UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI-A ÎNDEPLINIT OBIECTIVUL PENTRU CARE
A FOST CREATĂ INIȚIAL: A ADUS PACEA ÎNTRE MEMBRII SĂI –
O PACE CARE DUREAZĂ DE MAI BINE DE 60 DE ANI. DAR ÎNCOTRO
NE ÎNDREPTĂM ACUM? ÎN ACEST CAPITOL, VEȚI AFLA MAI MULTE
DESPRE MODUL ÎN CARE UE ABORDEAZĂ PROBLEMELE ACTUALE,
PRECUM ȘI DESPRE PRINCIPALELE SALE PRIORITĂȚI.

CE SUBIECTE
SE AFLĂ PE
AGENDA UE?
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CELE

PRIORITĂȚI
ALE UE

În prezent, UE se confruntă cu provocări fără precedent
sub forma șomajului, a migrației, a schimbărilor climatice
și a terorismului, pentru a menționa doar câteva. Mulți
cetățeni și-au pierdut încrederea în politicieni. Unele dintre
realizările integrării europene, cum ar fi libera circulație
a persoanelor, sunt puse acum sub semnul întrebării.
În contextul acestor provocări, președintele nou ales al
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat în
2014 o agendă de politici care să îi ofere Europei un nou
început. Pe baza competențelor acordate prin tratatele UE,
el a identificat 10 priorități majore asupra cărora UE în
ansamblul său ar trebui să se concentreze în următorii ani
pentru a asigura valorificarea oportunităților pe care le oferă
aceste tendințe. Capitolul de față vi le prezintă pe scurt.
În legătură cu aceste 10 priorități, Comisia Europeană
a invitat toate guvernele UE, societatea civilă, părțile
interesate și cetățenii să reflecteze asupra viitorului Europei.

„Copiii noștri merită o Europă care să le
păstreze intact modul de viață. Merită
o Europă care să îi ajute să se afirme și
care să îi apere. O Europă care protejează.
Este timpul ca noi toți – instituții, guverne,
cetățeni – să ne asumăm răspunderea de
a clădi această Europă. Împreună.“

Jean-Claude Juncker,
președintele Comisiei Europene,
în discursul său din 2016 privind starea Uniunii

Puteți afla mai
multe despre
această consultare
accesând pagina
europa.eu/!kF68Wb
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1. Locuri de muncă, creștere
economică și investiții

Aflați mai multe aici:
europa.eu/!UR88DC

Europa își revine din cea mai gravă criză economică și financiară de după
anii 1930. Ca urmare a acestei crize, în UE s-au pierdut multe locuri de
muncă și s-au realizat foarte puține investiții. Prioritatea absolută a Uniunii
Europene este ca Europa să își reia creșterea și să sporească numărul
locurilor de muncă, în special pentru tineri, fără să creeze noi datorii.
În anul 2015, UE a creat Fondul european pentru investiții strategice. Acest
fond, lansat cu un buget inițial de 21 de miliarde EUR și sprijinit de UE, atrage
investitori publici și privați care, la rândul lor, vor investi strategic în domeniile
în care există cea mai mare nevoie de investiții. Aceste investiții, despre care se
estimează că vor depăși în total 315 miliarde EUR pe o perioadă de 3 ani, se
vor axa în special pe infrastructură, pe inovare, pe companiile mai mici și pe
întreprinderile nou înființate. Planul de investiții dă deja rezultate.
În primele 18 luni, a atras investiții noi în valoare de 138,3 miliarde EUR în
27 de state membre și a aprobat numeroase proiecte, creând peste 100 000 de noi
locuri de muncă. Având în vedere rezultatele concrete obținute de acest fond, în
septembrie 2016 Comisia Europeană a propus ca acesta să fie prelungit până la
sfârșitul anului 2020 și să urmărească un obiectiv de investiții totale mai ambițios,
de 500 de miliarde EUR.

EXERCIȚIUL 17

CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ
PENTRU TINERI
UE stimulează creșterea economică și crearea de locuri de muncă,
atrăgând capital de la potențiali investitori din cadrul său. Ce altceva
ar mai putea face UE pentru a spori numărul de locuri de muncă
pentru tineri?
Discutați în grupuri mici.
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EXERCIȚIUL 18

VIITORUL
TEHNOLOGIILOR
DIGITALE

Utilizați produse și/sau
servicii online/digitale?
În grupuri mici, discutați
despre experiențele
voastre personale și faceți
schimb de idei cu privire
la modul în care vedeți
viitorul internetului și al
tehnologiilor digitale.

