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De ce să votăm la alegerile parlamentare europene 
 
 

Uniunea Europeană (UE) ia decizii care influențează viața dumneavoastră, zi de zi. Ea este 
responsabilă pentru multe aspecte importante, de natură practică – ajutorul acordat 
întreprinderilor care se confruntă cu criza financiară sau măsurile în vederea reducerii 
șomajului, un mediu înconjurător mai curat sau alimente mai sigure, facilitarea călătoriilor 
sau convorbiri telefonice mai ieftine. 

 
Cum puteți dumneavoastră lua parte la deciziile UE? 
Prin intermediul Parlamentului European – ales pentru a vă reprezenta pe dumneavoastră 
și pe ceilalți cetățeni care trăiesc în Uniunea Europeană.  
 
Parlamentul European joacă un rol fundamental în procesul decizional la nivelul Uniunii 
Europene. 
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Buget & finanțe 
 
• Știați că Parlamentul European a jucat un rol cheie în crearea monedei euro? 
 

Moneda euro, introdusă în 1999, este utilizată în prezent de 329 de milioane de persoane 
din 16 state membre ale UE.  Euro a devenit o monedă importantă la nivel mondial.  
Faptul de a avea o monedă unică europeană facilitează schimburile economice 
internaționale. În plus, dumneavoastră, consumatorii, puteți face cumpărături comparând 
prețurile din diferite țări și puteți călători fără a schimba valută. Zona euro realizează 
peste 16,5 din PIB-ul mondial și peste 30% din comerțul mondial (incluzând comerțul 
între statele UE). 

 
 
• Știați că Parlamentul European joacă un rol cheie în deciderea modului în care va fi 

utilizat bugetul UE, în valoare de circa 133 de miliarde EUR pe an?  
 
Un procent de 45% din acesta, adică circa 60 de miliarde, este utilizat pentru a promova 
competitivitatea, creșterea economică și ocuparea forței de muncă, precum și pentru a 
reduce disparitățile dintre cele mai bogate și cele mai sărace regiuni. Între 2000 și 2006, 
aceste disparități au fost reduse cu aproximativ o șesime. 

 
 
• Știați că Parlamentul European are un rol decisiv în ceea ce privește modul în care 

UE utilizează o sumă de 7,5 miliarde EUR destinată cercetării și dezvoltării?   
 
De exemplu, în prezent, cercetătorii din UE caută modalități mai eficiente de a proteja 
zonele joase (și, prin urmare, locuințele și bunurile oamenilor) împotriva inundațiilor. 
Bugetul destinat de UE cercetării și dezvoltării este cheltuit și în alte domenii care 
influențează viața de zi cu zi a oamenilor obișnuiți - sănătate, siguranță alimentară, 
transport, tehnologie, energie sau mediu înconjurător. 
 
 

 

Criza financiară & planul de redresare 
 
• Știați că UE contribuie la protecția mijloacelor noastre de trai prin intermediul unui 

pachet de salvare a sectorului economic? 
 

În criza financiară actuală, șefii de stat și de guvern europeni au luat o decizie comună cu 
privire la sprijinirea economiei europene.  Răspunsul UE, aprobat de Parlamentul 
European, constă într-un pachet economic cu o valoare totală de 200 de miliarde EUR. 
14,4 miliarde din această sumă vor proveni direct din bugetul UE. Întreprinderile mici și 
mijlocii, a căror activitate constituie o piatră de temelie a economiei UE, vor fi vizate în 
mod special. 
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• Știați că UE ajută persoanele aflate într-o situație economică dificilă? 
 

Fondul european de ajustare la globalizare, aprobat de Parlamentul European, dispune în 
fiecare an de până la 500 de milioane EUR pentru a ajuta șomerii să găsească noi locuri 
de muncă. 
 

• Știați că UE ajută statele membre care se confruntă cu criza financiară? 
 

UE a decis să ofere un sprijin de până la 6,5 miliarde EUR Ungariei și de până la 3,1 
miliarde EUR Letoniei. Acest „sprijin comunitar” face parte dintr-un efort de sprijin 
internațional la care participă Fondul Monetar Internațional (FMI) și Banca Mondială. Alte 
50 de miliarde din fondurile UE au fost alocate pentru a oferi sprijin suplimentar, în caz 
de nevoie. 

 
 

• Știați că în perioada 2007-2013 UE urmează să cheltuiască aproximativ 350 de 
miliarde EUR pentru a stimula creșterea economică și a crea locuri de muncă, mai 
ales în regiunile europene mai sărace?  

 
Cu aprobarea Parlamentului European, sunt finanțate sute de mii de proiecte cu 
obiectivul de a contribui la reducerea disparităților dintre cele mai sărace și cele mai 
bogate regiuni ale Uniunii, stimulând ocuparea forței de muncă și competitivitatea în 
întreaga Europă și mărind cooperarea transfrontalieră între diferitele părți ale UE.  
 
