
Uniunea Europeană 



Uniunea Europeană este o uniune economică și politică unică în lume, care
reunește 27 de țări europene și acoperă aproape tot continentul.

În 1958, a luat naștere Comunitatea Economică Europeană (CEE) care, inițial, a contribuit la
intensificarea cooperării economice între șase țări: Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxemburg și
Țările de Jos.

De atunci, s-au alăturat alte 22 de țări, ceea ce a dus la crearea unei imense piețe unice (denumită și
piața internă), care continuă să se dezvolte pentru a-și valorifica întregul potențial.

În iunie 2016, Regatul Unit a decis să iasă din Uniunea Europeană. Așadar, de la 31 ianuarie 2020,
Regatul Unit nu mai face parte din Uniunea Europeană.

Ceea ce a început ca o uniune pur economică a evoluat treptat, devenind o organizație care
acționează în numeroase domenii de politică, de la schimbări climatice, protecția mediului și
sănătate, la relații externe, securitate, justiție și migrație. Această schimbare s-a reflectat în
modificarea, în 1993, a numelui Comunității Economice Europene (CEE), care a devenit Uniunea
Europeană (UE).

Uniunea Europeană 



Uniunea Europeană își propune:

 să promoveze pacea, valorile europene și bunăstarea cetățenilor săi
 să ofere libertate, securitate și justiție fără frontiere interne
 să asigure o dezvoltare durabilă bazată pe o creștere economică echilibrată și

pe stabilitatea prețurilor, să mențină o economie de piață deosebit de
competitivă care să favorizeze ocuparea integrală a forței de muncă și
progresul social și să protejeze mediul

 să combată excluziunea socială și discriminarea
 să încurajeze progresul tehnic și științific
 să consolideze coeziunea economică, socială și teritorială și solidaritatea

între statele membre
 să respecte diversitatea culturală și lingvistică a popoarelor sale
 să creeze o uniune economică și monetară a cărei monedă să fie euro.

Obiectivele UE

În 2012, Uniunea Europeană a câștigat premiul Nobel pentru pace. Acest premiu i-a fost
acordat Uniunii Europene pentru că a reușit să mențină pacea în Europa.



Valorile UE sunt comune tuturor statelor membre, într-o societate în care au întâietate toleranța,
justiția, solidaritatea și combaterea discriminării. Aceste valori sunt parte integrantă din modul
european de viață:

Demnitatea umană
Libertatea
Democrația
Egalitatea
Statul de drept
Drepturile omului

Valorile UE



Uniunea Europeană: 446 de milioane de locuitori, 27 țări, 24 de 
limbi oficiale, peste 4 milioane de km²

https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_ro

https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_ro


Simbolurile UE

Drapelul european

Imnul european

Moneda 
euro Ziua Europei, 9 mai

Deviza: 
„Uniți în diversitate”



Marea extindere: unirea dintre Est și Vest

Cade Zidul Berlinului – sfârșitul comunismului
UE începe să acorde ajutor economic: programul
Phare

Se stabilesc criteriile de aderare:
democrație și stat de drept
o economie de piață funcțională
capacitatea de a aplica legislația UE

Încep negocierile oficiale în vederea extinderii

Summitul de la Copenhaga hotărăște
aderarea a 10 noi țări

Zece noi state membre: Cipru, Estonia,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
Republica Cehă, Slovacia, Slovenia,
Ungaria

1989

1992

1998

2002

2004

2007 Bulgaria și România aderă la UE

2013 Croația aderă la 1 iulie

Tratatele – baza cooperării 
democratice fondate
pe principii de drept

Istorie

Comunitatea Europeană a 
Cărbunelui și Oțelului

Tratatele de la Roma:
• Comunitatea Economică
Europeană
• Comunitatea Europeană a
Energiei Atomice
(EURATOM)

Actul unic european: piața
unică

Tratatul privind Uniunea
Europeană – Maastricht

Tratatul de la Amsterdam

1952

1958

1987

1993

1999

2003 Tratatul de la Nisa

2009 Tratatul de la Lisabona



Carta drepturilor fundamentale a UE

54 de articole reunite sub 6 titluri 

Libertăți Egalitate

Solidaritate Drepturile cetățenilor Justiție

Demnitate

Carta drepturilor fundamentale a UE garantează drepturile cetățenilor europeni. Ea definește
drepturile fundamentale pe care sunt obligate să le respecte instituțiile și organismele UE. De
asemenea, Carta li se aplică și guvernelor naționale, atunci când pun în aplicare legislația
europeană.



