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UE pe scurt

Obiectivele și valorile UE

Obiective

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.

Valori

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 
Demnitatea umană este inviolabilă. Trebuie să fie respectată și protejată și constituie
baza propriu-zisă a drepturilor fundamentale.

Libertatea 
Libertatea de mișcare le dă cetățenilor dreptul de a se deplasa și stabili în mod liber pe
teritoriul Uniunii. Libertățile individuale, cum ar fi respectul față de viața privată,
libertatea de gândire, libertatea religioasă, libertatea de întrunire, dreptul la informație
și libertatea de exprimare, sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE.

Democrația 
Funcționarea Uniunii se întemeiază pe democrația reprezentativă. Statutul de cetățean
european implică și exercitarea unor drepturi politice. Fiecare cetățean adult din UE are
dreptul de a candida și de a vota la alegerile pentru Parlamentul European, fie în țara de
reședință, fie în țara de origine.

Egalitatea 
Egalitatea presupune drepturi egale în fața legii pentru toți cetățenii. Principiul egalității
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între femei și bărbați stă la baza tuturor politicilor europene și reprezintă piatra de
temelie a integrării europene. Se aplică în toate domeniile. Principiul plății egale pentru
muncă egală a fost integrat în tratatul din 1957. Deși mai există încă inegalități, UE a
făcut progrese semnificative.

Statul de drept 
Uniunea Europeană este întemeiată pe statul de drept. Tot ce face UE se bazează pe
tratate, asupra cărora au convenit toate statele membre, în mod voluntar și democratic.
Dreptul și justiția sunt protejate de un organism judiciar independent. Țările membre au
conferit competență judiciară definitivă Curții Europene de Justiție, ale cărei hotărâri
trebuie respectate de toată lumea.

Drepturile omului 
Drepturile omului sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE. Acestea
includ dreptul de a nu fi discriminat pe motive de sex, origine etnică sau rasială, religie
sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, dreptul la protecția datelor cu
caracter personal și dreptul de a obține acces la justiție.

Aceste obiective și valori reprezintă temelia pe care s-a construit UE și sunt consfințite prin
Tratatul de la Lisabona (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?
uri=CELEX:12016ME/TXT&amp;from=RO) și Carta drepturilor fundamentale a UE
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?
uri=CELEX:12016P/TXT&amp;from=RO).

În 2012, UE a primit  Premiul Nobel pentru Pace (https://europa.eu/european-
union/about-eu/history/2010-today/2012/eu-nobel_ro) ca recompensă pentru susținerea
unor cauze majore precum pacea, reconcilierea, democrația și drepturile omului în Europa.

 

 

De la uniunea economică la cea politică

Uniunea Europeană este o uniune economică și politică unică în lume, care reunește 28 de
țări europene (https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-
countries_ro) și acoperă aproape tot continentul.

Organizația care va deveni UE a fost creată în perioada de după cel de-al Doilea Război
Mondial. În prima etapă, s-a pus accent pe consolidarea cooperării economice: țările
implicate în schimburi comerciale devin interdependente din punct de vedere economic și
astfel se evită riscul izbucnirii unui nou conflict.

Astfel, 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.
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De atunci, s-au alăturat alte 22 de țări, ceea ce a dus la crearea unei imense piețe unice
(https://europa.eu/european-union/topics/single-market_ro) (denumită și piața internă),
care continuă să se dezvolte pentru a-și valorifica întregul potențial.

Ceea ce a început ca o uniune pur economică a evoluat treptat, devenind o organizație care
acționează în numeroase domenii de politică (https://europa.eu/european-
union/topics_ro), 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).

Stabilitate, o monedă unică, mobilitate și creștere

De mai bine de jumătate de secol, continentul european se bucură de pace, stabilitate și
prosperitate. Populația sa trăiește la standarde ridicate și beneficiază de o monedă
europeană comună, euro (https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_ro).
Peste 340 de milioane de cetățeni UE din 19 țări folosesc euro ca monedă proprie și se
bucură de avantajele pe care le oferă.

Au dispărut controalele la frontierele dintre statele membre, iar cetățenii pot circula liber pe
aproape tot continentul. De asemenea, le este mult mai ușor să se stabilească, să muncească
și să călătorească (https://europa.eu/european-union/life-business_ro) în alte țări din
Europa. Toți cetățenii UE au dreptul și libertatea de a alege statul membru în care doresc să
lucreze, să studieze sau să își petreacă anii de pensie. Fiecare țară membră trebuie să le
acorde cetățenilor din Uniune exact același tratament ca și propriilor cetățeni în ceea ce
privește ocuparea forței de muncă, prestațiile sociale și impozitele.

Principalul motor economic al UE este piața unică. Aceasta permite libera circulație a
bunurilor, serviciilor, capitalului și persoanelor. UE își propune să exploateze această
resursă imensă și în alte domenii, precum piețele energiei, cunoașterii și capitalului, pentru
a le oferi beneficii maxime cetățenilor europeni.