 

• Știați că economiile dumneavoastră sunt protejate datorită intervenției UE? 
 

Parlamentul European a susținut inițiative legislative care ridică nivelul garanțiilor pentru 
economiile cetățenilor până la 100 000 de EUR, în cazul falimentului unei bănci europene. 
Garanția minimă existentă (20 000 EUR) va deveni de 50 000 până la sfârșitul lunii iunie 
2009 și de 100 000 până la sfârșitul anului 2010. De asemenea, clienții vor avea acces 
mai rapid la depunerile lor în caz de urgență. 
 

 

Schimbarea climatică & mediul înconjurător 
 

• Știați că Uniunea Europeană a contribuit în mod decisiv la promovarea utilizării 
energiei regenerabile? 

 
Împreună cu Parlamentul European, au fost adoptate acte legislative care stabilesc 
obiective la nivel național în ceea ce privește utilizarea energiei regenerabile pentru 
asigurarea electricității, a încălzirii și răcirii clădirilor și a combustibilului pentru vehicule. 
Obiectivul este ca, până în 2020, energia regenerabilă să asigure cel puțin 20% din 
consumul total de energie al UE. 
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• Știați că, datorită UE, automobilele pe care le conducem sunt mai sigure și mai 

ecologice?  
 

Parlamentul European a aprobat o serie de măsuri în urma cărora vehiculele sunt mai 
sigure și mai puțin poluante. 

 
 
• Știați că UE ajută centralele energetice să-și reducă emisiile de CO2? 
 

Mulțumită legislației adoptate în colaborare cu Parlamentul European, instalațiile 
industriale și centralele energetice vor putea utiliza noi tehnologii pentru a stoca subteran 
dioxidul de carbon (CO2) în mod permanent și în condiții de siguranță.  Astfel, acestea 
vor putea reduce emisiile de gaze cu efect de seră. 

 
 
• Știați că UE a întărit normele privind utilizarea substanțelor chimice potențial 

periculoase în Europa? 
 
În 2007 a intrat în vigoare un nou act legislativ privind substanțele chimice, adoptat 
împreună cu Parlamentul European, care va garanta utilizarea în condiții de siguranță a 
aproximativ 30 000 de substanțe potențial periculoase. Conform acestuia, industria are 
sarcina de  a colecta date și de a garanta siguranța substanțelor chimice. Acest act 
legislativ este cunoscut sub numele de „REACH” - Registration, Evaluation, Authorisation 
and restriction of Chemical substances (înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice). 
 
De asemenea, UE încurajează  industria să introducă tipuri mai biodegradabile de plastic 
pentru pungi, pahare, ambalaje alimentare, ghivece etc. 

 
 

• Știați că, datorită acțiunii UE, flora și fauna sălbatice marine sunt în prezent mai bine 
protejate împotriva riscurilor de poluare de către tancurile petroliere? 

 
Cu sprijinul Parlamentului European, s-a interzis accesul petrolierelor cu cocă simplă în 
apele de coastă ale UE, iar în prezent este în curs de implementare un proiect de 
prevenire a poluării, care să îi ajute pe proprietarii de tancuri petroliere să prevină și să 
gestioneze deversările de petrol și de substanțe chimice. 
 
 

• Știați că, în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului, UE adoptă măsuri pentru 
a preveni comercializarea de produse pescărești ilegale? 

 
Pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) reprezintă un fenomen global și a 
devenit o problemă internațională prioritară, dat fiind că epuizează stocurile de pește din 
întreaga lume. În 2008 a fost adoptată, cu sprijinul Parlamentului European, o propunere 
menită să prevină, să descurajeze și să elimine pescuitul INN. 
 
 

• Știați că în prezent există norme mai stricte de monitorizare a calității apei pentru 
scăldat din stațiunile din întreaga Europă, datorită cărora înotatul a devenit mai sigur? 
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Mulțumită normelor UE, elaborate în colaborare cu Parlamentul European, se efectuează 
regulat teste științifice privind nivelurile bacteriene. Dacă apa din dreptul unei plaje nu 
respectă nivelul de calitate acceptabil, această informație devine accesibilă rapid și cu 
ușurință la fața locului. 

 
 
• Știați că, din anul 2002, UE a cheltuit 1,5 miliarde EUR pentru a ajuta statele 

membre ale UE care s-au confruntat cu dezastre naturale?   
 

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene a fost stabilit, de comun acord cu Parlamentul 
European, în scopul de a reacționa în cazul catastrofelor naturale și de a sprijini regiunile 
afectate. Până în prezent, fondul a fost utilizat în cazul 26 de catastrofe provocate de 
diferite evenimente, printre care inundații, incendii forestiere, un cutremur, o erupție 
vulcanică, furtuni și secetă.   