2. Piața unică digitală
Internetul și tehnologiile digitale transformă lumea în care trăim. Indiferent
dacă vă uitați la filme, faceți cumpărături sau studiați, este foarte posibil să
faceți aceste lucruri utilizând instrumente online. Dar, deși aceste instrumente
funcționează impecabil în țara voastră, probabil ați constatat că nu le puteți
accesa dintr-un alt stat al UE. Din cauza acestor bariere din mediul online,
cetățenii ratează multe ocazii de a cumpăra bunuri și servicii: doar 15 % dintre
cetățenii Uniunii Europene fac cumpărături online din alte țări ale UE.
Totuși, este foarte probabil ca această cifră să crească datorită faptului că
UE lucrează la elaborarea de noi norme care să ajute oamenii și companiile
să cumpere și să vândă cu ușurință produse și servicii online în toate țările,
la fel ca în țara lor de origine.
Însă nu toți cetățenii și toate întreprinderile au acces la internet rapid și
la oportunități online. De aceea, UE lucrează în prezent la îmbunătățirea
infrastructurilor digitale, dorind să asigure acces la internet de mare viteză
tuturor cetățenilor săi, inclusiv celor care locuiesc în zone izolate și la țară. În
2015, președintele Juncker a anunțat un plan în valoare de 120 de milioane
EUR pentru oferirea de Wi-Fi gratuit în parcurile, piețele, bibliotecile și clădirile
publice din orașele și satele din întreaga UE până în 2020. UE a înregistrat deja
progrese către îndeplinirea acestui obiectiv.

Aflați mai multe aici:
europa.eu/!bd46vQ

ȘTIAȚI CĂ...?
Geolocalizarea se află în centrul actualei revoluții digitale. UE a investit
în propriul său sistem global de navigație prin satelit, denumit Galileo.
Acesta va spori de zece ori precizia geolocalizării și va face posibilă
apariția unor noi servicii inovatoare care ne pot transforma viața de
zi cu zi, cum ar fi autovehiculele autonome și rețelele îmbunătățite
de transport urban. Constelația Galileo are acum 18 sateliți pe orbită
și a început să ofere servicii autorităților publice, întreprinderilor și
cetățenilor. Pentru constelația completă, care se preconizează că va fi
finalizată până în 2020, este prevăzut un total de 30 de sateliți. Nicio țară
europeană nu ar fi putut face acest lucru de una singură.
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EXERCIȚIUL 19

ECONOMIA DE
ENERGIE
Și acțiunile de mică anvergură
pot juca un rol important în
economisirea energiei. În
grupuri mici, discutați despre
ceea ce faceți deja la nivelul
vostru, despre ce altceva ați
mai putea face și despre ce nu
sunteți pregătiți să faceți.

3. Uniunea energetică și
combaterea schimbărilor climatice
Aflați mai multe aici:
europa.eu/!rr39nt

ȘTIAȚI CĂ...?
20 % din bugetul UE este
cheltuit pe proiecte în domeniul
schimbărilor climatice. În plus,
cel puțin 40 % din Fondul european
pentru investiții strategice va
susține proiecte cu componente
care contribuie la temperarea
schimbărilor climatice.
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Fiecare cetățean al UE ar trebui să aibă acces la energie sigură, durabilă,
accesibilă și competitivă, iar furnizarea acesteia este una dintre cele mai
mari provocări cu care se confruntă sistemul energetic european. Pe de
altă parte, într-o perioadă în care clima lumii se schimbă și atmosfera
Pământului se încălzește, UE este cel mai mare importator de energie
din lume (53 % din energie fiind de import), 75 % dintre locuințele din
UE sunt ineficiente din punct de vedere energetic, iar prețurile angro din
Europa ale energiei electrice sunt cu 30 % mai mari decât cele din SUA.
Pentru a îmbunătăți situația, UE și-a stabilit obiective ambițioase
legate de climă și energie pentru anul 2030, și anume:
§§ reducerea cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră;
§§ creșterea ratei de utilizare a energiei din surse regenerabile (eoliană,
solară și biocombustibili) la 27 %; și
§§ reducerea cu 27 % a consumului de energie.
Însă problema schimbărilor climatice nu poate fi soluționată numai de
UE. Uniunea Europeană lucrează și la promovarea unor măsuri puternice
la nivel mondial, prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și al
altor foruri internaționale. În 2015, în cadrul Conferinței Organizației
Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice de la Paris, s-a ajuns
pentru prima dată la un acord global cu privire la combaterea schimbărilor
climatice. UE a jucat un rol semnificativ în realizarea acestui obiectiv.