Drepturile omului și democrația

Prin politica sa în domeniul drepturilor omului, UE:

 promovează drepturile femeii, ale copilului, ale minorităților și ale persoanelor strămutate
 se opune pedepsei capitale, torturii, traficului de persoane și discriminării
 apără drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale
 apără drepturile omului, în colaborare activă cu țările partenere, cu organizații internaționale și

regionale, cu asociații și grupuri de la toate nivelurile societății civile
 include clauze referitoare la drepturile omului în toate acordurile comerciale sau de cooperare

cu țări din afara UE.

Uniunea Europeană se bazează pe un angajament ferm față de
promovarea și protejarea drepturilor omului, a democrației și a statului
de drept la nivel mondial. Drepturile omului se află în centrul relațiilor
UE cu alte țări și regiuni.

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/1301.html

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/1301.html


Euro – o monedă unică pentru cetățenii europeni 

De ce euro?

• Fără risc de fluctuație și costuri de schimb valutar

• Mai multe opțiuni și prețuri stabile pentru consumatori

• Cooperare economică mai strânsă între țările UE

Moneda euro poate fi folosită peste tot în zona euro

• Euro (€) este moneda oficială a 19 din cele 27 de state membre ale UE. Aceste țări formează așa-numita zonă
euro: Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania

• aproape 341 de milioane de oameni o folosesc în fiecare zi, ceea ce o face să fie a doua cea mai utilizată
monedă din lume.

Țările UE care folosesc moneda euro

Țările UE care nu au adoptat moneda euro



Europa socială

 Carta socială europeană garantează drepturile sociale și economice fundamentale, precum și numeroase
drepturi ale omului legate de muncă, locuință, sănătate, educație, protecție socială și bunăstare.

 Fondul Social European este principalul instrument prin care Europa susține crearea de locuri de muncă,
facilitează obținerea unor locuri de muncă mai bune și asigură oportunități de angajare mai echitabile pentru
toți cetățenii UE. Investițiile anuale în valoare de 10 miliarde EUR îmbunătățesc perspectivele de angajare
pentru milioane de europeni, în special pentru cei care întâmpină dificultăți în obținerea unui loc de muncă.

 Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă are ca obiectiv principal crearea de locuri de muncă
mai multe și mai bune peste tot în UE.

 Garanția pentru tineret este un angajament asumat de toate statele membre, acela de a se asigura că toți
tinerii cu vârsta sub 25 de ani primesc o ofertă de calitate pentru

• angajare

• formare continuă

• ucenicie

• stagiu

în termen de patru luni de la momentul în care devin șomeri sau își termină studiile.

Europa dispune de cele mai înalte niveluri de protecție socială din lume și ocupă un loc 
foarte ridicat în ceea ce privește calitatea vieții și bunăstarea. 

Toate aceste standarde sunt menținute printr-o serie de inițiative:



Uniunea Europeană, promotoare a păcii și prosperității

Politica externă și de securitate comună a UE, menită să soluționeze conflicte și să promoveze înțelegerea
internațională, se bazează pe diplomație și pe respectarea normelor internaționale. Comerțul, ajutorul
umanitar și cooperarea pentru dezvoltare definesc, de asemenea, rolul UE pe scena internațională.

Politica externă și de securitate comună

Politica externă și de securitate a UE caută:
• să mențină pacea
• să consolideze securitatea internațională
• să promoveze cooperarea internațională
• să dezvolte și să consolideze democrația, statul de drept și respectarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Asistență pentru dezvoltare și ajutor umanitar

Mecanismul de protecție civilă: ajutorul guvernamental acordat imediat după producerea unui dezastru
rescEU, un nou sistem menit să amelioreze capacitățile globale de răspuns în caz de dezastre.

UE urmărește un program ambițios de negocieri comerciale și o politică comercială echilibrată și progresivă
pentru a valorifica oportunitățile oferite de globalizare.

Noi acorduri comerciale cu:

• Canada (2017)
• Japonia (2018)
• și multe altele...



UE este cel mai mare furnizor de ajutor pentru dezvoltare 
din lume

Prin ajutoare și cooperare, Uniunea Europeană sprijină țările în curs de dezvoltare în
tranziția lor către stabilitate economică și socială.

În 2018, Uniunea Europeană și statele sale membre au
continuat să fie cel mai mare furnizor de asistență oficială
pentru dezvoltare din lume și și-au intensificat eforturile de
sprijinire a țărilor în curs de dezvoltare.

