar. În 2005 a fost publicată, pentru 
prima dată, o listă a liniilor aeriene a căror operare este 
interzisă în UE din motive de securitate.

(B) CONCURENȚĂ
Politica UE în domeniul concurenței este esențială pentru 
garantarea unei concurențe libere și echitabile în interiorul 
pieței unice europene. Comisia Europeană pune în aplicare 
această politică și, împreună cu Curtea de Justiție, asigură 
respectarea sa.

Țelul acestei politici este de a împiedica orice cartel 
comercial, orice ajutor din partea autorităților publice sau 
monopol abuziv susceptibile să denatureze libera 
concurență în cadrul pieței unice.

Orice înțelegere care cade sub incidența regulilor Tratatului 
trebuie notificată Comisiei Europene de către companiile 
sau organismele implicate. Comisia poate aplica în mod 
direct o amendă companiilor care nu respectă regulile 
concurenței sau care omit să adreseze notificarea cerută – 
un exemplu este cazul Microsoft, care a fost amendată cu 
900 de milioane de euro în 2008.

În cazul în care un stat membru al UE acordă ajutor ilegal 
sau omite să notifice un astfel de ajutor, Comisia poate 
solicita rambursarea acestuia. De asemenea, orice fuziune 
sau preluare care poate conduce la obținerea de către 
o companie a unei poziții dominante într-un anumit sector 
trebuie notificată Comisiei.

(C) PROTECȚIA CONSUMATORILOR ȘI A SĂNĂTĂȚII 
PUBLICE

Legislația UE în acest domeniu urmărește să acorde 
tuturor consumatorilor un nivel identic de protecție 
financiară și a sănătății, indiferent de statul UE în care 
locuiesc, călătoresc sau fac cumpărături. Necesitatea unei 
protecții la nivel european a devenit stringentă la sfârșitul 
anilor ‘90, ca urmare a panicii privind securitatea 
alimentară declanșate, între altele, de „boala vacii nebune” 
(ESB). În vederea creării unei baze științifice solide pentru 
legislația în domeniul alimentar, în 2002 a fost înființată 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară.

Protecția consumatorului la nivel european este necesară și 
în multe alte domenii, ceea ce explică multitudinea de 
directive ale UE din domenii precum siguranța cosmeticelor, 
jucăriilor, articolelor pirotehnice etc. În 1993 a fost 
înființată Agenția Europeană pentru Medicamente, rolul 
acesteia fiind de a gestiona solicitările de autorizare 
a comercializării medicamentelor în UE. Niciun medicament 
nu poate fi comercializat în UE fără o autorizație.

Uniunea Europeană acționează, de asemenea, în vederea 
protejării consumatorilor împotriva publicității false și 
înșelătoare, a produselor cu defecte și a abuzurilor în 
sectoare precum creditele de consum, vânzările prin 
corespondență sau comerțul online.
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Noile reglementări ale UE 
privind guvernanța 
economică și financiară au 
contribuit la curățarea și 
întărirea sectorului bancar.
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I. Începuturile monedei euro

(A) SISTEMUL MONETAR EUROPEAN
În anul 1971, Statele Unite au decis să elimine paritatea 
fixă dintre dolar și prețul oficial al aurului, care asigurase 
stabilitatea monetară globală după Al Doilea Război 
Mondial. Acest lucru a pus capăt cursurilor de schimb 
valutar fixe. Guvernatorii băncilor centrale din statele CEE 
au decis să limiteze fluctuațiile ratelor de schimb între 
propriile monede la cel mult 2,25 %, creând astfel 
„sistemul monetar european” (SME), care a început să 
funcționeze în martie 1979.

(B) DE LA SME LA UEM
În cadrul Consiliului European de la Madrid din iunie 1989, 
conducătorii Uniunii Europene au adoptat un plan în trei 
faze în favoarea unei uniuni economice și monetare (UEM). 
Acest plan a devenit parte componentă a Tratatului de la 
Maastricht privind Uniunea Europeană, adoptat de către 
Consiliul European în decembrie 1991.

II. Uniunea economică și monetară

(A) CELE TREI FAZE
Prima fază, care a debutat la 1 iulie 1990, a implicat:

• libertate totală de circulație a capitalurilor în cadrul 
Uniunii (anularea controlului de schimburi valutare);

• sporirea fondurilor structurale, în vederea accelerării 
eforturilor de eliminare a discrepanțelor dintre regiunile 
europene;

• convergență economică, prin intermediul supravegherii 
multilaterale a politicilor economice ale statelor 
membre.

A doua fază a debutat la 1 ianuarie 1994. Aceasta 
a presupus:

• înființarea Institutului Monetar European (IME) la 
Frankfurt; IME era compus din guvernatorii băncilor 
centrale ale țărilor membre ale UE;

• asigurarea (sau menținerea) independenței băncilor 
naționale centrale de controlul guvernamental;

• introducerea de reglementări privind reducerea 
deficitelor bugetare.

A treia fază a reprezentat nașterea monedei euro. Între 
1 ianuarie 1999 și 1 ianuarie 2002, euro a fost introdus 
treptat ca moneda comună a statelor UE participante 
(Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburg, Portugalia, Spania și Țările de Jos). 
Banca Centrală Europeană a înlocuit IME, devenind 
responsabilă de politica monetară, care este definită și 
pusă în aplicare prin noua monedă.

7.  Moneda euro

 X Euro este moneda unică folosită de 18 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. A fost utilizată în 
tranzacții fără numerar începând din 1999 și pentru toate formele de plată din 2002, când au fost emise 
bancnote și monede euro.

 X Fiecare din noile state membru ale UE urmează să adopte moneda euro imediat ce îndeplinește criteriile 
necesare. În perspectivă, practic toate țările UE ar trebui să adere la euro.

 X Euro presupune avantaje considerabile pentru consumatorii europeni. Călătorii sunt feriți de costurile și 
inconvenientele schimbului valutar. Cumpărătorii pot să compare în mod direct prețurile din diferite țări. 
Prețurile rămân constante mulțumită Băncii Centrale Europene, a cărei sarcină este de a menține această 
stabilitate. În plus, euro a devenit, alături de dolarul american, o monedă principală de rezervă. În timpul 
recentei crize financiare, moneda unică a protejat țările din zona euro împotriva devalorizării competitive și 
a atacurilor din partea speculatorilor.

 X Totuși, deficiențele structurale ale unora dintre economiile statelor membre expun moneda euro la manevre 
speculative. Pentru a contracara acest risc, UE a înființat instrumente de solidaritate care au ajutat 
guvernele cu cea mai mare îndatorare să treacă prin criză. Un aspect esențial de avut în vedere pe viitor 
este asigurarea unei coordonări mai strânse și a unei solidarități economice sporite între statele membre, 
care trebuie să își gestioneze corespunzător finanțele publice și să își reducă deficitele bugetare. 
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Trei state (Danemarca, Suedia și Regatul Unit) au decis, din 
rațiuni tehnice și politice, să nu adopte euro în momentul 
lansării sale. Slovenia a aderat la zona euro în 2007, fiind 
urmată de Cipru și Malta în 2008, Slovacia în 2009, 
Estonia în 2011 și Letonia în 2014.

Astfel, zona euro cuprinde 18 state membre ale UE, iar 
fiecare dintre noile state membre i se va alătura imediat 
ce îndeplinește condițiile necesare.

(B) CRITERIILE DE CONVERGENȚĂ
Pentru a adera la zona euro, fiecare stat membru al UE 
trebuie să întrunească următoarele cinci criterii de 
convergență.

• Stabilitatea prețurilor: rata inflației nu poate depăși cu 
mai mult de 1,5 % ratele medii de inflație ale celor trei 
state membre cu cea mai scăzută rată de inflație.

• Ratele dobânzii: ratele dobânzilor pe termen lung nu pot 
varia cu mai mult de 2 % în raport cu ratele dobânzilor 
medii ale celor trei state membre cu cele mai scăzute 
rate de dobândă.

• Deficitele: deficitele bugetare naționale trebuie să fie 
sub 3 % din PIB.

• Datoria publică: nu poate depăși 60 % din PIB.
• Stabilitatea cursului de schimb: ratele de schimb 

trebuie să rămână în limitele marjei de fluctuație 
autorizate pentru cei doi ani anteriori.