Instituții transparente și democratice

UE face în continuare eforturi pentru ca instituțiile (https://europa.eu/european-
union/about-eu/institutions-bodies_ro) sale să fie mai transparente și mai democratice.
Deciziile sunt luate în cel mai transparent mod posibil și luând în considerare interesele
cetățenilor.

Parlamentul European (https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/european-parliament_ro), ai cărui membri sunt aleși prin vot direct, a fost învestit cu
noi prerogative, iar parlamentele naționale joacă acum un rol mai important, participând la
procesul decizional alături de instituțiile europene.

UE respectă și principiul democrației reprezentative: cetățenii săi sunt reprezentați direct la
nivelul Uniunii în Parlamentul European (https://europa.eu/european-union/about-
eu/institutions-bodies/european-parliament_ro), în timp ce statele membre sunt
reprezentate în Consiliul European (https://europa.eu/european-union/about-
eu/institutions-bodies/european-council_ro) și în Consiliul Uniunii Europene
(https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_ro).

Cetățenii europeni sunt încurajați să contribuie la viața democratică a Uniunii exprimându-
și opiniile (https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_ro) cu privire la politicile
UE pe parcursul elaborării acestora sau sugerând îmbunătățiri ale reglementărilor și
politicilor în vigoare. Inițiativa cetățenească europeană (https://europa.eu/european- 
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union/law/have-your-say_ro#european-citizen-initiative) le oferă cetățenilor posibilitatea
de a se implica și mai mult în politicile care le afectează viața. De asemenea, pot depune
plângeri (https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_ro#formal-complaints) și
adresa întrebări cu privire la aplicarea dreptului UE (https://europa.eu/european-
union/law/application_ro).

UE în lume

Comerț

Uniunea Europeană este cel mai mare bloc comercial (https://europa.eu/european-
union/topics/trade_ro) din lume, cel mai mare exportator de produse și servicii la nivel
mondial și cea mai mare piață de import pentru peste 100 de țări.

Liberul schimb între statele membre a fost unul dintre principiile care au stat la baza creării
UE. Acesta este posibil datorită pieței unice. În afara frontierelor sale, Uniunea este hotărâtă
să continue eforturile și în direcția liberalizării comerțului mondial.

Ajutor umanitar

UE s-a angajat să sprijine victimele dezastrelor naturale și provocate de om în întreaga lume
și ajută anual peste 120 milioane de persoane. Alături de statele sale membre, UE este cel
mai mare donator de ajutor umanitar (https://europa.eu/european-
union/topics/humanitarian-aid-civil-protection_ro) din lume.

Diplomație și securitate

UE joacă un rol important la nivel diplomatic (https://europa.eu/european-
union/topics/foreign-security-policy_ro) și face eforturi pentru a promova stabilitatea,
securitatea, democrația, libertățile fundamentale și statul de drept la nivel internațional.

Descărcări 

Uniunea Europeană - Ce esteși ce face

(https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/715cfcc8-

fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1)

12 lecții despre Europa (https://publications.europa.eu/ro/publication-

detail/-/publication/009305e8-2a43-11e7-ab65-01aa75ed71a1)

Raportul general privind activitățile Uniunii Europene

(https://europa.eu/european-union/documents-publications/reports-

booklets/general-report_ro)

50 de porți spre viitor - Cele mai importante succese ale Europei

(https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/7aab79a4-

0a9f-400a-8ae1-8ab4e2c2a865)

60 de motive bune pentru UE - De ce avem nevoie de Uniunea Europeană

(http://publications.europa.eu/ro/web/general-publications/60-good-reasons-

for-the-eu)
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Contactați UE

Sunați gratuit la (https://europa.eu/european-union/contact/call-us_ro) 00 800

6 7 8 9 10 11   

Trimiteți prin e-mail întrebări despre UE (https://europa.eu/european-

union/contact/write-to-us_ro)

Contacte UE în țara dumneavoastră (https://europa.eu/european-

union/contact_ro#row_4)

Servicii locale de informare în UE (https://europa.eu/european-

union/contact/meet-us_ro)

Instituții, organisme și agenții (https://europa.eu/european-

union/contact/institutions-bodies_ro)

Contacte pentru presă (http://europa.eu/newsroom/press-contacts_en)

Contactați echipa de coordonare a site-ului (https://europa.eu/european-

union/contact/mailbox_ro)

Găsiți un cont pe platformele de comunicare

socială

Conturi Facebook (https://europa.eu/european-union/contact/social-

networks_ro#n:1|i:|e:|t:|s:)

Conturi Twitter (https://europa.eu/european-union/contact/social-

networks_ro#n:0|i:|e:|t:|s:)

Conturi LinkedIn (https://europa.eu/european-union/contact/social-

networks_ro#n:4|i:|e:|t:|s:)

Conturi Google+ (https://europa.eu/european-union/contact/social-

networks_ro#n:2|i:|e:|t:|s:)

Conturi YouTube (https://europa.eu/european-union/contact/social-

networks_ro#n:3|i:|e:|t:|s:)
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