4. Piața internă
Piața unică este una dintre cele mai mari realizări ale UE. Ea le permite
persoanelor, mărfurilor, serviciilor și capitalurilor să circule mai liber, creează
oportunități pentru profesioniști și întreprinderi și o ofertă mai variată la
prețuri mai mici pentru consumatori. Piața unică le permite oamenilor să
călătorească, să locuiască, să lucreze și să studieze oriunde doresc.
În pofida succesului general al pieței unice, beneficiile sale nu se
materializează întotdeauna, din cauza necunoașterii sau a neaplicării
normelor sau pur și simplu pentru că intervin alte obstacole.
UE a hotărât să definitiveze piața internă a produselor și serviciilor, făcând din ea
un spațiu în care companiile și industriile să se poată dezvolta și să poată avea apoi
succes în economia globală. Pentru a îndeplini acest obiectiv, Comisia Europeană:
§§ creează o „uniune a piețelor de capital“, pentru a înlesni accesul
întreprinderilor mici la finanțare și pentru a face din Europa un loc mai
atractiv pentru investiții;
§§ încurajează lucrătorii să se angajeze în alte țări din UE, pentru a ocupa
posturile vacante și pentru a acoperi cererea de competențe specifice;
§§ consolidează aspectele sociale;
§§ combate evaziunea și frauda fiscală.

Aflați mai multe aici:
europa.eu/!jY46uW

EXERCIȚIUL 20

LIBERĂ CIRCULAȚIE SAU PROTECȚIONISM?
„Permițând persoanelor, mărfurilor, serviciilor și capitalurilor să circule
mai liber, piața unică contribuie la creșterea economică și la crearea de
locuri de muncă.“ Împărțiți clasa în două grupuri: un grup care susține
această afirmație și unul care o contestă. După ce discutați între voi,
fiecare grup trebuie să își prezinte argumentele în fața clasei.
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5. O uniune economică și monetară
mai aprofundată și mai echitabilă
Aflați mai multe aici:
europa.eu/!nN39DD
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Uniunea economică și monetară reprezintă un pas major către o mai mare
apropiere între economiile țărilor UE. Datorită ei, este mult mai ușor să
colaborăm și să facem afaceri împreună, deoarece politicile economice și
fiscale din întreaga UE sunt conectate, toate părțile implicate acționează
în cadrul unei politici monetare comune, iar majoritatea statelor membre
utilizează o monedă comună – euro.
Atunci când s-a declanșat criza economică globală, UE și cele 28 de țări ale
sale au adoptat măsuri fără precedent pentru a-și proteja economiile. Aceste
măsuri s-au dovedit dificile pentru cetățeni și nu au luat în considerare
întotdeauna efectul asupra vieții oamenilor. Acum, UE dorește să fructifice
lecțiile învățate și să finalizeze uniunea economică și monetară, pentru a
ajuta la susținerea persoanelor defavorizate și la crearea de locuri de muncă.
În cadrul acestui demers, UE urmărește să asigure stabilitatea monedei
euro, să întărească finanțele publice și să relanseze dialogul social.