(C) PACTUL DE STABILITATE ȘI DE CREȘTERE
În iunie 1997, Consiliul European de la Amsterdam 
a adoptat Pactul de Stabilitate și de Creștere. Acesta 
a reprezentat un angajament permanent de stabilitate 
bugetară, permițând sancționarea financiară a unui stat 
membru din zona euro care se expunea unui deficit 
bugetar mai mare de 3 % din PIB. Pactul a fost consolidat 
în 2011. O consolidare suplimentară a avut loc în 2012, 
când guvernele a 25 de state membre ale UE au semnat 
un acord internațional intitulat „Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și 
monetare”. Acest tratat este cunoscut și sub denumirea de 
„pactul bugetar” și a obligat țările participante să instituie 
norme privind un buget echilibrat în legislația națională.

(D) EUROGRUPUL
Eurogrupul este format din miniștrii de finanțe ai statelor 
membre din zona euro. Aceștia se reunesc pentru 
a coordona politicile economice și a monitoriza politicile 
bugetare și financiare ale propriilor state. De asemenea, 
Eurogrupul reprezintă interesele euro în cadrul forumurilor 
internaționale. Tratatul de la Lisabona a conferit 
Eurogrupului un statut oficial. În ianuarie 2013, primul 
ministru al Țărilor de Jos, Jeroen Dijsselbloem, a fost ales 
președinte al Eurogrupului, pentru un mandat de doi ani și 
jumătate.
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Tallinn, capitala Estoniei, 
unde euro a înlocuit coroana 
în ianuarie 2011.
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(E) CONVERGENȚA MACROECONOMICĂ DUPĂ 2008: 
EFECTELE CRIZEI FINANCIARE

Criza financiară din 2008 a condus la o creștere 
considerabilă a datoriei publice în majoritatea țărilor UE. 
Cu toate acestea, euro a protejat cele mai vulnerabile 
economii împotriva riscului devalorizării atunci când 
acestea se confruntau cu efectele crizei și atacurile 
speculatorilor.

La începutul crizei, multe bănci au întâmpinat probleme, 
fiind salvate de guvernele naționale, contribuind astfel la 
creșterea datoriei publice. Ulterior, atenția s-a îndreptat 
către datoria publică, în special asupra unor state cu grad 
mare de îndatorare și deficite bugetare în creștere în iarna 
2009-2010. Acesta este motivul pentru care liderii UE au 
înființat „mecanismul european de stabilitate”. Această 
„protecție” are o capacitate de creditare de 500 de 
miliarde de euro din fonduri garantate de către țările din 
zona euro și este folosită pentru protejarea stabilității 
financiare în zona euro. În decursul anilor 2010-2013, 
cinci țări au încheiat acorduri de asistență financiară cu 
diferitele organisme ale UE și cu FMI (Grecia, Irlanda, 
Portugalia, Spania și Cipru). Acordurile au fost adaptate la 
situația din fiecare țară, dar de obicei au inclus reforme în 
vederea îmbunătățirii eficienței sectorului public în țara în 
cauză. Până la sfârșitul anului 2013, Irlanda a fost prima 
țară care a finalizat cu succes programul de ajustare 
economică convenit și care a reînceput să împrumute bani 
direct de pe piețele de capital.

Ca parte a răspunsului la criză, statele membre și 
instituțiile UE au început, de asemenea, să aplice prevederi 
ale Tratatului de la Lisabona destinate consolidării 
economice a UE: dezbaterea prealabilă a proiectelor de 
bugete naționale; monitorizarea economiilor naționale și 
întărirea reglementărilor privind competitivitatea, cu 
sancțiuni aplicabile statelor care încalcă normele 
financiare. Acest proces are loc în primele șase luni ale 
fiecărui an și este intitulat „semestrul european”.

Astfel, ca răspuns la modificările financiare și economice 
mondiale, Uniunea Europeană este nevoită să adopte 
măsuri mai dure, prin care se asigură că statele membre 
își gestionează bugetele cu responsabilitate și își acordă 
sprijin financiar reciproc. Aceasta este singura cale prin 
care euro își poate menține credibilitatea ca monedă unică 
și care permite statelor membre să înfrunte împreună 
vicisitudinile economice ale globalizării. Atât Comisia, cât și 
Parlamentul European subliniază importanța coordonării 
politicilor naționale, economice și sociale, în condițiile în 
care, pe termen lung, moneda comună europeană nu este 
viabilă în absența unei forme de guvernare economică 
comună.



27
1 2  L E C Ț I I  D E S P R E  E U R O P A  D E  P A S C A L  F O N T A I N E

8.  Progres prin cunoaștere și inovare

Strategia Europa 2020 urmărește:
 X să răspundă globalizării și crizei economice prin refacerea competitivității economiei europene 

(telecomunicații, servicii, energie, noi tehnologii ecologice pentru dezvoltare durabilă);
 X să asigure:

— creștere inteligentă: promovarea cunoașterii, inovării, educației și societății digitale;
— creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, 

mai ecologice și mai competitive;
— creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată de ocupare a forței de 

muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.

La începutul anilor ‘90, două fenomene majore au început 
să revoluționeze economia și viața cotidiană peste tot în 
lume, inclusiv în Europa. Primul dintre acestea a fost 
globalizarea, economiile din toată lumea devenind din ce 
în ce mai interdependente, iar celălalt a fost revoluția 
tehnologică, incluzând Internetul și noile tehnologii de 
informare și comunicare.

Prin urmare, în anul 2000, UE a adoptat o strategie care 
viza modernizarea economiei europene, care a fost 
denumită „procesul de la Lisabona”.

În ultima perioadă, omenirea a fost zguduită de crize 
financiare și economice majore care au provocat 
o recesiune economică severă și creșterea șomajului în 
Europa. Procesul de la Lisabona a fost înlocuit în 2010 de 
strategia „Europa 2020”, care cuprinde o serie de inițiative 
diverse menite să ducă la creșterea productivității 
economiilor europene și să consolideze coeziunea socială.

În cadrul acestei strategii, cele 28 de state membre ale UE 
au convenit să:

• ofere Comisiei Europene un rol mai important în 
conducerea acestui proces, în special prin diseminarea 
„celor mai bune practici” în Europa;

• accelereze reformarea piețelor financiare și a sistemelor 
de securitate socială și liberalizeze concurența în 
sectoarele telecomunicațiilor și energetic;

• modernizeze sistemele de învățământ, adopte inițiative 
de încadrare în muncă a tinerilor, întărească legăturile 
între universități și companii și să continue programele 
Erasmus, Leonardo și Erasmus Mundus;

• inițieze măsuri mai hotărâte de creare a unei „piețe 
unice” europene a cercetării (de exemplu, prin 
armonizarea sistemelor fiscale și de asigurări sociale), 
care să permită libera circulație în Europa a oamenilor 
de știință, a cunoașterii și a tehnologiei;

• crească cheltuielile în domeniul cercetării și inovării la 
3 % din PIB (un obiectiv adoptat și de Statele Unite).

În primăvara fiecărui an, Consiliul European se reunește 
pentru a trece în revistă progresul înregistrat în punerea în 
aplicare a acestei strategii.
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Pentru a ține pasul cu 
concurența globală, UE 
încurajează noile tehnologii 
și inovarea.
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9.  Ce înseamnă a fi cetățean european?

 X Cetățenii din țările Uniunii Europene pot să călătorească, să locuiască și să muncească oriunde pe teritoriul UE.
 X UE încurajează și finanțează programe care să‑i apropie pe cetățeni, în special în domeniul educației și 

culturii.
 X Sentimentul apartenenței la Uniunea Europeană se va dezvolta numai progresiv, pe măsură ce UE reușește 

să obțină rezultate reale și să clarifice beneficiile pe care le aduce populației.
 X Europenii recunosc simboluri ale identității europene comune precum moneda unică și drapelul și imnul 

european.
 X Începe să își facă apariția o „sferă publică europeană”, la care participă și partidele politice din întreaga 

Europă. La fiecare cinci ani, cetățenii votează un nou Parlament European, care, la rândul său, votează 
o nouă Comisie Europeană.

Cetățenia Uniunii Europene este consfințită prin Tratatul UE: 
„Este cetățean al Uniunii orice persoană care are cetățenia 
unui stat membru. Cetățenia Uniunii nu înlocuiește 
cetățenia națională, ci se adaugă acesteia” [articolul 20 
alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene]. Dar ce înseamnă, în practică, cetățenia UE?

I. A călători, a locui și a munci în 
Europa

În calitate de cetățean european, aveți dreptul de 
a călători, munci și locui oriunde pe teritoriul Uniunii 
Europene.

Dacă ați absolvit o facultate cu o durată de cel puțin trei 
ani, calificarea obținută va fi recunoscută în toate țările 
UE, calitatea sistemelor de învățământ și formare 
europene fiind recunoscute reciproc de toate statele 
membre.