 
 
 

Piața internă 
 
 
• Știați că din 1992, anul creării sale, piața unică, instituită cu sprijinul Parlamentului 

European, a contribuit la creșterea bunăstării dumneavoastră?  
 
În ultimii ani, datorită pieței unice, prosperitatea UE a sporit cu circa 240 de miliarde EUR 
pe an – ceea ce înseamnă în medie 518 EUR în plus pe an pentru dumneavoastră și pentru 
fiecare cetățean UE, față de o situație fără piață unică. Aceasta este o consecință a 
reducerii birocrației și barierelor în calea comerțului, prin intermediul unor norme și 
standarde armonizate pentru produse, care au determinat creșterea concurenței, a 
inovației și a investițiilor străine. 
 
 

• Știați că în perioada 1992-2006 au fost create 2,75 de milioane de noi locuri de 
muncă datorită pieței unice?  

 
Parlamentul European a jucat un rol important în crearea pieței unice așa cum se prezintă 
ea în prezent, astfel încât bunurile, serviciile, capitalul și persoanele să poată circula liber în 
UE.  

 
 
• Știați că Parlamentul European a jucat un rol cheie în înlăturarea prețurilor abuzive 

ale convorbirilor în roaming în Europa?   
 
Tarifele percepute atunci când utilizați telefonul mobil în străinătate au fost reduse cu 
până la 60%. 
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• Știați că UE oferă un set comun de drepturi ale consumatorului, ceea ce vă permite 

să faceți cumpărături oriunde în UE cu încredere? 
 

Cu sprijinul Parlamentului European, normele UE prevăd în prezent o garanție de doi ani 
valabilă în întreaga Europă pentru orice produs pe care îl cumpărați. 
 

 
• Știați că UE v-a oferit libertatea de a vă alege furnizorul de utilități, economisind? 

 
Cu sprijinul Parlamentului European, s-a pus capăt monopolurilor în domeniul 
aprovizionării cu gaz și electricitate și a crescut presiunea asupra furnizorilor de energie a 
deveni mai eficienți și mai ecologici. 

 
 

• Știați că, datorită eforturilor UE, acum este  mai ușor să înființați și să dezvoltați o 
activitate economică și au fost create noi locuri de muncă în sectorul serviciilor? 
 

Cu ajutorul Parlamentului European, au fost eliminate multe dintre obstacolele financiare, 
juridice și administrative în calea liberei circulații, a liberului comerț și a concurenței în 
Europa. 

 
• Știați că, împreună cu Parlamentul European, au fost adoptate reglementări speciale 

pentru jucării, echipamente electrice, cazane cu combustibil gazos etc., garantând 
astfel siguranța familiei dumneavoastră și a cumpărăturilor pe care le efectuați – la 
piață, în magazine sau on-line? 

 
Normele UE obligă producătorii și furnizorii să garanteze că produsele comercializate sunt 
sigure, iar criteriile în privința jucăriilor sunt extrem de stricte. Autoritățile naționale 
efectuează controale pentru a se asigura că aceste cerințe sunt îndeplinite. Dacă se 
reperează un produs defectuos într-o țară, un sistem de alertă rapidă garantează faptul 
retragerea acestuia din magazinele de pe tot teritoriul UE. 

 
 
• Știați că produsele cosmetice (inclusiv articole precum rujurile, deodorantele, 

săpunul, pasta de dinți și șamponul) nu mai sunt testate pe animale în UE din 2004? 
Sau că produsele cosmetice care conțin ingrediente testate pe animale în afara UE nu 
pot fi comercializate pe piața comunitară?  

 
Cu sprijinul Parlamentului European, UE a interzis testarea pe animale a produselor 
cosmetice și a ingredientelor acestora pe teritoriul său, precum și comercializarea 
produselor ale căror ingrediente este posibil să fi fost testate pe animale în afara Uniunii. 
Astfel, vă garantăm că, mulțumită normelor europene și a activității Parlamentului 
European, niciun animal dintr-o țară UE nu a suferit pentru ca noi să arătăm sau să 
mirosim bine. 

 
 
• Știați că UE protejează copiii împotriva publicității excesive? 
 

Legislația recentă adoptată în cooperare cu Parlamentul European introduce noi norme 
stricte pentru publicitatea audiovizuală care se adresează copiilor, inclusiv pentru 
serviciile mass-media audiovizuale la cerere și pentru plasarea de produse. Plasarea de 
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produse contra plată este interzisă în toate programele pentru copii. Programele pentru 
copii care durează mai mult de o jumătate de oră pot fi întrerupte de pauze publicitare 
numai o dată la 30 de minute. 
 
Aceste norme comune permit de asemenea vizionarea canalelor de televiziune străine, 
fără a fi necesar ca acestea să fie blocate din cauza diferențelor de legislație națională 
privind publicitatea. 