EXERCIȚIUL 21

PILONUL EUROPEAN AL DREPTURILOR SOCIALE
Comisia Europeană propune consolidarea aspectului social al Uniunii Europene. Prin „pilonul
european al drepturilor sociale“, pe care l-a prezentat în aprilie 2017, Comisia propune drepturi
noi și mai eficiente pentru cetățeni, structurate în trei capitole: egalitate de șanse și acces la
piața muncii, condiții de muncă echitabile și protecție și incluziune socială.
Ce tip de dimensiune socială a Europei ați susține? Alegeți în mod individual, din lista de mai
jos, trei principii pe care le considerați mai importante pentru o Europă socială, apoi discutați-vă
alegerea în grupuri mici.
Educația, formarea și învățarea
pe tot parcursul vieții
Egalitatea de gen
Siguranța și adaptabilitatea locurilor de
muncă
Accesul la informații despre condițiile
de angajare și protecția în caz de
concediere
Dialogul social și implicarea
lucrătorilor

Echilibrul între viața
profesională și cea privată
Venitul minim
Asistența medicală
Incluziunea persoanelor
cu handicap
Locuințele și asistența pentru
persoanele fără adăpost

Pentru detalii,
accesați pagina:
europa.eu/!Kq78Tb
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6. Liberul schimb

Aflați mai multe aici:
europa.eu/!YW87WB

În fiecare zi, UE importă și exportă bunuri și servicii în valoare de sute de
milioane de euro. Împreună, cele 28 de țări ale UE reprezintă cea mai mare
economie a lumii, cel mai mare exportator și importator, principalul investitor
și principalul beneficiar de investiții străine, precum și cel mai mare donator de
ajutoare. Exprimându-se la unison, UE reușește să se impună mult mai bine în
negocierile comerciale internaționale decât ar putea să o facă individual oricare
dintre statele sale. Aceste piețe deschise generează creștere economică și locuri
de muncă mai bune pentru Europa și pentru partenerii săi. De asemenea, ele
le oferă consumatorilor din UE mai multe opțiuni și o mai mare putere de
cumpărare și ajută firmele să concureze în străinătate.
UE le-a explicat însă clar partenerilor săi că liberul schimb nu se va face
cu orice preț. Toate acordurile comerciale negociate de UE în numele
statelor sale membre trebuie să respecte valorile Uniunii Europene, să fie
transparente, rezonabile și echitabile și să nu aibă efecte negative asupra
cetățenilor sau asupra mediului. Acordul economic și comercial semnat
de UE și Canada în octombrie 2016, cunoscut în general sub denumirea
de CETA, este un bun exemplu pentru această abordare progresistă, ca și
acordurile de liber schimb pe care UE le negociază cu Japonia.
Un alt acord comercial despre care poate ați auzit este Parteneriatul
transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP), pe care UE îl negociază
cu SUA. Scopul acestui parteneriat este acela de a deschide cât mai mult
comerțul și investițiile între cele două blocuri, fără a sacrifica standardele
europene în domenii precum siguranța alimentară, sănătatea, protecția
socială și a datelor și diversitatea culturală.

ȘTIAȚI CĂ...?
În 2016, peste
31 de milioane de locuri
de muncă din UE au avut la
bază exporturi din Uniunea
Europeană către țări din
afara UE.
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EXERCIȚIUL 22

COMERȚUL LIBER ȘI GLOBALIZAREA
În ziua de azi, produsele nu se mai fabrică integral într-un singur loc, ci sunt asamblate într-o
serie de etape individuale în diferite locuri din întreaga lume. În grupuri mici, alegeți un produs
sau un serviciu cu care sunteți familiarizați (poate fi un articol de îmbrăcăminte, un telefon
mobil sau un computer, de exemplu) și discutați împreună din ce este alcătuit, de unde provin
componentele și ce consecințe ar putea avea intensificarea sau restricționarea liberului schimb
asupra costurilor, asupra materialelor din care este fabricat sau asupra componentelor sale etc.
Prezentați-vă opiniile în fața clasei.

ȘTIAȚI CĂ...?
Relația economică dintre UE și SUA este cea mai importantă din
lume ca volum. Împreună, cele două realizează 40 % din producția
economică mondială. În fiecare zi, ele fac schimb de bunuri și servicii
în valoare de aproximativ 2 miliarde EUR. Companiile europene care
exportă în SUA nu sunt situate doar în orașele mari, ci în orașe mai
mici și în sate din întreaga Europă. Faceți clic pe hartă pentru a vedea
câte companii din țara/regiunea voastră exportă în prezent către SUA:
europa.eu/!Nh93vR
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7. Justiție și drepturi fundamentale