Aveți dreptul de a munci în domeniul sănătății, al educației 
și al altor servicii publice (cu excepția poliției, forțelor 

armate etc.) din orice țară a Uniunii Europene. Într-adevăr, 
ce poate fi mai normal decât ca un profesor britanic să fie 
solicitat să predea engleza la Roma sau ca un tânăr 
absolvent belgian să-și încerce șansele la un concurs 
pentru un post în administrație publică în Franța?

Înainte de a vă deplasa pe teritoriul Uniunii Europene, 
puteți obține de la autoritățile naționale din țara 
dumneavoastră un card european de asigurări sociale de 
sănătate care va contribui la acoperirea costurilor 
medicale în eventualitatea unei îmbolnăviri în altă țară.

II. Cum vă puteți exercita drepturile de 
cetățean european

Calitatea de cetățean al Uniunii Europene nu înseamnă că 
sunteți doar un lucrător sau un consumator: ea presupune 
și drepturi politice specifice. După adoptarea Tratatului de 
la Maastricht, aveți dreptul, indiferent de naționalitate, să 
votați și să candidați atât în alegerile locale din țara în 
care vă aveți reședința, cât și la alegerile pentru 
Parlamentul European.
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Europenii sunt liberi să 
trăiască și să muncească în 
orice stat membru.

http://en.wikipedia.org/wiki/Treaties_of_Rome
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Începând din decembrie 2009 (odată cu intrarea în vigoare 
a Tratatului de la Lisabona), mai aveți și dreptul de 
a transmite petiții Comisiei prin care să solicitați înaintarea 
unei inițiative legislative – aceasta numai dacă petiția este 
semnată de un milion de persoane, dintr-un număr cât mai 
mare de state ale UE.

III. Drepturi fundamentale

Angajamentul Uniunii Europene în favoarea drepturilor 
cetățenilor a fost reafirmat la Nisa, în decembrie 2000, 
când Consiliul European a proclamat în mod solemn Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Această 
cartă a fost elaborată de către o convenție alcătuită din 
membri ai parlamentelor naționale și ai Parlamentului 
European, reprezentanți ai guvernelor statelor membre și 
un membru al Comisiei Europene. Alcătuită din șase 
capitole – Demnitatea, Libertățile, Egalitatea, Solidaritatea, 
Drepturile cetățenilor, Justiția – Carta conține 54 de 
articole care definesc valorile fundamentale ale Uniunii 
Europene, precum și drepturile civile, politice, economice și 
sociale ale cetățenilor europeni.

Articolele introductive se referă la demnitatea umană, 
dreptul la viață, dreptul la „integritate a persoanei”, dreptul 
la libertatea de exprimare și de conștiință. Capitolul privind 
solidaritatea este inovator prin faptul că asociază 
drepturile sociale și economice după cum urmează:

• dreptul la grevă;
• dreptul lucrătorilor la informare și consultare;
• dreptul la conciliere a vieții de familie și a vieții 

profesionale;
• dreptul la asistență medicală, securitate socială și 

asistență socială pretutindeni pe teritoriul Uniunii Europene.

Carta promovează, de asemenea, egalitatea între bărbați 
și femei și introduce drepturi precum protecția datelor, 
interzicerea practicilor de eugenie și de clonare umană în 
scopul reproducerii, dreptul la protecția mediului, drepturile 

copilului și ale persoanelor în vârstă și dreptul la o bună 
administrare.

Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la 
1 decembrie 2009, conferă Cartei o valoare juridică 
similară celei a tratatelor – astfel, în temeiul său, o cauză 
poate fi instrumentată la Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene. (Cu toate acestea, există un protocol care 
specifică modul de aplicare a Cartei în Polonia și în Regatul 
Unit, care se va aplica ulterior și în cazul Republicii Cehe).

În plus, articolul 6 din Tratatul de la Lisabona se constituie 
într-o bază juridică a aderării UE la Convenția europeană 
a drepturilor omului. Astfel, pe lângă simpla prezență în 
tratatele UE, Convenția va avea forță juridică în statele 
membre ale UE, asigurând astfel o protecție sporită 
a drepturilor omului în Uniunea Europeană.

IV. Europa înseamnă cultură și educație

Sentimentul unui destin comun și al apartenenței la 
aceeași colectivitate nu poate fi creat în mod artificial. 
Doar o conștiință culturală comună poate da naștere 
acestui sentiment, de aceea Uniunea Europeană trebuie să 
se concentreze nu numai asupra chestiunilor economice, ci 
și asupra educației, cetățeniei și culturii.

UE nu impune modul de organizare a școlilor și sistemului 
educațional sau a programei de studiu: acestea sunt decise 
la nivel național sau local. Totuși, UE desfășoară programe 
(sub denumirea de „Erasmus +”) de promovare 
a schimburilor de experiență în educație, prin care tinerii 
pot călători în străinătate pentru a se forma sau a studia, 
a învăța noi limbi și a lua parte la activități comune alături 
de școli sau universități din alte țări. Peste patru milioane 
de persoane vor primi sprijin în perioada 2014-2020.

Statele europene cooperează – prin „procesul Bologna” – în 
direcția creării unui spațiu european al învățământului 
superior. Aceasta presupune, între altele, că studiile 
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universitare din toate țările respective se vor finaliza prin 
acordarea de diplome comparabile și recunoscute reciproc 
(diplome de licență, de masterat și de doctorat).

În domeniul culturii, programul UE „Europa Creativă” 
stimulează cooperarea între realizatorii de programe TV și 
filme, promotorii acestora, societățile de radiodifuziune și 
organizațiile culturale din diferite țări. Acesta încurajează 
producerea de filme și programe de televiziune europene, 
contribuind la restabilirea echilibrului între producțiile 
europene și cele americane.

Una dintre cele mai importante caracteristici ale Europei 
este diversitatea sa lingvistică, iar conservarea acesteia 
reprezintă un important obiectiv al UE. Este adevărat că 
multilingvismul ocupă un loc esențial în activitatea Uniunii 
Europene. Legislația UE trebuie să fie disponibilă în toate 
cele 24 de limbi oficiale, iar fiecare membru al 
Parlamentului European are dreptul de a-și folosi limba 
maternă în cursul dezbaterilor parlamentare.

V. Ombudsmanul European și dreptul 
dumneavoastră de a adresa petiții 
Parlamentului

Pentru a apropia Uniunea Europeană de cetățenii săi, 
Tratatul privind Uniunea Europeană a creat o nouă 
instituție, Mediatorul european. Acesta, denumit și 
ombudsman, este desemnat de Parlamentul European, iar 
durata mandatului său este egală cu cea a Parlamentului. 
Rolul mediatorului este acela de a investiga plângerile 
privind activitatea instituțiilor și organismelor Uniunii 
Europene. Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică 
sau juridică cu domiciliul sau sediul într-un stat membru al 
UE poate înainta o plângere către mediator. Acesta 
încearcă încheierea unui acord amiabil între reclamant și 
instituția sau organismul vizat.

De asemenea, orice locuitor al Uniunii Europene poate 
transmite petiții Parlamentului European. Aceasta reprezintă 
o altă legătură importantă între instituțiile UE și public.

VI. Sentimentul unui destin comun

Ideea unei „Europe a cetățenilor” este foarte nouă. Există 
deja simboluri ale unei identități europene comune, precum 
pașaportul european, în uz din 1985, permisele de 
conducere europene, emise din 1996 în toate țările UE, 
deviza UE „unitate în diversitate”, iar 9 mai este 
sărbătorită ca „Ziua Europei”.

Imnul european („Oda bucuriei”, compusă de Beethoven) și 
steagul european (un cerc format din 12 stele aurii pe fond 

albastru) au fost menționate în mod explicit în proiectul de 
constituție a Uniunii Europene din 2004, dar au fost eliminate 
din Tratatul de la Lisabona, care îl înlocuiește. Acestea rămân 
totuși simboluri ale Uniunii Europene, iar statele membre, 
autoritățile locale și cetățenii rămân liberi să le folosească.

Cu toate acestea, europenii vor fi conștienți de „apartenența” 
la Uniunea Europeană doar dacă sunt informați și înțeleg 
modul de funcționare al UE. Instituțiile UE și statele membre 
trebuie să depună mai multe eforturi pentru a explica 
activitatea UE într-un limbaj clar și accesibil.

De asemenea, cetățenii au nevoie ca UE să aducă o reală 
schimbare în viața lor de zi cu zi. În această privință, 
punerea în circulație a bancnotelor și monedelor euro în 
anul 2002 a avut un impact important. În prezent, mai 
mult de două treimi din cetățenii Uniunii își gestionează 
bugetul personal și economiile în euro. Datorită monedei 
unice, consumatorii au posibilitatea de a compara prețurile 
la bunuri și servicii direct între o țară și alta.