 
 

• Știați că, datorită UE, acum există un număr unic de urgență pentru întreaga 
Uniune?  

 
Parlamentul European, împreună cu Comisia, au instituit, începând cu ianuarie 2009, 
numărul unic 112 pentru a contacta serviciile de urgență oriunde vă aflați în Europa.  

 
 
 

Transportul 
 

• Știați că toate costurile „ascunse” ale biletelor de avion au fost interzise, pentru a vă 
permite să cunoașteți prețul exact pe care îl aveți de plătit? 

 
Mulțumită unui regulament adoptat împreună cu Parlamentul European, acum vedeți 
imediat prețul total al biletului pe care îl cumpărați. Prețurile trebuie să includă toate 
taxele și comisioanele adăugate la prețul inițial al biletului. 

 
• Știați că nicio companie aeriană nu mai poate refuza să transporte un pasager cu 

handicap? 
 

Împreună cu Parlamentul European, a fost adoptată o legislație care consolidează 
drepturile persoanelor cu handicap în ceea ce privește călătoriile cu avionul. În plus, 
acestea beneficiază de asistență gratuită în aeroporturi. 
 
 

• Știați că, datorită instituirii unei liste negre la nivelul UE, călătoriile cu avionul au 
devenit mai sigure? 

 
Conform unui regulament adoptat în cooperare cu Parlamentul European, companiile 
aeriene care nu respectă cerințele în materie de securitate sunt înscrise pe o listă neagră 
la nivelul UE și sunt interzise în întreaga Uniune. 
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Politicile socială, de ocupare a forței de muncă și de 
educație 

 
 
• Știați că UE investește peste 10 miliarde de EUR în fiecare an pentru a îmbunătăți 

posibilitățile de angajare ale persoanelor? 
 

Prin intermediului Fondului social european (FSE), instituit de comun acord cu 
Parlamentul European, UE cofinanțează împreună cu statele membre proiecte care 
îmbunătățesc capacitatea forței de muncă și a întreprinderilor de a face față provocărilor 
actuale. Acesta este un element cheie prin care strategia europeană pentru creștere și 
locuri de muncă urmărește să amelioreze condițiile de viață, competențele și posibilitățile 
de angajare ale cetățenilor.  
 
 

• Știați că, datorită legislației sprijinite de Parlamentul European, lucrătorii interimari 
din UE beneficiază de aceleași drepturi cu angajații permanenți, precum și de condiții 
de lucru îmbunătățite?  

 
Lucrătorii interimari reprezintă 10% din populația activă a UE – peste șase milioane de 
locuri de muncă. Datorită legislației UE, aceștia beneficiază de condiții de bază de muncă 
și de angajare identice cu cele ale colegilor lor angajați permanent. Legislația menține 
flexibilitatea necesară industriei și permite o mai bună echilibrare între viața profesională 
și cea privată.   

 
 
• Știați că UE garantează drepturi egale pentru mama și tatăl unui nou-născut? 
 

Conform legislației UE adoptate împreună cu Parlamentul European, ambii părinți au în 
prezent dreptul la trei luni de concediu, iar concediul poate fi luat de oricare dintre 
părinți.  La sfârșitul concediului parental, părinții au dreptul de a ocupa același post sau 
un post echivalent sau similar. Angajatorii trebuie să respecte cerințele minime stabilite 
de comun acord de toate țările europene.  

 
 

• Știați că, la inițiativa Comisiei Europene și cu sprijinul Parlamentului European, a fost 
creat EURES, un portal internet care vă poate ajuta să căutați un loc de muncă în 31 
de țări europene și care oferă toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă 
transfera în alt stat? 

 

Rețeaua EURES (servicii europene pentru ocuparea forței de muncă) vă poate ajuta în 
căutarea unui loc de muncă în Europa – cu posibilitatea de a lucra în diferite țări din 
întreaga UE, precum și în Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Elveția. 

EURES nu este numai o importantă bază de date pentru căutarea unui loc de muncă, ci 
oferă recomandări și informații cu privire la condițiile de trai și de lucru în Europa, 
precum aspecte privind securitatea socială, costul vieții, sistemele naționale de asistență 
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medicală și de învățământ, recunoașterea calificărilor și multe, multe altele. De 
asemenea, EURES este utilă pentru angajatorii care doresc să angajeze personal din 
străinătate. EURES are și un chip uman, datorită rețelei sale formate din 700 de consilieri, 
cărora persoanele în căutarea unui loc de muncă și angajatorii li se pot adresa pentru a 
cunoaște toate detaliile recrutării internaționale.  

 
 
• Știați că UE sprijină învățarea de-a lungul vieții și schimburile culturale pentru toți 

cetățenii europeni? 
 