Aflați mai multe aici:
europa.eu/!mc43gP

Uniunea Europeană este nu doar o piață comună pentru bunuri și servicii,
ci și o uniune întemeiată pe valori precum demnitatea umană, libertatea,
democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului.
Din acest motiv, Comisia Europeană ia măsuri pentru a proteja mai bine
drepturile fundamentale în domeniul protecției datelor, al schimbului
de informații cu caracter personal și al drepturilor consumatorilor și își
intensifică eforturile de încurajare a egalității de gen, de combatere
a discriminării și de stopare a traficului de persoane.
Însă atacurile teroriste de pe teritoriul Europei constituie probleme
noi și fără precedent pentru țările UE. Din acest motiv, UE depune
eforturi pentru a realiza o uniune eficace a securității. La nivelul Uniunii
Europene s-au adoptat o serie de măsuri de combatere a tuturor aspectelor
amenințării teroriste, cum ar fi prevenirea radicalizării, inclusiv în mediul
online, încadrarea la infracțiuni a călătoriilor în vederea comiterii sau a
sprijinirii unor acte de terorism, accelerarea depistării terorismului prin
intensificarea schimbului de informații, combaterea finanțării terorismului,
blocarea accesului la arme de foc și explozivi și sprijinirea țărilor partenere,
în special a celor din jurul Mării Mediterane.

EXERCIȚIUL 23

VALORILE EUROPENE

Împărțiți-vă în grupuri mici și discutați pe marginea următoarelor puncte.
33 Înțelegeți cu toții același lucru atunci
când vorbiți despre valorile enumerate
la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea
Europeană (respectarea demnității umane,
libertatea, democrația, egalitatea, statul de
drept și drepturile omului)? De exemplu,
ce înseamnă în practică „respectarea
demnității umane“?
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33 Care este cea mai importantă valoare
pentru fiecare persoană din grupul vostru?
33 Ce inițiative politice la nivel european sau
național ați fi dispuși să susțineți pentru a
proteja acea valoare a UE care este cea mai
importantă pentru voi?

8. Migrația
În 2015 și în 2016, UE s-a confruntat cu un aflux nemaiîntâlnit de
refugiați și de migranți. Peste 1 milion de persoane au ajuns în Uniunea
Europeană, majoritatea fugind de războiul și de teroarea din Siria și din
alte țări, iar alții trecând frontierele externe ale UE pentru a se reuni cu
membrii familiei și/sau în căutarea unei vieți mai bune.
Dar nicio țară din UE nu poate și nu ar trebui să fie pusă în situația de a face
față singură presiunilor uriașe exercitate de migrație. Din acest motiv, UE își
intensifică eforturile de a salva vieți, de a combate traficul de persoane și de
a coopera cu țările din care provin și prin care trec migranții în drumul lor
către o altă țară. Mai important, UE dorește să combată cauzele profunde
care îi obligă pe oameni să caute o salvare și să emigreze: sărăcia, războiul,
persecuția, încălcarea drepturilor omului și dezastrele naturale.
UE a făcut deja multe lucruri pentru a soluționa criza refugiaților și
continuă să ia măsuri în acest sens. Pe lângă alocarea unor sume mai mari
de bani, UE ajută la transferarea solicitanților de azil ajunși deja în Europa
și la relocarea persoanelor din țările învecinate care au nevoie de ajutor.
În plus, pentru a oferi modalități sigure de intrare legală a persoanelor în
UE, se lucrează la îmbunătățirea securității la frontiere și la combaterea
introducerii ilegale de persoane.

Aflați mai multe aici:
europa.eu/!RJ96Nj

ȘTIAȚI CĂ...?
La 15 decembrie 2015, Comisia Europeană a adoptat un
set important de măsuri pentru gestionarea frontierelor
externe ale UE și pentru protejarea spațiului Schengen,
în care nu există frontiere interne. De exemplu, a fost
creată poliția de frontieră și garda de coastă la nivel
european, pentru a asigura o gestionare solidă și
comună a frontierelor externe.

ȘTIAȚI CĂ...?
În Uniunea Europeană, solicitarea azilului este un drept fundamental care se acordă
refugiaților. Țările UE au obligația internațională de a acorda azil, în conformitate cu
Convenția Organizației Națiunilor Unite privind statutul refugiaților.
Un refugiat este
o persoană care a fugit din
țara sa de origine și care
nu se poate întoarce acolo
din cauza unei temeri bine
fondate de persecuție.