Controalele la frontieră au fost eliminate între majoritatea 
statelor membre ale Uniunii Europene care au semnat 
Acordul Schengen, aceasta oferind deja cetățenilor europeni 
sentimentul că aparțin unui spațiu geografic unic și unificat.

Mai mult decât orice, ideea unui destin comun este dată de 
sentimentul de implicare personală în procesul decizional al 
Uniunii Europene. Fiecare cetățean adult din UE are dreptul 
de a vota în alegerile pentru Parlamentul European, ceea ce 
constituie o bază importantă a legitimității democratice a UE. 
Această legitimitate sporește pe măsură ce Parlamentul 
European este înzestrat cu mai multe competențe, 
parlamentele naționale dobândesc o capacitate sporită de 
a influența deciziile UE, iar cetățenii europeni se implică tot 
mai activ în ONG-uri, în mișcări politice și în crearea unor 
partide politice europene. Există multe căi de a contribui la 
alcătuirea agendei europene și a determina cursul politicilor 
UE, dacă doriți să faceți acest lucru. Pot fi menționate, ca 
exemplu, forumurile de discuții online dedicate activității 
Uniunii Europene, unde vă puteți implica în dezbateri sau vă 
puteți posta comentariile pe blogurile comisarilor sau 
membrilor Parlamentului European. De asemenea, vă puteți 
adresa Comisiei sau Parlamentului în mod direct, online sau 
prin intermediul uneia dintre reprezentanțele din țara 
dumneavoastră (pentru detalii, a se vedea a treia copertă).

Uniunea Europeană a apărut pentru a fi pusă în slujba 
europenilor, iar viitorul său trebuie să fie modelat prin 
implicarea activă a cetățenilor din toate păturile sociale. 
Fondatorii UE cunoșteau prea bine acest aspect. „Nu coalizăm 
state, ci unim oameni”, afirma Jean Monnet în 1952. 
Sensibilizarea opiniei publice cu privire la Uniunea Europeană 
și implicarea cetățenilor în activitățile acesteia reprezintă 
încă una din cele mai mari provocări la care trebuie să facă 
față instituțiile europene în prezent.
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10.  O Europă a libertății, securității 
și justiției

 X Deschiderea frontierelor interne dintre statele membre ale UE reprezintă un mare avantaj pentru populația 
Uniunii, deoarece oamenii pot călători liber fără a fi supuși controalelor vamale.

 X Libera circulație pe teritoriul Uniunii trebuie însă să fie însoțită de întărirea controlului la frontierele externe 
ale UE pentru a combate în mod eficient crima organizată, terorismul, imigrația ilegală și traficul de droguri 
și de persoane.

 X Statele membre ale UE cooperează în domeniul justiției și cel polițienesc cu scopul de a asigura o securitate 
sporită în Europa.

Cetățenii europeni au dreptul de a trăi în libertate, fără 
frica persecuției sau a violenței, pe tot cuprinsul Uniunii 
Europene. Cu toate acestea, criminalitatea internațională și 
terorismul reprezintă unele din cele mai îngrijorătoare 
fenomene pentru europeanul de azi.

Este evident faptul că libera circulație a persoanelor 
implică necesitatea ca fiecare cetățean să beneficieze de 
același grad de protecție și de acces la justiție oriunde pe 
teritoriul Uniunii. Astfel, prin amendamente succesive 
aduse tratatelor, Uniunea Europeană devine, de la o zi la 
alta, un spațiu unic al „libertății, securității și justiției”.

Sfera acțiunilor UE în aceste domenii a fost extinsă, de-a 
lungul anilor, prin adoptarea de către Consiliul European 
a trei programe-cadru succesive: programul de la Tampere 
(1999-2004), programul de la Haga (2005-2009) și 
programul de la Stockholm (2010-2014). În timp ce 
programele de la Tampere și Haga prevedeau măsuri de 
creștere a securității, cel de la Stockholm se concentrează 
mai mult asupra protejării drepturilor cetățenilor.

Procesul decizional în aceste domenii a devenit mai 
eficient datorită Tratatului de la Lisabona, care a intrat în 
vigoare în decembrie 2009. Înainte de acest moment, 

responsabilitatea creării și gestionării spațiului de libertate, 
securitate și justiție revenea exclusiv statelor membre. 
Lucrările au fost desfășurate în principal de către Consiliu 
(prin dezbateri și acorduri între miniștri), rolul Comisiei și 
Parlamentului rămânând unul redus. Ce a schimbat 
Tratatul de la Lisabona: Consiliul adoptă majoritatea 
deciziilor prin vot cu majoritate calificată, iar Parlamentul 
participă în mod egal la procesul decizional.

I. Libertatea de circulație în UE și 
protejarea granițelor sale externe

Libera circulație a persoanelor pe teritoriul UE creează 
probleme de securitate statelor membre, deoarece acestea 
nu mai au control asupra granițelor interne. În 
compensație, este necesară adoptarea unor măsuri 
suplimentare pentru întărirea securității la granițele 
externe ale UE. De asemenea, se impune sporirea 
cooperării forțelor de poliție și a autorităților judiciare 
naționale în vederea combaterii criminalității 
transfrontaliere care ar putea profita de libertatea de 
circulație.
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Pe măsură ce populația 
europeană îmbătrânește, 
imigranții legali calificați 
completează necesarul de 
forță de muncă.
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Una dintre cele mai importante acțiuni pentru facilitarea 
circulației pe teritoriul Uniunii Europene s-a realizat în 
1985, când guvernele Belgiei, Franței, Luxemburgului, 
Republicii Federale Germania și Țărilor de Jos au semnat 
un acord la Schengen, un mic oraș de frontieră din 
Luxemburg. Aceste state au hotărât să elimine toate 
controalele asupra persoanelor, indiferent de naționalitate, 
la frontierele lor comune, să armonizeze controalele la 
frontierele externe ale UE și să adopte o politică comună 
în materie de vize. Aceste state au format, așadar, o zonă 
fără frontiere interne cunoscută sub numele de spațiul 
Schengen.

De atunci, acordurile de la Schengen au fost integrate 
complet în tratatele UE, iar spațiul Schengen s-a extins 
treptat. În 2013, normele Schengen se aplicau integral de 
către toate statele membre, cu excepția Bulgariei, Ciprului, 
Croației, Irlandei, Regatului Unit și României. Patru state 
non-UE – Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia – sunt 
și ele integrate în zona Schengen.

Înăsprirea controalelor la frontierele externe ale UE 
a devenit o prioritate odată cu extinderile din 
2004 și 2007. O agenție a UE cunoscută sub numele de 
Frontex, din Varșovia, este responsabilă pentru gestionarea 
cooperării UE privind securitatea frontierelor externe. 
Statele membre pot pune la dispoziție nave, elicoptere și 
avioane pentru misiunile de patrulare comună – de 
exemplu, în zonele de risc din Marea Mediterană. De 
asemenea, UE ia în considerare înființarea unei poliții de 
frontieră europene.

II. Politica de azil și imigrație

Europa se mândrește cu tradiția sa umanitară de a primi 
străini și de a oferi azil pentru refugiații care fug din calea 
pericolului și a persecuției. Totuși, în prezent, guvernele 
statelor Uniunii Europene trebuie să facă față unui număr 
crescând de imigranți, atât cu statut legal, cât și ilegal, 
într-un spațiu lipsit de frontiere interne.

Guvernele UE au hotărât armonizarea reglementărilor în 
acest domeniu astfel încât cererile de azil să fie examinate 
conform unor principii de bază recunoscute în întreaga 
Uniune Europeană. Au fost adoptate standarde minime 
comune pentru acceptarea solicitanților de azil și pentru 
acordarea statutului de refugiat. A fost creat un Birou 
European de Sprijin pentru Azil, cu sediul în Malta, pentru 
a facilita cooperarea între statele membre ale UE în acest 
domeniu.

Combaterea afluxului masiv de imigranți ilegali pe cale 
maritimă din ultimii ani a devenit una din principalele 
priorități ale UE. Guvernele statelor membre cooperează 
pentru a opri traficul cu ființe umane și pentru a încheia 
acorduri comune de repatriere a imigranților ilegali. În 
același timp, imigrația legală este mai bine coordonată 
prin reglementările UE privind reîntregirea familiei, statutul 
rezidenților pe termen lung și admiterea resortisanților 
țărilor terțe care doresc să călătorească în Europa în 
scopuri de studiu sau cercetare.
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Cooperarea între autoritățile 
vamale europene contribuie 

la reducerea traficului ilicit și 
a infracționalității.
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III. Combaterea criminalității 
internaționale

Este necesar un efort susținut pentru combaterea bandelor 
criminale care practică traficul de persoane și care 
exploatează ființele vulnerabile, în special femeile și copiii.