În perioada 2007-2013, UE va cheltui peste 8 miliarde de euro, sumă aprobată de 
Parlamentul European, pentru a oferi cetățenilor europeni ocazia unei experiențe 
internaționale de învățare de-a lungul vieții. Printre programele UE implicate se numără 
Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci și Gruntvig, precum și programele „Tineretul în 
acțiune”,  „Europa pentru cetățeni” și „Cultura”. 

 
 
• Știați că programul Erasmus, instituit de comun acord cu Parlamentul European, a 

oferit unui număr total de aproximativ 1,2 milioane de studenți posibilitatea de a 
studia într-o altă țară din UE?  

 
Erasmus oferă studenților un ajutor financiar, iar anul de studiu în străinătate este 
recunoscut în vederea obținerii diplomei. Programe similare (Leonardo da Vinci și Marie 
Curie) sprijină formarea profesională și cercetarea. 
 
 

• Știați că UE sprijină comunicarea prin internet între școlile din întreaga Europă?  
 
Începând cu anul 2005, peste  35 000 de școli din Europa au aderat la inițiativa 
eTwinning, care face parte din programul Comenius. Ea oferă școlilor, gratuit, 
posibilitatea de a găsi parteneri pentru proiecte școlare comune realizate prin internet. 
Inițiativa, realizată cu sprijinul Parlamentului European, este foarte apreciată atât de 
elevi, cât și profesori.  
 

• Știați că programele UE permit ca, în fiecare an, zeci de mii de tineri să lucreze și să 
călătorească în Europa? 

 
Până în prezent, 1,5 milioane de tineri au beneficiat de programele UE de promovare a 
mobilității tinerilor; numai în 2007, peste 40 000 de tineri au participat la un program de 
schimb pentru tineri și aproape 5 000 au făcut parte din Serviciul european de 
voluntariat. Parlamentul European oferă un sprijin important acestor inițiative.  
 
 

• Știați că UE sprijină schimburile între orașe și sate din toată Europa?  
 
Numai în anul 2008, programul „Europa pentru cetățeni”, sprijinit de Parlamentul 
European, a mobilizat aproximativ 1 milion de persoane, care au luat parte la schimburi 
culturale organizate pe tot teritoriul Europei, implicând peste 1 200 de înfrățiri între 
localități și inițiative organizate de 4 000 de orașe. 
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Siguranța alimentară & agricultura 
 
 

• Știați că Politica agricolă comună (PAC) actuală pune accent nu numai pe cantitate, 
ci și pe calitatea alimentelor produse de fermieri, precum și pe promovarea locurilor 
de muncă și a dezvoltării durabile în zonele rurale? 

 
Parlamentul European este puternic implicat în procesul de reformare a PAC. Ca urmare 
a reformelor anterioare, s-a pus capăt producției excesive de alimente în UE, în favoarea 
unei politici orientate pe termen lung, urmărind dezvoltarea durabilă a zonelor rurale. 

 
 
• Știați că PAC înseamnă mult mai mult decât subvenționarea fermierilor și că recent 

UE a luat o serie de măsuri destinate să ofere beneficii directe pentru consumatori?   
 

Parlamentul European a contribuit la înființarea unui program de încurajare a consumului 
de fructe în școli, care finanțează distribuția de fructe și legume în școlile din toată 
Europa. Parlamentul European a sprijinit, de asemenea, noul sistem de distribuire a 
laptelui în școli, care favorizează distribuția de lapte, brânză, iaurt și alte produse lactate 
cu valoare nutritivă către toți elevii. 

 
 
• Știați că alimentele sunt în prezent mai sigure ca niciodată? 
 

Parlamentul European a contribuit la adoptarea unui mare număr de măsuri destinate să 
garanteze că alimentele din Europa sunt sigure și să încurajeze alimentația sănătoasă. 
Aceste măsuri acoperă întregul lanț alimentar, „de la fermă la consumator”, stabilind 
standarde și monitorizând sănătatea și bunăstarea animalelor, plantelor și recoltelor, 
precum și importurile de alimente. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a 
fost instituită pentru a oferi consultanță științifică independentă. 

UE stabilește norme riguroase pentru agricultura biologică și interzice utilizarea unor 
mențiuni inexacte sau nefondate de către producătorii de alimente „curative” sau de 
produse dietetice. Legislația UE privind etichetarea produselor alimentare urmărește să 
ofere consumatorilor toate datele necesare pentru o alegere a produselor bazată pe 
informare.  

 
 

• Știați că fondurile UE sunt utilizate și pentru a promova cercetarea privind obținerea 
de energie curată utilizând deșeurile? 

 
Pentru a atinge obiectivul, sprijinit de Parlamentul European, de reducere cu 20% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, cercetătorii caută modalități noi de 
utilizare a deșeurilor agricole (cum ar fi paiele, miriștea, gunoiul de grajd) ca sursă 
regenerabilă de energie.  
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Justiție, Libertate și Securitate 
 
• Știați că în prezent călătoriile pe teritoriul Europei fără frontiere au devenit și mai 

ușor de realizat? 
 