Un solicitant
de azil este o
persoană care
se declară
refugiată și
care a depus
o cerere de protecție
internațională, însă a cărei
solicitare nu a fost încă
evaluată definitiv.

Termenul de migrant este
mai amplu decât cel de
refugiat și se referă la o
persoană care își părăsește
țara de origine pentru a
se stabili în alta, de regulă
în căutarea unei vieți mai
bune.
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EXERCIȚIUL 24

SPRIJINUL UE ÎN FAVOAREA REFUGIAȚILOR ȘI MIGRANȚILOR
Creșterea numărului de refugiați și de migranți care sosesc în UE exercită presiune asupra
Europei. UE a reacționat la această situație prin adoptarea unor măsuri diverse.
Mai întâi, exprimați-vă opinia cu privire la măsurile enumerate mai jos. Apoi, în grupuri mici, selectați
trei teme asupra cărora opiniile voastre diferă cel mai mult și discutați motivele fiecăruia dintre voi.
Complet
de acord

1 UE a organizat operațiuni de căutare și de salvare
în Marea Mediterană, salvând mii de vieți.
2 UE a înființat centre de primire în Grecia
și Italia și a trimis experți care să ajute la
identificarea și la înregistrarea celor sosiți.
3 Toate țările UE ar trebui să participe la
gestionarea cererilor de azil. Persoanele care
au nevoie de protecție internațională ar trebui
transferate din Grecia sau Italia în alte țări ale UE.
4 Aproape 90 % dintre refugiați și migranți au
plătit membri ai unor grupuri infracționale
organizate care să îi treacă peste frontierele UE.
Din acest motiv, UE și-a intensificat eforturile
de combatere a rețelelor infracționale și a
persoanelor care introduc ilegal migranți.
5 UE ajută statele sale membre să returneze
migranții aflați în situație „neregulamentară“
în țara lor de origine, dacă aceștia nu au
dreptul de a rămâne în UE.
6 UE ajută la îmbunătățirea condițiilor de viață
în țările de origine ale imigranților aflați în
situație neregulamentară, pentru ca aceștia să
nu-și mai părăsească țara.
7 UE dorește să creeze căi sigure și legale de
intrare a solicitanților de azil în UE, astfel
încât aceștia să nu fie nevoiți să își riște viața
apelând la călăuze și la traficanți.
8 UE și-a îmbunătățit controlul asupra
frontierelor externe.
9 Multe persoane care ajung în UE au nevoie de
lucruri de strictă necesitate, de exemplu de apă
curată, hrană și adăpost. UE finanțează proiecte
care satisfac cele mai urgente nevoi umanitare.
10		UE acordă ajutor umanitar refugiaților și
migranților aflați în țări din afara UE, precum
Iordania, Irak, Liban și Turcia.
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9. Un actor mai puternic pe plan mondial
UE este un jucător important în multe domenii de politică externă, de la
negocierile cu Iranul în vederea reducerii cantităților de materiale nucleare
pe care le produce această țară până la combaterea încălzirii globale. Politica
sa externă și de securitate comună, menită să contribuie la soluționarea
conflictelor și la promovarea unui climat de înțelegere la nivel internațional,
este bazată pe diplomație și susținută de factori precum comerțul, asistența,
securitatea și apărarea, care îndeplinesc un rol complementar.
Criza politică din Ucraina și instabilitatea din Orientul Mijlociu au arătat
cu claritate cât este de important ca UE să fie unită pe plan extern. Din
aceste motive, UE urmărește să își consolideze politica externă. Într-adevăr,
țările UE au mult mai multă autoritate dacă acționează împreună, decât
dacă și-ar urmări fiecare propriile politici.
Pentru UE, a fi un actor mai puternic pe plan mondial înseamnă a fi în
măsură să răspundă în mod eficient provocărilor globale, să promoveze
valorile UE și să contribuie la pacea și prosperitatea mondiale.