Crima organizată devine din ce în ce mai sofisticată și 
acționează în mod curent în rețele europene sau 
internaționale. Terorismul a dovedit deja că poate lovi cu 
brutalitate oriunde în lume.

În acest context, a fost creat Sistemul de informații 
Schengen (SIS). Este vorba despre o bază de date 
complexă care le permite forțelor polițienești și 
autorităților judiciare să facă schimb de informații despre 
bunuri furate, cum ar fi vehicule și obiecte de artă sau 
despre persoanele pe numele cărora s-a emis un mandat 
de arestare sau o cerere de extrădare. O bază de date de 
nouă generație, denumită SIS II, are o capacitate sporită și 
poate stoca noi tipuri de date.

Una din cele mai eficiente metode de capturare 
a infractorilor este urmărirea fondurilor dobândite pe căi 
ilegale. Din acest motiv, cât și pentru eliminarea surselor 
de finanțare a organizațiilor criminale și teroriste, UE 
a elaborat o legislație care urmărește combaterea spălării 
banilor.

Cea mai importantă realizare din ultimii ani în domeniul 
cooperării dintre forțele de ordine a fost crearea Europol, 
un organism al Uniunii Europene cu sediul la Haga, care 
este format din ofițeri de poliție și funcționari vamali. Aria 
de acțiune a Europol cuprinde: traficul de droguri și de 
vehicule furate, traficul de persoane, rețelele clandestine 
de imigrație, exploatarea sexuală a femeilor și a copiilor, 
pornografia infantilă, falsificarea, traficul de material 
radioactiv și nuclear, terorismul, spălarea banilor și 
falsificarea monedei europene.

IV. Crearea unui „spațiu judiciar 
european”

În prezent, în Uniunea Europeană coexistă mai multe 
sisteme judiciare diferite, fiecare în cadrul frontierelor 
naționale. Dar criminalitatea internațională și terorismul nu 
se opresc la frontierele naționale. Din acest motiv, UE are 
nevoie de un cadru comun de luptă împotriva terorismului, 
a traficului de droguri și a contrafacerii, pentru a putea 
garanta cetățenilor un grad ridicat de protecție și pentru 
a favoriza cooperarea internațională în acest domeniu. Pe 
lângă aceasta, UE mai are nevoie de o politică penală 
comună, astfel încât definițiile diferite ale anumitor acte 
criminale să nu compromită cooperarea judiciară dintre 
state.

Cel mai important exemplu de cooperare practică în acest 
domeniu este oferit de Eurojust, o structură centrală de 
coordonare înființată la Haga în anul 2003. Obiectivul său 
este acela de a facilita cooperarea între autoritățile 
naționale de urmărire penală în cazul investigațiilor care 
implică mai multe state membre ale UE. La hotărârea 
Consiliului (sau a unui grup de cel puțin nouă state 
membre), Eurojust poate fi utilizat ca bază de înființare 
a unui Parchet European. Rolul procurorului va fi de 
a investiga și urmări penal infracțiunile împotriva 
intereselor financiare ale UE.

Un alt instrument practic al cooperării transfrontaliere este 
mandatul european de arestare, în uz încă din ianuarie 
2004. Acesta înlocuiește procedurile de extrădare de lungă 
durată.

În materie de drept civil, Uniunea Europeană a adoptat 
o legislație care să faciliteze aplicarea deciziilor 
judecătorești în cazuri transfrontaliere care implică 
divorțuri, separare de drept, custodia copiilor și pensia 
alimentară. Astfel, hotărârile judecătorești emise într-unul 
din statele membre pot fi aplicate în oricare alt stat 
membru. Uniunea Europeană a pus în aplicare proceduri 
comune pentru simplificarea și accelerarea reglementării 
litigiilor transfrontaliere în cazul unor acțiuni civile de 
amploare redusă și indubitabile, cum ar fi recuperarea 
creanțelor și falimentul.
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Pe plan economic, comercial și monetar, Uniunea 
Europeană a devenit o mare putere mondială. Se spune 
uneori că UE a devenit un gigant economic, dar a rămas un 
„pitic politic”. Aceasta este, bineînțeles, o exagerare. 
Uniunea Europeană are o influență considerabilă în cadrul 
organizațiilor internaționale cum ar fi Organizația Mondială 
a Comerțului (OMC), organismele specializate ale 
Organizației Națiunilor Unite (ONU) și în cadrul 
summit-urilor mondiale pentru mediul înconjurător și 
dezvoltare.

Nu este mai puțin adevărat că UE și statele sale membre 
mai au multe progrese de făcut pe plan diplomatic și 
politic, înainte de a se putea exprima la unison în 
problemele mondiale majore. Mai mult, sistemele militare 
de apărare (care constituie piatra de temelie 
a suveranității naționale) rămân sub autoritatea guvernelor 
naționale, ale căror legături s-au sudat în interiorul 
alianțelor cum ar fi cea a NATO.

I. Politica externă și de securitate 
comună

(A) CREAREA UNUI SERVICIU DIPLOMATIC EUROPEAN
Politica externă și de securitate comună (PESC) și politica 
europeană de securitate și apărare (PESA) definesc 
principalele obiective ale Uniunii Europene în domeniul 
politicii externe. Aceste politici au fost introduse prin Tratatele 
de la Maastricht (1992), Amsterdam (1997) și Nisa (2001). 
Acestea au format „cel de-al doilea pilon” al Uniunii 
Europene – un ansamblu al sectoarelor politice în care se 
aplică deciziile interguvernamentale și în care Comisia 
Europeană și Parlamentul European joacă doar un rol 
marginal. Deciziile în acest domeniu sunt luate prin consens, 
cu toate că fiecare stat are dreptul de a se abține. Chiar dacă 
Tratatul de la Lisabona a exclus „pilonii” din structura UE, nu 
a modificat procesul decizional în materie de securitate și 
apărare. Cu toate acestea, a schimbat denumirea acestei 
politici din PESA în PESAC (politica europeană de securitate și 
apărare comună). De asemenea, a promovat imaginea PESC 
prin crearea postului de Înalt reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate.

11.  Care este rolul UE pe scena mondială?

 X Influența Uniunii Europene pe scena mondială crește ori de câte ori vorbește la unison în probleme 
internaționale cum ar fi, de exemplu, negocierile comerciale. În acest scop, dar și pentru a îmbunătăți 
imaginea UE pe plan internațional, începând din 2009, Consiliul European este condus de un președinte 
permanent și în același an a fost desemnat primul Înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate.

 X În domeniul apărării, fiecare stat rămâne suveran, fie că este membru NATO sau neutru. Cu toate acestea, 
statele membre ale Uniunii Europene dezvoltă cooperarea militară în vederea misiunilor de menținere a păcii.

 X UE este unul dintre cei mai importanți actori din comerțul internațional și cooperează în cadrul Organizației 
Mondiale a Comerțului (OMC) pentru asigurarea libertății piețelor și reglementarea sistemului de schimb.

 X Din considerente istorice și geografice, UE acordă o atenție deosebită continentului african (prin politici 
privind ajutorul pentru dezvoltare, preferințe comerciale, ajutor alimentar și promovarea respectului pentru 
drepturile omului). 
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Sarcina sa este de a reflecta punctul de vedere colectiv al 
UE și de a reprezenta Uniunea Europeană în cadrul 
organizațiilor și conferințelor internaționale. Este asistată 
de miile de funcționari ai UE și naționali care alcătuiesc 
Serviciul European de Acțiune Externă – practic, serviciul 
diplomatic al UE.

Obiectivul politicii externe a UE este, în esență, de 
a asigura securitatea, stabilitatea, democrația și respectul 
pentru drepturile omului – nu doar în imediata sa 
vecinătate (de exemplu, în Balcani) ci și în alte puncte 
sensibile din jurul lumii, precum Africa, Orientul Mijlociu și 
Caucaz. Principalul său instrument este „puterea 
necoercitivă”, care presupune misiuni de observare 
a alegerilor, asistență umanitară și ajutor pentru 
dezvoltare. În 2012, UE a donat ajutor umanitar în valoare 
de peste 1,3 miliarde de euro. UE asigură 60 % din ajutorul 
pentru dezvoltare la nivel mondial și oferă asistență celor 
mai sărace țări din lume în ceea ce privește combaterea 
sărăciei, alimentația populației, evitarea dezastrelor 
naturale, accesul la apă potabilă și tratarea bolilor. În 
același timp, UE încurajează activ aceste țări să respecte 
statul de drept și să își deschidă piețele pentru comerțul 
internațional. Comisia și Parlamentul European se asigură 
că asistența este oferită într-o manieră responsabilă și 
este gestionată și utilizată în mod corespunzător.