Parlamentul European a sprijinit extinderea spațiului Schengen. Zona fără controale la 
frontierele interne s-a extins la 22 de state membre (excepție făcând numai Cipru, 
România, Bulgaria, Irlanda și Regatul Unit – ultimele două dintre acestea ca urmare a 
excluderii voluntare) și la trei state asociate (Norvegia, Islanda și Elveția). 

 
 
• Știați că Parlamentul European sprijină activitățile prin care UE combate 

criminalitatea, cum ar fi anihilarea rețelelor de traficanți de droguri sau a rețelelor de 
imigrație ilegală în Europa? 

 
Pentru a lupta împotriva acestor activități infracționale, Uniunea Europeană finanțează 
activitatea și cooperarea între statele membre ale UE, precum și echiparea navelor, 
avioanelor și sateliților cu sisteme de localizare. 
Parlamentul European are un rol important în stabilirea normelor de reglementare a 
accesului în spațiul UE, asigurând o traversare neproblematică a frontierelor și 
menținând, în același timp, securitatea. 
 
 
 

• Știați că Parlamentul European a jucat un rol important în stabilirea principiilor cheie 
aflate la baza unei politici eficiente de returnare a imigranților ilegali, menținând 
totodată respectul pentru drepturile acestora?  Sau că Parlamentul European a 
solicitat găsirea unor modalități legale de acces al imigranților în spațiul UE?  

 
Parlamentul European a căzut de acord asupra unor norme de cooperare între statele 
membre ale UE pentru a lupta împotriva imigrației ilegale. De exemplu, în 2006 au fost 
reperați în UE 500 000 de imigranți ilegali, iar 40% dintre aceștia au fost trimiși în țara 
lor de origine. 
 

 
• Știați că Parlamentul European sprijină măsurile de luptă împotriva terorismului și de 

consolidare a securității?  
 

Inițiative realizate cu sprijinul Parlamentului European au permis poliției și magistraților 
din toate statele membre să-și unească forțele în vederea unei cooperări mai eficiente la 
nivel European prin intermediul EUROPOL și, respectiv, EUROJUST. S-au obținut astfel 
rezultate concrete în diferite cazuri de criminalitate transfrontalieră. De exemplu, în 
cadrul operațiunii „Koala”, Europol și Eurojust au colaborat pentru a anihila o rețea de 
pedofilie în care erau implicați 2 500 de infractori din întreaga lume.  

 
În 2006, eficiența mecanismelor UE de luptă împotriva terorismului a împiedicat aproape 
600 de atacuri teroriste în 11 state membre. Statele membre și-au îmbunătățit 



 12

semnificativ coordonarea în domeniul luptei împotriva terorismului, parțial prin 
intermediul „platformelor de cooperare” oferite de Europol și de Eurojust.  

 
 

• Știați că Parlamentul European a participat, în calitate de colegislator, la instituirea 
unor măsuri de prevenire și detectare a activităților teroriste și infracționale?  

 
Parlamentul European a votat o directivă conform căreia companiile de telecomunicații 
trebuie să stocheze anumite date privind convorbirile (originea, destinația și poziția 
geografică a comunicațiilor prin telefon sau internet) timp de până la 24 de luni. Această 
măsură face parte din strategia de luptă împotriva terorismului și a criminalității 
organizate. Legislația stabilește, de asemenea, standarde de protecție. 

 
 
• Știați că Parlamentul European a adus o contribuție importantă la creșterea 

încrederii consumatorilor în comerțul transfrontalier, asigurându-se că ei au acces la 
justiția din țara lor și sunt, totodată, protejați și de legile statului membru în care 
efectuează cumpărăturile? 

 
Parlamentul European participă în calitate de colegislator la inițiativele care garantează 
protecția consumatorilor în cazul litigiilor legate de contracte încheiate de aceștia, atât în 
ceea ce privește accesul la instanțele de judecată, cât și protecția legală. 

 
 
• Știați că Parlamentul European a contribuit la soluționarea unor litigii familiale 

trasfrontaliere, cum ar fi cazurile privind custodia copiilor sau divorțurile? 
 

Parlamentul European a votat acte legislative europene care asigură recunoașterea 
reciprocă de către statele membre a hotărârilor judecătorești în domeniul dreptului de 
familie și încurajează părțile să se adreseze serviciilor de mediere familială. 
 
 

 

Extindere 

 

• Știați că Parlamentul European are un cuvânt de spus în privința extinderii Uniunii 
Europene? 

Statele membre ale UE pot decide ca noi state membre să adere la Uniune numai cu 
acordul Parlamentului European. Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și 
Turcia sunt în prezent țările candidate, iar Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, 
Serbia și Kosovo sunt potențiale candidate. Parlamentul European evaluează progresele 
acestora și va lua decizia finală cu privire la acceptarea în UE sau respingerea acestor 
state. 
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• Știați că în urma extinderii Europa a devenit un loc mai sigur? 
 