Asistența colectivă acordată de UE și țările sale membre s-a
ridicat la 74,4 miliarde EUR în 2018.

Alianța Africa-Europa pentru investiții durabile, lansată în
septembrie 2018, își propune să ducă la nivelul următor
parteneriatul UE cu Africa. Alianța va contribui la
îmbunătățirea creării de locuri de muncă în Africa, sprijinind
educația și competențele, stimulând comerțul și mobilizând
investițiile în sectoare economice strategice.



Egalitatea de gen

Egalitatea între femei și bărbați este un drept fundamental al UE

• Egalitatea de remunerare: în medie, în UE, femeile câștigă cu 16 % mai puțin
decât bărbații. În noiembrie 2017, UE a prezentat „New Start”, un plan de acțiune
pentru a elimina decalajul de salarizare între femei și bărbați.

• Finanțare: acțiunile specifice menite să contribuie la încadrarea în muncă a
femeilor includ programe de recalificare și îmbunătățire a competențelor, precum
și măsuri menite să ajute femeile să revină în câmpul muncii după o întrerupere a
carierei, prin furnizarea de servicii de îngrijire a copiilor, prin acordarea de
consiliere personalizată și prin sensibilizarea angajatorilor cu privire la provocările
cu care se confruntă femeile.

• Economie: costurile suportate de economia UE din cauza diferențelor de
încadrare în muncă între bărbați și femei se ridică la 370 de miliarde EUR pe an.
Îmbunătățirea egalității de gen ar putea crea 10,5 milioane de locuri de muncă
până în 2050 și ar putea aduce economiei UE câștiguri între 1,95 și 3,15 mii de
miliarde EUR.

Scopul UE este să ajute femeile să obțină locurile de muncă pe care și le doresc și să fie remunerate la fel de 
bine ca bărbații, pentru a atinge un mai bun echilibru între viața profesională și alte aspecte ale vieții:

O altă prioritate majoră este stoparea violenței împotriva femeilor și a fetelor. Campania NON.NO.NEIN 
finanțată de UE încurajează bărbații și femeile să ia poziție față de violența împotriva femeilor.



Ce face UE pentru cetățenii săi

Piața unică a condus la:

• reduceri semnificative ale prețurilor
multor produse și servicii, inclusiv ale
tarifelor pentru transportul aerian și
pentru convorbirile telefonice

• mai multe opțiuni pentru consumatori

• milioane de noi locuri de muncă

• mai multe oportunități pentru
întreprinderi

Patru libertăți de circulație:

• bunuri

• servicii

• persoane

• capital

Libera circulație

Ce înseamnă „Schengen”?

• Poliția sau autoritățile vamale nu
realizează verificări la frontiera dintre
cele 22 de state membre ale UE și
Norvegia, Liechtenstein, Elveția și
Islanda.

• Controale mai stricte la frontierele
externe ale UE

• Consolidarea cooperării între serviciile
de poliție

• Achiziționarea și trecerea graniței cu
orice bunuri de uz personal dintr-o țară
UE în alta

Lista țărilor din spațiul Schengen

Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de
Jos, Ungaria.



 Carta drepturilor fundamentale a UE

 Combaterea terorismului 

 Cooperarea dintre poliție și autoritățile judiciare din 
diferite țări ale UE

 Coordonarea politicilor privind azilul și imigrarea

 Cooperarea în materie de drept civil  

Ce face UE pentru cetățenii săi

Un spațiu al libertății, securității și justiției

Protecția drepturilor consumatorilor 

În calitate de consumator, beneficiați de protecție în baza legii, în întreaga UE, chiar și 
atunci când călătoriți sau faceți cumpărături online

 Etichetare clară
 Standarde de sănătate și siguranță
 Practici neloiale interzise în contracte
 Drepturile pasagerilor, precum 

despăgubiri în caz de întârzieri prelungite 
 Sprijin pentru soluționarea problemelor 



Datorită măsurilor UE, avem:

 o apă de îmbăiere mai curată

 mai puține ploi acide

 benzină fără plumb

 reciclare sigură și ușoară a aparaturii
electronice uzate

 reguli stricte privind siguranța
alimentară, de la fermă la consumator

 o agricultură mai biologică și de mai
bună calitate

 avertismente mai eficiente cu privire la
nocivitatea tutunului

 un regulament privind înregistrarea și
controlul substanțelor chimice(REACH)