Este UE capabilă și pregătită să înăsprească diplomația 
„puterii necoercitive”? Aceasta este principala provocare 
a anilor care urmează. De prea multe ori, declarațiile și 
pozițiile comune ale Consiliului European privind probleme 
internaționale majore (procesul de pace din orientul 
Mijlociu, Irak, terorismul, relațiile cu Rusia, Iran, Cuba etc.) 
nu fac decât să exprime cel mai mic numitor comun. În 
acest timp, statele membre importante continuă să își 
urmeze propriile politici diplomatice. Dar Uniunea 
Europeană este acceptată ca un actor de talie mondială 
doar atunci când vorbește cu o singură voce. Dacă dorește 
să își sporească credibilitatea și influența, UE trebuie să 
combine puterea sa economică și comercială cu aplicarea 
constantă a politicii sale comune de securitate și apărare.

(B) REALIZĂRI CONCRETE ALE POLITICII EUROPENE 
DE SECURITATE ȘI APĂRARE COMUNĂ (PESAC)

Începând din 2003, Uniunea Europeană are capacitatea de 
a desfășura operațiuni de gestionare a crizelor, în condițiile 
în care statele membre pun, în mod voluntar, forțe la 
dispoziția UE pentru astfel de operațiuni.

Responsabilitatea executării operațiunilor revine unui grup 
de organisme politico-militare: Comitetul politic și de 
securitate (COPS), Comitetul militar al UE (CMUE), 
Comitetul însărcinat cu aspectele civile ale gestionării 
crizelor (Civcom) și Statul-Major al Uniunii Europene (EUMS). 
Aceste organisme sunt responsabile în fața Consiliului și 
își au sediul la Bruxelles.

Acest set de instrumente oferă substanță politicii comune 
de securitate și apărare și permite UE să își îndeplinească 
propriile obiective – umanitare și de instaurare sau de 
menținere a păcii. Aceste misiuni nu trebuie să se 
suprapună sarcinilor NATO, acest lucru fiind garantat prin 
acordurile „Berlin plus”, încheiate între NATO și UE. Acestea 
permit accesul Uniunii Europene la resursele logistice ale 
NATO (în scopuri de detecție, comunicare, comandă și 
transport).

Începând din 2003, Uniunea Europeană a lansat un număr 
de 30 de operațiuni militare și misiuni civile. Primele dintre 
acestea s-au desfășurat în Bosnia și Herțegovina, unde 
trupele UE au înlocuit forțele NATO. Aceste misiuni și 
operațiuni, efectuate sub culorile europene, au fost sau 
sunt organizate pe trei continente. Acestea includ misiunea 
EUFOR din Ciad și Republica Centrafricană, operațiunea 
„Atalanta” a EUNAVFOR de combatere a pirateriei 
somaleze din Golful Aden, misiunea EULEX de consolidare 
a statului de drept în Kosovo și misiunea EUPOL din 
Afganistan de instruire a poliției afgane.

Cum tehnologia militară devine din ce în ce mai scumpă și 
sofisticată, guvernele UE găsesc imperios necesar să 
lucreze împreună la fabricarea armelor – în special acum, 
când criza financiară impune reducerea cheltuielilor 
publice. Mai mult decât atât, dacă forțele lor armate 
intenționează să execute misiuni în comun în afara 
teritoriului european, sistemele lor ar trebui să fie 
interoperaționale, iar echipamentele suficient de 
standardizate. Din aceste motive, Consiliul European de la 
Salonic din iunie 2003 a decis înființarea unei Agenții 
Europene de Apărare (AEA), care să contribuie la 
dezvoltarea capacității militare a UE. Aceasta a fost 
instituită în mod oficial în 2004.

II. O politică comercială deschisă către 
lume

Poziția sa de putere comercială conferă Uniunii Europene 
o considerabilă influență internațională. UE sprijină 
sistemul bazat pe reguli al Organizației Mondiale 
a Comerțului (OMC), cu cei 159 de membri ai săi. Acest 
sistem oferă un grad de securitate juridică și transparență 
în conducerea comerțului internațional. OMC stabilește 
condițiile prin care membrii săi pot să se apere împotriva 
practicilor neloiale cum ar fi dumpingul (vânzare sub 
costuri), prin care exportatorii concurează împotriva 
rivalilor lor. De asemenea, oferă o procedură pentru 
soluționarea disputelor care apar între doi sau mai mulți 
parteneri comerciali.
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După 2001, prin „runda Doha” de negocieri comerciale, UE 
a căutat să liberalizeze comerțul mondial. Aceste negocieri 
sunt dificile, dar UE rămâne convinsă că, în contextul crizei 
financiare și economice, o contracție a schimburilor 
comerciale internaționale poate transforma recesiunea 
într-o depresiune economică la scară extinsă.

Politica comercială a UE este strâns legată de politica sa 
de dezvoltare. Prin sistemul său generalizat de preferințe 
(SGP), UE a garantat accesul preferențial pe piețele sale 
fără taxe sau cu tarife reduse pentru cea mai mare parte 
a importurilor provenind din țările în curs de dezvoltare și 
economii în tranziție. Se merge chiar mai departe pentru 
cele 49 din cele mai sărace țări din lume. Exporturile 
lor – cu excepția armelor – pot beneficia integral de acces 
pe piețele UE, fără taxe vamale.

Uniunea Europeană nu are încheiate totuși acorduri 
comerciale specifice cu principalii săi parteneri comerciali 
din rândul țărilor dezvoltate, cum ar fi Statele Unite ale 
Americii și Japonia. În acest caz, relațiile comerciale sunt 
gestionate prin intermediul mecanismelor OMC, dar se 
negociază în continuare acorduri bilaterale. Uniunea 
Europeană își extinde schimburile comerciale cu noile 
puteri apărute în alte părți ale lumii, din China și India 
până în America de Sud și America Centrală. Acordurile 
comerciale cu aceste țări includ și cooperări de ordin tehnic 
și cultural. (În 2012, peste 17 % din importurile de mărfuri 
în UE proveneau din China). Uniunea Europeană este 
principalul partener comercial al Rusiei și cea mai mare 
sursă a sa de investiții externe. Cu excepția schimburilor 
comerciale, principalele dimensiuni ale relațiilor UE-Rusia 
privesc aspecte transfrontaliere, precum securitatea 
alimentării cu energie, și în special a gazelor naturale.

III. Africa

Relațiile dintre Europa și Africa Subsahariană datează de 
multă vreme. În conformitate cu Tratatul de la Roma din 
1957, pe atunci coloniile și teritoriile de peste mări ale 
unor state membre au devenit asociate ale Comunității. 
Procesul de decolonizare de la începutul anilor ‘60 
a schimbat această legătură într-o asociație diferită, între 
state suverane.

Acordul de la Cotonou, semnat în anul 2000 la Cotonou, 
capitala statului Benin, marchează o nouă etapă in politica 
de dezvoltare a UE. Acest acord dintre Uniunea Europeană 
și țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) este cel 
mai ambițios și mai vast acord comercial și de asistență 
încheiat vreodată între țările dezvoltate și țările în curs de 
dezvoltare. El a succedat Convenției de la Lomé, semnată 
în 1975 la Lomé, capitala statului Togo, iar apoi a fost 
treptat adus la zi.

Acest acord merge mult mai departe în comparație cu 
acordurile anterioare, din moment ce s-a trecut de la 
relațiile comerciale fondate pe accesul pe piață la relații 
comerciale într-un sens mai general. De asemenea, acesta 
a introdus noi proceduri pentru a face față problemelor 
cauzate de încălcarea drepturilor omului.

Uniunea Europeană a acordat concesiuni comerciale 
speciale pentru țările mai puțin dezvoltate, dintre care 39 
sunt semnatare ale Acordului de la Cotonou. Din 2005, 
practic ele pot exporta liber toate tipurile de produse pe 
piețele UE, în regim de scutire vamală.
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12.  Care este viitorul Europei?

 X „Europa nu va fi construită dintr‑odată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care să 
creeze în primul rând o solidaritate de facto”

 X Această declarație din 1950 își menține actualitatea. Dar care sunt cele mai mari provocări cu care se va 
confrunta Europa în următorii ani?