De exemplu, în privința extinderilor recente, sprijinul și orientările oferite de UE au ajutat 
fostele țări comuniste să devină state democratice, cu un regim politic stabil și cu o 
creștere economică puternică. 

 
 
• Știați că cele 12 noi state membre care au aderat în 2004 și în 2007 constituie piețe 

noi, atractive pentru companiile din țara dumneavoastră, oferind ocazii excepționale 
de investiții în străinătate? 

 
Cele două extinderi succesive au adus peste 100 de milioane de noi consumatori în 
cadrul pieței interne. În 2007, 7,5% din exportul total realizat de societățile din vechile 
state membre a fost destinat noilor state membre, față de un procent de 4,7% în 1999. 
Comerțul între statele membre vechi și cele noi a crescut de aproape trei ori în mai puțin 
de 10 ani (de la 175 de miliarde EUR în 1999 la aproximativ 500 de miliarde EUR în 
2007). 

 
 
• Știați că lucrătorii din noile state membre au determinat dezvoltarea pieței forței de 

muncă din vechile state membre, în loc de a constitui o amenințare pentru aceasta 
prin sustragerea de locuri de muncă, conform unei prejudecăți des întâlnite? 

 
Lucrătorii din noile state membre au contribuit la satisfacerea cererii crescute de forță de 
muncă din vechile state membre și, prin urmare, au favorizat în mod semnificativ 
creșterea economică susținută. 
De exemplu, din 2004, în Regatul Unit, lucrătorii din noile state membre au ocupat 
jumătate de milion de posturi vacante, fapt care a încurajat și alte țări să-și deschidă 
piețele de forță de muncă. 
 

 
• Știați că, din 2004, performanțele economice globale ale noilor state membre s-au 

îmbunătățit ca urmare a noilor posibilități de comerț, a creșterii investițiilor din 
străinătate și a noilor măsuri de stimulare a modernizării? 

 
În cursul celor cinci ani scurși de a aderarea la UE, creșterea medie a PIB-ului noilor state 
membre a evoluat de la 3,4% la 5,6%, iar comerțul acestor state s-a dezvoltat cu 16,2%. 
În toate noile state membre au fost majorate salariile medii și a crescut numărul locurilor 
de muncă în sectorul serviciilor și în producția articolelor de înaltă tehnologie. 
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UE în lume 
 
• Știați că UE este cel mai important donator de ajutor pentru dezvoltare la nivel 

mondial? 
 
În cadrul eforturilor de a atinge Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în timpul 
următoarei legislaturi a Parlamentului European, UE (Comisia Europeană și contribuțiile 
statelor membre individuale) oferă circa 60% din ajutoarele disponibile la nivel global - 
sau o sumă totală de 49 de miliarde în 2008. De asemenea, UE joacă un rol hotărâtor în 
procesul de creștere a eficienței ajutoarelor și se asigură că alte politici europene, 
precum politicile în domeniul comerțului, mediului înconjurător sau agriculturii, sunt 
coerente cu obiectivele de dezvoltare. Angajamentul Parlamentului European în acest 
domeniu este continuu, datorită Consensului european privind dezvoltarea, stabilit în 
2005 între instituțiile UE și statele membre.  
 
 

• Știați că, în plus față de ajutorul acordat statelor membre în contextul crizei 
financiare, UE a fost prima instanță care a luat măsuri, în urma summitului G20 din 
aprilie, pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să facă față încetinirii creșterii 
economice? 

 

A fost aprobat un pachet de măsuri care să aloce sume mai mari dezvoltării, să acorde 
prioritate celor mai vulnerabili și să crească eficacitatea ajutoarelor existente. În prezent, 
Comisia Europeană alocă 3 miliarde de euro domeniului social. O sumă suplimentară de 
500 de milioane de euro va fi disponibilă ca „plasă de siguranță”. Colaborând, cele 27 de 
state membre și Comisia sunt mult mai eficiente, valorizând fiecare euro donat și 
constituind un model la nivel internațional.  

La începutul anului în curs, Comisia Europeană a finalizat un acord care va oferi ajutoare 
alimentare în valoare de 1 miliard de euro pentru peste 20 dintre cele mai vulnerabile țări 
din lume. Parlamentul European, în calitatea sa de autoritate bugetară, a aprobat acest 
pachet. De asemenea, a fost semnat un acord în valoare de 2,7 miliarde de euro cu 
grupul țărilor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP), care acoperă domeniile 
sănătății, educației și schimbărilor climatice. Acordul continuă parteneriatul solid pe care 
UE îl întreține cu aceste țări de peste cinci decenii.  