Poluarea nu cunoaște frontiere – trebuie să acționăm împreună

Ce face UE pentru cetățenii săi
Ameliorarea sănătății și protecția mediului



Instituțiile UE

Parlamentul European

Curtea de 
Justiție

Curtea de 
Conturi

Comitetul Economic și 
Social Comitetul Regiunilor

Consiliul de Miniștri
(Consiliul) Comisia Europeană

Banca Europeană de 
Investiții Banca Centrală EuropeanăAgențiile

Consiliul European 
(summit)



Cum se elaborează legislația UE

Cetățenii, grupurile de interese, experții: discuții, consultări

Comisia: înaintarea propunerii oficiale 

Parlamentul și Consiliul de Miniștri: luarea unei decizii comune 

Autoritățile naționale sau locale: implementare

Comisia și Curtea de Justiție: monitorizarea punerii în aplicare



 Comisia Europeană
Comisia are rolul de a propune legi pentru Uniunea Europeană.

 Parlamentul European
Membrii Parlamentului sunt aleși prin vot direct de către cetățenii Europei, pentru a le apăra 
drepturile.

 Consiliul Uniunii Europene
Cei care iau decizii în statele membre ale Uniunii Europene se reunesc pentru a alcătui Consiliul 
Uniunii Europene.

Cum funcționează Uniunea Europeană

Uniunea Europeană Union are trei instituții principale:

Comisia Europeană propune legi Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene le discută și decid dacă
doresc să le aplice în Europa.
Dacă decid că o lege trebuie să se aplice în Europa, toate țările din Uniunea Europeană trebuie să facă eforturi să
o aplice.

Alte instituții importante din Uniunea Europeană sunt:

 Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Se asigură că toate legile sunt aplicate corect în Uniunea Europeană

 Curtea de Conturi - Verifică dacă banii Uniunii Europene sunt cheltuiți cum trebuie.



Comisia Europeană – promotoarea interesului comun

Ce face Comisia?

 Propune noi acte legislative
Comisia este singura instituție a UE abilitată să propună acte legislative, pe care le înaintează spre adoptare
Parlamentului și Consiliului, având ca scop:

• protejarea intereselor UE și ale cetățenilor săi cu privire la chestiuni care nu pot fi abordate în mod eficient la
nivel național

• soluționarea unor chestiuni tehnice prin consultarea experților și a cetățenilor.

 Gestionează politicile UE și alocă fonduri europene
• Stabilește prioritățile de cheltuieli ale UE, împreună cu Consiliul și Parlamentul.
• Elaborează bugetele anuale în vederea aprobării de către Parlament și Consiliu.
• Controlează cheltuielile, care sunt verificate de Curtea de Conturi.

 Garantează respectarea legislației UE
• Alături de Curtea de Justiție, Comisia are responsabilitatea de a se asigura că legislația UE se aplică în mod
adecvat în toate statele membre.

 Reprezintă UE pe scena internațională
• Se exprimă în numele tuturor țărilor din UE în cadrul instanțelor internaționale,
în special în domeniul politicii comerciale și al ajutorului umanitar.
• Negociază acorduri internaționale în numele UE.

Rol: apără interesul general al UE, propunând acte legislative, asigurând respectarea acestora și
implementând politicile și bugetul Uniunii
Membri: o echipă („colegiul”) de comisari, câte unul din fiecare țară a UE



Parlamentul European

Rol: organism legislativ al UE, ales în mod direct, cu responsabilități bugetare și de control
Membri: 705 deputați (membrii Parlamentului European)
Parlamentul European este organismul cu puteri legislative al UE. Este ales direct de cetățenii UE,
o dată la 5 ani. Cele mai recente alegeri au avut loc în mai 2019.

Ce face Parlamentul European?
Parlamentul are trei roluri principale:

 Rol legislativ
• Adoptă legislația UE, împreună cu Consiliul UE, pe baza propunerilor Comisiei Europene.
• Ia decizii cu privire la acordurile internaționale.
• Ia decizii cu privire la extinderea UE.
• Revizuiește programul de lucru al Comisiei și îi cere să propună acte legislative.

 Rol de control
• Exercită control democratic asupra tuturor instituțiilor UE.
• Alege președintele Comisiei și aprobă colegiul comisarilor în ansamblu. Poate recurge la o moțiune de
cenzură, obligând Comisia să demisioneze.
• Acordă descărcarea de gestiune, adică aprobă modul în care s-a cheltuit bugetul UE.
• Analizează petițiile cetățenilor și formează comisii de anchetă.
• Discută politicile monetare cu Banca Centrală Europeană.
• Adresează interpelări Comisiei și Consiliului.
• Participă la misiuni de observare a alegerilor.