ȚĂRILE UE
REPREZINTĂ

24 %

DIN ECONOMIA
MONDIALĂ…

ȘTIAȚI CĂ...?
UE găzduiește 7 % din populația lumii. Acest
procentaj este în scădere și va ajunge la doar
aproximativ 4 % în 2060. Deși este un continent
relativ mic, Europa este importantă din punct de
vedere economic. Împreună, țările UE reprezintă
24 % din economia mondială, ceea ce face ca UE
să aibă una dintre cele mai dezvoltate economii din
lume, similară ca dimensiune cu economia SUA.
DAR NUMAI

7%

DIN POPULAȚIA
MONDIALĂ
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EXERCIȚIUL 25

UE PE SCENA MONDIALĂ
Exemplele de mai jos prezintă câteva acțiuni ale UE la nivel mondial. Alegeți trei pe care le
considerați mai importante și explicați motivele pentru care le-ați ales. Comparați răspunsurile
voastre cu cele ale colegilor.
UE conduce și sprijină negocieri de pace în întreaga lume, pentru a pune capăt conflictelor.
UE apără democrația și statul de drept în întreaga lume, punând drepturile omului
în centrul relațiilor sale cu alte țări.
Pe plan internațional, UE depune eforturi în vederea combaterii terorismului,
a criminalității organizate și a migrației ilegale.
UE și-a asumat rolul de lider mondial în combaterea schimbărilor climatice.
UE și statele sale membre constituie cei mai mari donatori de ajutor pentru dezvoltare
din lume. Această contribuție produce uriașe schimbări în bine în viețile a milioane de
oameni din întreaga lume.
UE promovează dezvoltarea prin intermediul comerțului, deschizându-și piețele pentru
exporturile din țările în curs de dezvoltare și încurajându-le să intensifice comerțul între ele.
UE și statele sale membre constituie cei mai mari donatori de ajutor umanitar din
lume. Ele acordă ajutor vital victimelor dezastrelor, refugiaților și altor persoane
cu necesități stringente.

ȘTIAȚI CĂ...?
UE joacă un rol important în ajutorarea țărilor
care se confruntă cu crize umanitare. În 2016,
UE a acordat asistență umanitară în valoare de
peste 2,1 miliarde EUR pentru hrană, adăpost,
protecție și asistență medicală, în beneficiul a
120 de milioane de persoane din peste 80 de țări.

Aflați mai multe aici
europa.eu/!km94qb
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10. Schimbări democratice
Unii consideră că UE este excesiv de birocratică și de distantă față de
cetățenii săi. În același timp, cetățenii se așteaptă ca UE să soluționeze și
să gestioneze probleme economice și sociale semnificative.
UE este dedicată democrației reale și reformelor. Comisia Europeană și-a
stabilit ca prioritate nu numai să propună noi legi doar atunci când sunt
necesare și aduc o evidentă valoare adăugată europeană, ci și să fie pe
deplin transparentă cu privire la activitățile sale. De exemplu, toate textele
esențiale privind negocierile comerciale dintre UE și Canada și dintre UE
și Statele Unite sunt puse la dispoziția publicului.

Exprimați-vă
opinia!

Pentru detalii,
accesați pagina:
europa.eu/!gt79wQ

ȘTIAȚI CĂ...?
Publicul are posibilitatea de a formula
observații în orice moment pe parcursul
elaborării unei legi. Comisia își reînnoiește
angajamentul de a asculta opiniile externe prin
intermediul unui instrument online, denumit
„Exprimați-vă opinia!“: europa.eu/!kT86Gx

UE
EXERCIȚIUL 26

DIALOGURILE CU CETĂȚENII
În fiecare zi, în întreaga Uniune Europeană au loc dialoguri între comisari și cetățeni
(europa.eu/!qm87DG). Dacă nu puteți participa la unul dintre aceste evenimente, ce-ar fi
să organizați un dialog cu cetățenii în propria clasă? Un grup alcătuit din trei-patru elevi,
reprezentând un comisar, alege una dintre cele 10 priorități prezentate în acest capitol.
Acasă, grupul analizează în detaliu politica aleasă, pentru a putea răspunde la întrebările
cetățenilor/colegilor, și pregătește o declarație de 5 minute referitoare la această politică.
În clasă, după ce „comisarul“ își susține scurta declarație, urmează o sesiune de întrebări și
răspunsuri între comisar și colegi, cu durata de 15 minute, moderată de profesor.

53