 
• Știați că UE, cu sprijinul Parlamentului European, contribuie la încurajarea 

democrației și a bunei guvernări în întreaga lume? 
 

În fiecare an, membri ai Parlamentului European conduc echipe care monitorizează 
alegerile din diferite țări în care democrația nu este încă foarte solidă sau este 
amenințată. Mulțumită Parlamentului European, există un buget special destinat de UE 
promovării democrației și drepturilor omului în întreaga lume, utilizat, de exemplu, pentru 
a sprijini activitatea ONG-urilor locale. Există, de asemenea, o serie de grupuri și 
organisme parlamentare comune, inclusiv o Adunare parlamentară comună cu țările ACP. 
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• Știați că Uniunea Europeană este cel mai important donator de ajutor umanitar din 
lume? 
 

Comisia Europeană oferă un sprijin rapid celor mai vulnerabile victime ale catastrofelor, 
naturale sau provocate de om, produse în afara UE.  Colaborând cu agențiile umanitare 
din zonele în criză, ea finanțează o asistență destinată direct persoanelor afectate de 
calamități, indiferent de naționalitatea, religia, genul sau originea etnică a acestora. 
Unicele obiective sunt salvarea de vieți și diminuarea suferinței, în respectul principiilor 
umanitare de neutralitate, imparțialitate și independență.  
Parlamentul European joacă un rol important în privința alocării fondurilor destinate 
acțiunilor umanitare și a monitorizării modului în care acestea sunt utilizate.      

 
 

• Știați că UE se află în prima linie în ceea ce privește sprijinul acordat femeilor în 
lupta împotriva sărăciei?  

 
Acțiunea UE urmărește să amelioreze nivelul de instrucție al femeilor adulte, să combată 
inegalitățile dintre femei și bărbați și să contribuie la emanciparea femeilor aflate în zone 
de conflict. Parlamentul European a susținut în mod constant obiectivul creșterii gradului 
de implicare a femeilor în activitățile de dezvoltare, cel mai recent exemplu fiind raportul 
său referitor la integrarea problematicii de gen în relațiile externe ale UE și în 
consolidarea păcii.  

 
 

• Știați că UE sprijină accesul la apă potabilă curată al persoanelor din țările în curs de 
dezvoltare? 

 
UE a lansat Inițiativa privind apa, care urmărește să contribuie la îmbunătățirea accesului 
persoanelor din țările în curs de dezvoltare la apă potabilă și la infrastructuri sanitare și 
să amelioreze gestionarea resurselor de apă. În martie 2009, Parlamentul European a 
votat o rezoluție care declară că apa este un bun public și că ea ar trebui să se afle sub 
control public. Ea susține, de asemenea, principiul că accesul la apa potabilă este un 
drept fundamental și universal.  

 
 

• Știați că UE, cu sprijinul Parlamentului European, ajută Autoritatea Palestiniană să 
amelioreze viața palestinienilor și să ajungă la un acord de pace cu Israel? 

 
UE a alocat 300 de milioane EUR pentru finanțarea reformelor în domeniile administrației, 
dezvoltării sociale, dezvoltării antreprenoriale și infrastructurii, precum și pentru a ajuta 
refugiații palestinieni. Parlamentul European contribuie în mod activ la aceste politici și 
participă regulat la reuniuni cu reprezentanți ai parlamentelor palestinian și israelian.   

 
 

• Știați că UE sprijină reconstrucția Irakului? 
 

Comisia a sprijinit reconstrucția începând cu 2003, contribuind la atenuarea problemelor 
cu care se confruntă irakienii în efortul de reconstrucție postbelică. În 2008, Parlamentul 
European a adoptat o rezoluție care susține necesitatea de a consolida implicarea UE în 
Irak și de a lua măsuri pentru a ajuta refugiații irakieni.  
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• Știați că UE contribuie la reinstaurarea stabilității în Georgia? 
 

Comisia a aprobat un pachet de ajutor în valoare de 500 de milioane EUR, total din care 
61 de milioane EUR sunt destinate să ajute populația evacuată în timpul conflictului cu 
Rusia. Parlamentul European, care exercită competențe partajate cu Consiliul în privința 
bugetului, a aprobat acest pachet și supraveghează aplicarea sa.   

 
 

• Știați că UE protejează întreprinderile de pe teritoriul său împotriva practicilor 
comerciale neloiale? 

 

Uniunea Europeană protejează liberul schimb prin intermediul normelor sale în materie 
de antidumping, antisubvenții și salvgardare. Aceste norme permit protejarea 
producătorilor împotriva importurilor comercializate în mod neloial sau subvenționate și 
împotriva unor variații puternice ale fluxurilor comerciale, atunci când acestea dăunează 
economiei UE. Prin intermediul Comisiei sale pentru comerț internațional, Parlamentul 
European participă îndeaproape la politicile comerciale ale UE. 
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