 Rol bugetar
• Stabilește bugetul UE, împreună cu Consiliul.
• Aprobă bugetul pe termen lung al UE („cadrul financiar multianual”).



Consiliul de Miniștri – vocea statelor membre

Rol: reprezintă guvernele statelor membre ale UE, adoptă legislația europeană și coordonează politicile UE
Membri: miniștrii din fiecare țară a UE care răspund de domeniul de politică supus discuțiilor
Președinte: fiecare stat membru al UE deține președinția prin rotație, pe o perioadă de 6 luni

Consiliul Uniunii Europene

Ce face Consiliul UE?

 Negociază și adoptă legislația UE, împreună cu
Parlamentul European, pe baza propunerilor
înaintate de Comisia Europeană.

 Coordonează politicile țărilor UE.
 Elaborează politica externă și de securitate a UE,

plecând de la orientările Consiliului European.
 Încheie acorduri între UE și alte țări sau organizații

internaționale.
 Adoptă bugetul anual al UE, în colaborare cu

Parlamentul European.



27 de judecători independenți, câte unul pentru fiecare stat membru

• Stabilește regulile de interpretare a legislației UE
• Garantează că legislația UE se aplică uniform în toate

statele membre.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)

Curtea Europeană de Conturi: buna gestionare a 
banilor publici

27 de membri independenți

• Verifică legitimitatea cheltuielilor efectuate de
instituțiile europene

• Poate controla orice persoană sau organizație care
• gestionează fonduri UE

 Curtea de Justiție garantează respectarea dreptului european
 Curtea de Conturi controlează modul de finanțare a activităților Uniunii.

Două  instituții europene cu rol vital:



 Banca Centrală Europeană răspunde de politica monetară europeană
 Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) îl asistă pe Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri

externe și politica de securitate. Acesta conduce lucrările Consiliului Afaceri Externe și trasează
direcțiile politicii externe și de securitate comune, asigurând, în același timp, consistența și
coordonarea acțiunilor desfășurate de UE pe plan extern.

 Comitetul Economic și Social European reprezintă societatea civilă, angajatorii şi salariații
 Comitetul European al Regiunilor reprezintă autoritățile regionale şi locale
 Banca Europeană de Investiții finanțează proiectele de investiții ale UE şi sprijină întreprinderile mici

prin intermediul Fondului european de investiții
 Ombudsmanul European investighează plângerile privind proasta administrare de către instituțiile şi

organismele UE
 Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor are rolul de a asigura protecția datelor cu caracter

personal ale cetățenilor
 Oficiul pentru Publicații publică informații despre UE
 Oficiul European pentru Selecția Personalului recrutează personal pentru instituțiile și organismele UE
 Școala Europeană de Administrație organizează cursuri de formare în diverse domenii pentru

personalul instituțiilor UE
 numeroase agenții specializate și organisme descentralizate desfășoară o serie de activități de natură

tehnică, științifică sau de gestionare

Instituții și organisme interinstituționale specializate



Protejarea cetățenilor și a libertăților
Controlul eficient al frontierelor externe ale UE și dezvoltarea unei politici cuprinzătoare în domeniul
migrației. Combaterea terorismului, a criminalității transfrontaliere și a criminalității online, creșterea
capacității de reziliență a UE împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om.

Dezvoltarea unei baze economice solide și dinamice
Construirea unei economii reziliente prin aprofundarea uniunii economice și monetare, finalizarea uniunii
bancare și a uniunii piețelor de capital, consolidarea rolului internațional al monedei euro, investițiile în
competențe și educație, sprijinirea întreprinderilor europene, adoptarea transformării digitale și
dezvoltarea unei politici industriale solide.

Construirea unei Europe ecologice, echitabile și neutre din punct de vedere
climatic
Investițiile în inițiative ecologice care îmbunătățesc calitatea aerului și a apei, promovarea agriculturii
durabile și protejarea sistemelor de mediu și a biodiversității. Crearea unei economii circulare eficiente și a
unei piețe europene a energiei care să ofere energie durabilă, sigură și la prețuri accesibile. O tranziție mai
rapidă către surse regenerabile de energie și eficiență energetică, reducând, în același timp, dependența
UE de sursele externe de energie. Implementarea Pilonului european al drepturilor sociale.