„Europa nu va fi construită dintr-odată sau ca urmare 
a unui plan unic, ci prin realizări concrete care să creeze în 
primul rând o solidaritate de facto”. Acestea au fost 
cuvintele lui Robert Schuman în faimoasa sa declarație 
prin care a lansat proiectul de integrare europeană la 
9 mai 1950. După șaizeci de ani, acestea sunt mai actuale 
ca niciodată. Solidaritatea între populația și națiunile 
europene trebuie să fie constant adaptată pentru 
a răspunde noilor provocări presupuse de o lume în 
schimbare. Desăvârșirea pieței unice la începutul anilor ‘90 
a fost o realizare impresionantă, dar nu și suficientă. 
Pentru ca piețele să funcționeze efectiv a fost necesară 
moneda euro, care și-a făcut apariția în 1999. Sarcinile de 
gestionare a euro și de asigurare a stabilității prețurilor au 
fost încredințate noii Bănci Centrale Europene; criza 
financiară din 2008-2009 și criza datoriilor din 2010 au 
arătat însă că euro este vulnerabil la atacurile 
speculatorilor globali. Pe lângă BCE, este necesară 
coordonarea politicilor economice naționale, dar într-o 
măsură mult mai mare decât cea asigurată în prezent de 
Eurogrup. Așadar, este pregătită UE să elaboreze, în 
curând, planuri de guvernare comună reală în domeniul 
economic?

Jean Monnet, marele arhitect al integrării europene, își 
încheia memoriile din 1976 cu următoarele cuvinte: 
„Națiunile suverane ale trecutului nu mai pot rezolva 
problemele prezentului: ele nu pot asigura propriul lor 
progres sau controla propriul lor viitor. Comunitatea însăși 
nu reprezintă decât o etapă spre formele de organizare ale 
lumii de mâine.” Având în vedere situația economiei 
mondiale din ziua de astăzi, ar trebui deja să considerăm 
că Uniunea Europeană și-a pierdut semnificația politică? 
Sau, mai degrabă, ar trebui să ne întrebăm cum putem 
descătușa întregul potențial al celor peste o jumătate de 
miliard de europeni care împărtășesc aceleași valori și 
interese?

În curând, Uniunea Europeană ar putea avea peste 30 de 
state membre, cu istorie, limbi și culturi foarte diferite. 
O familie de națiuni atât de diferite va putea deveni 
o sferă politică publică comună? Vor putea cetățenii săi să 
își dezvolte sentimentul comun de „european”, rămânând 
în același timp profund atașați de țara, regiunea și 
comunitatea lor locală? Acest lucru poate fi posibil dacă 
statele membre din ziua de astăzi urmează exemplul 
primei Comunități Europene – CECO – născută din ruinele 
celui de Al Doilea Război Mondial. Legitimitatea sa morală 
se întemeia pe reconciliere și consolidare a păcii între 
foștii inamici. CECO a aderat la principiul conform căruia 
toate statele membre, indiferent de mărime, au drepturi 
egale și trebuie să își respecte minoritățile.

Este posibilă continuarea integrării europene pretinzând că 
statele membre ale UE și cetățenii lor împărtășesc 
aceleași idealuri? Sau liderii europeni vor apela tot mai 
mult la acordurile de „întărire a cooperării” prin care 
grupuri ad-hoc de state membre se pot îndrepta separat 
într-o anumită direcție? Înmulțirea unor astfel de acorduri 
poate conduce la o Europă de tip „à la carte” sau cu 
„geometrie variabilă”, în care fiecare stat membru este 
liber să aleagă dacă va adera la o anumită politică sau 
instituție. Această soluție poate fi atractivă prin simplitate, 
dar va însemna începutul sfârșitului pentru UE, care 
funcționează prin anticiparea intereselor comune ale 
statelor membre atât pe termen scurt, cât și pe termen 
lung. UE se bazează pe conceptul de solidaritate, care 
presupune divizarea costurilor, dar și a beneficiilor. Aceasta 
presupune un set de reglementări și politici comune. 
Scutirile, derogările și autoexcluderile trebuie să aibă un 
caracter excepțional și de scurtă durată. Pot fi necesare, 
uneori, anumite acorduri provizorii și perioade de tranziție, 
dar dacă statele membre nu respectă aceleași reguli și nu 
urmăresc obiective comune, solidaritatea se risipește și 
avantajele unei Europe puternice și unite sunt pierdute.
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În același timp, criza economică a demonstrat că țările 
care utilizează euro ca monedă națională se află într-o 
situație specială de dependență care le-a permis să 
funcționeze ca un grup de țări de bază din UE.

Globalizarea obligă Europa să concureze nu doar cu rivalii 
săi tradiționali (Japonia și Statele Unite), ci și cu economii 
în rapidă ascensiune precum Brazilia, China și India. Poate 
UE să mențină restricțiile de acces pe piața unică în 
interesul protejării standardelor europene sociale și de 
mediu? Chiar și într-un astfel de caz, realitățile dure ale 
concurenței internaționale nu pot fi evitate. Singura soluție 
este ca Europa să devină un autentic actor global, 
acționând unită pe scena mondială și afirmându-și 
interesele cu tărie, cu o singură voce. Progresele în această 
direcție pot fi obținute numai prin intensificarea eforturilor 
de realizare a uniunii politice. Președintele Consiliului 
European, președintele Comisiei și Înaltul reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 
trebuie să conducă UE împreună, într-o manieră fermă și 
consecventă.

În același timp, UE trebuie să fie mai aproape de cetățenii 
săi. Parlamentul European – care a primit competențe 
sporite prin fiecare nou tratat – este ales prin vot direct și 
universal, o dată la fiecare cinci ani. Dar procentul de 
alegători care își exprimă votul variază de la o țară la alta, 
iar participarea este adeseori scăzută. Astfel, instituțiile UE 
și guvernele naționale au dificila sarcină de a găsi metode 
mai eficiente de informare și comunicare cu publicul (prin 
educație, rețele de ONG-uri etc.), încurajând astfel apariția 
unei sfere publice comune a europenilor, în care aceștia să 
își formuleze obiectivele politice.

În sfârșit, Europa trebuie să se implice cu toată greutatea 
pe scena internațională. Printre valorile sale se numără 
respectarea drepturilor omului, consolidarea statului de 
drept, protecția mediului și menținerea standardelor 
sociale în economia socială de piață. Având în vedere 
toate neajunsurile sale, cu greu poate UE să își aroge rolul 
de model pentru restul omenirii. Dar, atât timp cât Europa 
se bucură de succese, celelalte regiuni o vor privi ca pe un 
exemplu. Cum se va măsura succesul pentru UE în anii 
care vor urma? Echilibrarea finanțelor sale publice, 
gestionarea efectelor îmbătrânirii populației într-o manieră 
care nu nedreptățește următoarea generație, găsirea de 
răspunsuri etice la marile provocări ale progreselor 
științifice și tehnologice (în special în domeniul 
biotehnologiei), asigurarea securității cetățenilor fără a le 
submina libertățile – dacă va reuși în toate aceste 
deziderate, Europa se va bucura în continuare de respect și 
va rămâne o sursă de inspirație pentru restul lumii.

©
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Construcția viitorului 
european de mâine începe 
azi.
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Cronologia construcției europene

1950 9 mai 
Ministrul francez al Afacerilor Externe, Robert Schuman, propune, în cadrul unui discurs inspirat de 
Jean Monnet, ca Franța și Republica Federală Germania să își gestioneze în comun industriile 
cărbunelui și oțelului, sub autoritatea unei instituții noi care să rămână deschisă și altor state 
europene.

1951 18 aprilie 
Cele șase state, Belgia, Franța, Italia, Luxemburg, Republica Federală Germania și Țările de Jos, 
semnează la Paris Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO). 
Acesta intră în vigoare la data de 23 iulie 1952, pentru o perioadă de 50 de ani.

1955 1-2 iunie 
La întrunirea de la Messina, miniștrii de externe ai celor șase state decid extinderea procesului de 
integrare europeană către întreaga economie.

1957 25 martie 
Cele șase state semnează la Roma Tratatele de instituire a Comunității Economice Europene (CEE) 
și a Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom). Acestea intră în vigoare la data de 
1 ianuarie 1958.

1960 4 ianuarie 
La îndemnul Regatului Unit, Convenția de la Stockholm instituie Asociația Europeană a Liberului 
Schimb (AELS), cuprinzând o serie de țări europene care nu fac parte din CEE.

1963 20 iulie 
La Yaoundé, CEE și 18 state africane semnează un acord de asociere.

1965 8 aprilie 
Are loc semnarea Tratatului de fuzionare a organelor executive ale celor trei Comunități (CECO, 
CEE și Euratom) și înființarea unui Consiliu unic și a unei Comisii unice. Acesta intră în vigoare la 
1 iulie 1967.

1966 29 ianuarie 
„Compromisul de la Luxemburg”: ca urmare a unei crize politice, Franța acceptă să participe din 
nou la reuniunile Consiliului, în schimbul unui acord conform căruia regula unanimității este 
permisă doar dacă sunt puse în joc „interese naționale vitale”.