Promovarea intereselor și a valorilor europene la nivel global
Construirea unei politici externe solide, cu o politică de vecinătate ambițioasă și un parteneriat cuprinzător
cu Africa. Promovarea păcii, stabilității, democrației și a drepturilor omului la nivel mondial. Asigurarea
unui comerț solid, bazat pe multilateralism și pe o ordine mondială axată pe norme globale. Asumarea
unei responsabilități sporite în materie de securitate și apărare, cooperând îndeaproape cu NATO.

https://www.consilium.europa.eu/en/eu-strategic-agenda-2019-2024/

Agendă strategică pentru UE (2019-2024)

https://www.consilium.europa.eu/en/eu-strategic-agenda-2019-2024/


6 priorități ale Comisiei pentru 2019-2024 (orientări politice)

Pactul ecologic European

Să fim primul continent neutru din punctul de vedere climatic.

O Europă pregătită pentru era digitală

Datorită strategiei digitale a UE, cetățenii vor putea folosi la
maximum o nouă generație de tehnologii.

O economie în serviciul cetățenilor

UE trebuie să creeze un mediu de investiții mai atractiv și să
susțină o creștere care să creeze locuri de muncă de calitate, în
special pentru tineri și pentru întreprinderile mici.

https://europa.eu/european-union/about-eu/priorities_ro

https://europa.eu/european-union/about-eu/priorities_ro


O Europă mai puternică pe scena internațională

UE își va consolida vocea în lume prin promovarea
multilateralismului și a unei ordini mondiale bazate pe norme.

Promovarea modului nostru de viață european

Pentru a apăra dreptatea și valorile fundamentale ale UE, Europa 
trebuie să protejeze statul de drept.

Un nou elan pentru democrația europeană

Trebuie să le oferim europenilor un cuvânt mai greu de spus și să
ne protejăm democrația de interferențe externe precum
dezinformarea și mesajele de ură din mediul online.



Schimbările climatice – obiectivele ambițioase ale UE

Transformarea Europei în primul
continent neutru din punct de vedere
climatic până în 2050 este cea mai
mare provocare și oportunitate a
epocii noastre. În acest scop, Comisia
Europeană a prezentat în decembrie
2019 Pactul ecologic european.

Pactul ecologic este parte integrantă a
strategiei Comisiei de implementare a
obiectivelor de dezvoltare durabilă și
a Agendei 2030 a ONU.

Obiective-cheie pentru 2030 și 2050 

Până în martie 2020, Comisia va propune primul actul legislativ european privind clima. Acest lucru va
permite ancorarea în legislație a neutralității climatice care ar urma să fie atinsă până în 2050.

UE a început deja să modernizeze și să transforme economia în perspectiva realizării neutralității
climatice. Între 1990 și 2018, emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 23 %, în timp ce economia
a crescut cu 61 %.

Până în vara anului 2020, Comisia va prezenta un plan de evaluare a impactului pentru a-i permite UE
să își stabilească un obiectiv și mai ambițios, respectiv o reducere responsabilă, care să fie, în 2030, de
cel puțin 50 % și să tindă spre 55 % în comparație cu nivelurile din 1990.



Pentru ca o țară să facă parte din Uniunea Europeană, aceasta trebuie:

 să fie de acord cu toate legile și valorile Uniunii Europene
 să se asigure că aceste legi și valori sunt respectate.

Toate acestea pot necesita mult timp.

În prezent, câteva țări depun eforturi pentru a face parte din Uniunea Europeană.

 Albania
 Republica Macedonia de Nord
 Muntenegru
 Serbia
 Turcia

Pentru a face parte din Uniunea Europeană, aceste țări trebuie să depună eforturi 
pentru a aplica toate legile și valorile Uniunii Europene.

Pentru a face parte din Uniunea Europeană



Intrați în contact cu UE

Aveți întrebări despre UE? „Europe Direct” vă stă la dispoziție

• Prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11

• Centre regionale de informare 
peste tot în UE
europa.eu/europedirect

https://europa.eu/european-union/_ro

Centrul Europe Direct Timișoara (cu 

programare)

Bd. Take Ionescu, nr. 40 300042 Timișoara, 

jud. Timiș Romania

info@europedirect-tm.ro

0371 111 201

https://www.europedirect-tm.ro/

tel:0080067891011
https://europa.eu/european-union/_ro
mailto:info@europedirect-tm.ro
https://www.europedirect-tm.ro/