1968 1 iulie 
Are loc desființarea, cu 18 luni înainte de termen, a taxelor vamale pentru bunuri industriale 
existente între statele membre și introducerea unui tarif extern comun.

1969 1-2 decembrie 
În cadrul reuniunii la nivel înalt de la Haga, liderii politici ai CEE iau hotărârea de a merge mai 
departe pe drumul integrării europene.

1970 22 aprilie 
Este semnat la Luxemburg un tratat care permite finanțarea treptată a Comunităților Europene 
printr-un sistem de „resurse proprii” și totodată extinderea competențelor în materie de control 
ale Parlamentului European.
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1973 1 ianuarie 
Danemarca, Irlanda și Regatul Unit aderă la Comunitățile Europene, care vor cuprinde din acest 
moment nouă state membre. În urma unui referendum, Norvegia se pronunță împotriva aderării.

1974 9-10 decembrie 
În cadrul reuniunii la nivel înalt de la Paris, liderii politici ai celor nouă state membre decid să se 
întâlnească de trei ori pe an în calitate de Consiliu European. Aceștia își exprimă, de asemenea, 
acordul pentru organizarea de alegeri directe în Parlamentul European și aprobă înființarea 
Fondului european de dezvoltare regională.

1975 28 februarie 
Este semnată, la Lomé, o convenție (Lomé I) între CEE și 46 de state din Africa, zona Caraibilor și 
Pacific (ACP).

22 iulie 
Este semnat un tratat bugetar prin care sunt extinse atribuțiile Parlamentului European și este 
înființată Curtea de Conturi Europeană. Acesta intră în vigoare la 1 iunie 1977.

1979 7-10 iunie 
Au loc primele alegeri directe pentru cele 410 locuri în Parlamentul European.

1981 1 ianuarie 
Numărul statelor membre se ridică la 10, prin aderarea Greciei.

1984 14 și 17 iunie 
A doua rundă de alegeri directe pentru Parlamentul European.

1985 7 ianuarie 
Jacques Delors devine Președinte al Comisiei (1985-1995).

14 iunie 
Este semnat Acordul Schengen în scopul de a elimina controalele la frontierele dintre statele 
membre ale Comunităților Europene.

1986 1 ianuarie 
Numărul statelor membre se ridică la 12, prin aderarea Spaniei și Portugaliei.

17 și 28 februarie 
Se semnează, la Luxemburg și la Haga, Actul Unic European. Acesta intră în vigoare la 
1 iulie 1987.

1989 15 și 18 iunie 
A treia rundă de alegeri directe pentru Parlamentul European.

9 noiembrie 
Căderea zidului Berlinului.

1990 3 octombrie 
Reunificarea Germaniei.
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1991 9-10 decembrie 
Consiliul European de la Maastricht adoptă Tratatul privind Uniunea Europeană, care pune bazele 
unei politici externe și de securitate comună, ale cooperării mai strânse în domeniul justiției și al 
afacerilor interne și ale creării unei uniuni economice și monetare care să includă moneda unică.

1992 7 februarie 
Se semnează la Maastricht Tratatul privind Uniunea Europeană. Acesta intră în vigoare la 
1 noiembrie 1993.

1993 1 ianuarie 
Este creată piața unică.

1994 9 și 12 iunie 
A patra rundă de alegeri directe pentru Parlamentul European.

1995 1 ianuarie 
Numărul statelor membre se ridică la 15, prin aderarea Austriei, Finlandei și Suediei. Norvegia 
respinge din nou aderarea în cadrul unui referendum.

23 ianuarie 
Începe să funcționeze o nouă Comisie Europeană prezidată de Jacques Santer (1995-1999).

27-28 noiembrie 
Conferința euro-mediteraneeană de la Barcelona lansează un parteneriat între UE și statele 
situate pe coasta sudică a Mediteranei.

1997 2 octombrie 
Se semnează Tratatul de la Amsterdam. Acesta intră în vigoare la 1 mai 1999.

1998 30 martie 
Începe procesul de aderare pentru noi țări candidate – Cipru, Malta și 10 țări din Europa Centrală 
și de Est.

1999 1 ianuarie 
Unsprezece țări ale UE adoptă moneda euro, care este lansată pe piețele financiare, înlocuind 
astfel monedele naționale în desfășurarea tranzacțiilor fără numerar. Banca Centrală Europeană 
își asumă rolul de a gestiona politica monetară. La 1 ianuarie 2001, Grecia devine cea de 
a doisprezecea țară a zonei euro.

10 și 13 iunie 
A cincea rundă de alegeri directe pentru Parlamentul European.

15 septembrie 
Începe să funcționeze o nouă Comisie Europeană prezidată de Romano Prodi (1999-2004).

15-16 octombrie 
Consiliul European de la Tampere decide ca UE să devină un spațiu de libertate, securitate și 
justiție.
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2000 23-24 martie 
Consiliul European de la Lisabona dezvoltă o nouă strategie de stimulare a procesului de ocupare 
a forței de muncă în cadrul UE, de modernizare a economiei, precum și de întărire a coeziunii 
sociale într-o Europă bazată pe cunoaștere.

7-8 decembrie 
La Nisa, Consiliul European adoptă o decizie comună cu privire la textul unui nou tratat care 
schimbă sistemul de luare a deciziilor în cadrul UE, în perspectiva pregătirii pentru extindere. 
Președinții Parlamentului European, ai Consiliului European și ai Comisiei Europene proclamă 
solemn Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

2001 26 februarie 
Se semnează Tratatul de la Nisa. Acesta intră în vigoare la 1 februarie 2003.

14-15 decembrie 
Reuniunea Consiliului European de la Laeken, în cadrul căruia este adoptată o declarație privind 
viitorul UE. Se deschide astfel calea către noua reformă majoră a UE și către crearea unei 
Convenții (prezidată de Valéry Giscard d’Estaing) în vederea elaborării unui proiect de Constituție 
Europeană.

2002 1 ianuarie 
Intră în circulație bancnotele și monedele euro pe teritoriul celor 12 state ale zonei euro.

2003 10 iulie 
Sunt închise oficial lucrările Convenției privind Viitorul Europei prin adoptarea unui proiect de 
Constituție europeană.

2004 1 mai 
Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia și Ungaria 
aderă la Uniunea Europeană.

10 și 13 iunie 
A șasea rundă de alegeri directe pentru Parlamentul European.

29 octombrie 
Cei 25 de șefi de stat sau de guvern semnează, la Roma, Constituția europeană.

22 noiembrie 
Își începe mandatul o nouă Comisie Europeană, prezidată de José Manuel Barroso.

2005 29 mai și 1 iunie 
Electoratul francez respinge Constituția prin referendum, fiind urmați, trei zile mai târziu, de 
electoratul din Țările de Jos.

3 octombrie 
Deschiderea negocierilor de aderare cu Turcia și Croația.
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2007 1 ianuarie 
Bulgaria și România aderă la Uniunea Europeană. 
Slovenia devine cea de a 13-a țară a zonei euro.

13 decembrie 
Este semnat Tratatul de la Lisabona.

2008 1 ianuarie 
Cipru și Malta devin cea de a 14-a, respectiv a 15-a țară care adoptă euro.

2009 1 ianuarie 
Slovacia devine cea de a 16-a țară a zonei euro.

4-7 iunie 
A șaptea rundă de alegeri directe pentru Parlamentul European.

2 octombrie 
Un referendum în Irlanda aprobă Tratatul de la Lisabona.

1 decembrie 
Intră în vigoare Tratatul de la Lisabona. 
Herman Van Rompuy devine președinte al Consiliului European. 
Catherine Ashton devine Înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

2010 9 februarie 
Parlamentul European aprobă noua Comisie Europeană, prezidată de José Manuel Barroso, aflat 
la al doilea mandat.

9 mai 
Este creat un precursor al Mecanismului european de stabilizare financiară, având la dispoziție 
fonduri de 750 de miliarde de euro. Aceasta este una dintre numeroasele măsuri destinate să 
ajute Europa în criza economică și financiară.

2011 1 ianuarie 
Estonia devine cea de a 17-a țară a zonei euro.

2012 2 martie 
Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare 
este semnat de 25 de state membre ale UE. Acesta intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.

2013 1 iulie 
Croația aderă la Uniunea Europeană.

2014 1 ianuarie 
Letonia devine cea de a 18-a țară a zonei euro.

22-25 mai 
A opta rundă de alegeri directe pentru Parlamentul European.

2015 1 ianuarie 
Lituania devine cea de a 19-a țară a zonei euro.
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