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O Europă unită, deschisă și mai puternică



JOSÉ MANUEL BARROSO
Președintele Comisiei Europene

O Europă unită, deschisă și mai puternică

Europa a cunoscut o perioadă de schimbări fără prece-
dent în cei cinci ani de când această Comisie și-a pre-
luat mandatul. Criza financiară s-a transformat într-o 
criză a datoriilor suverane, o criză economică și o criză 
socială, doborând barierele dintre politicile europene și 
cele naționale.

Pentru a ne adapta la schimbări, a fost nevoie să facem 
schimbări. Dacă cei cinci ani care au precedat actualul 
mandat al Comisiei au fost marcați de aspecte consti-
tuționale soluționate oficial prin adoptarea Tratatului de 
la Lisabona, ultimii cinci ani au stat sub semnul ame-
nințării crizei financiare și a datoriei suverane. Putem să 
ne mândrim cu faptul că, în ciuda acestor provocări, am 
menținut Europa unită și deschisă și că am făcut-o mai 
puternică pentru viitor. 

„Unită”, pentru că am reușit să rămânem împreună și 
chiar să ne extindem, în pofida presiunilor la care au fost 
supuse țările noastre. „Deschisă”, pentru că am cooperat 
cu partenerii noștri internaționali în cadrul G20 pentru 

„Când te afli în mijlocul furtunii, trebuie să o traversezi și,  
mai ales, să nu schimbi direcția – numai așa poți scăpa.”

(Jean Monnet)

a găsi soluții la nivel mondial, am continuat să încurajăm 
schimburile comerciale în UE și în întreaga lume, ca mijloc 
de dezvoltare economică și ne-am menținut angajamen-
tele față de țările în curs de dezvoltare. „Mai puternică”, 
pentru că reformele economice necesare sunt acum 
implementate peste tot în Europa, iar guvernanța noastră 
economică a fost consolidată, în special în zona euro, 
pentru a ne adapta mai bine economiile la globalizare.

Pentru aceasta, am pornit de la ceea ce face ca Uniu-
nea Europeană să fie unică: valorile sale. Valori precum 
pacea, principiul nostru fundamental pentru care am 
primit, în 2012, Premiul Nobel pentru Pace. Valori pre-
cum unitatea și diversitatea, care ne dau forță și pe 
care trebuie să le prețuim. Valori precum solidaritatea, 
care se regăsește în economia noastră socială de piață 
și în protecția pe care le-o oferim europenilor mai puțin 
avantajați. Aceastea sunt valorile în baza cărora am 
acționat. UE nu este doar un proiect economic, ci și unul 
politic, o comunitate de culturi, valori și interese, esen-
țiale pentru făurirea unui destin comun.
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Discutând despre soluțiile la criza financiară globală la reuniunea G8 de la Camp David, din 2012. La masa rotundă, de la stânga 
la dreapta, în sensul acelor de ceasornic: Angela Merkel, Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso, Yoshihiko Noda, Mario Monti, 

Stephen Harper, François Hollande, Barack Obama, David Cameron (cu spatele), Dmitry Medvedev (cu spatele).

Comisia Europeană a depus eforturi neobosite pentru 
a evita prăbușirea economiilor Europei. Lipsa de regle-
mentare și de supraveghere a piețelor financiare a per-
mis apariția bulelor speculative și declanșarea crizei 
creditelor. Șocul care a urmat a arătat că multe dintre 
statele membre nu erau competitive și aveau cheltuieli 
care le depășeau cu mult mijloacele. În timp ce economi-
ile noastre depindeau foarte mult unele de altele, ne lip-
sea un cadru de guvernanță puternic, care să prevină 
politici nerezonabile sau care să asigure gestionarea cri-
zei atunci când a izbucnit. În ultimii 5 ani, Comisia a fost 
motorul inițiativelor de remediere a acestei situații. 

Astăzi, Europa își protejează cetățenii și contribuabilii 
prin reglementări mai stricte, care garantează depozi-
tele, responsabilizează băncile și limitează asumarea 
de riscuri de către bancheri. Am readus în ecuație echi-
tatea. Și am făcut pași decisivi, de neconceput înainte 
de izbucnirea crizei, în direcția creării unei uniuni ban-
care. Ca urmare, sectorul financiar este astăzi mai bine 
reglementat, iar autoritățile de supraveghere financiară 
dispun acum de mai multe mijloace pentru a ne moni-
toriza băncile, pentru a face față dificultăților econo-
mice și pentru a vă proteja economiile. 

Am instituit un sistem de guvernanță economică și 
bugetară colectivă la nivelul UE, care să garanteze că 
toate guvernele își pun și își mențin în ordine finanțele 
publice și că sunt realizate reformele necesare pentru 
a asigura și menține competitivitatea economiilor noas-
tre. Ne-am unit forțele pentru a crea un mecanism care 
oferă împrumuturi țărilor supuse unor presiuni puter-
nice din partea piețelor. Moneda euro a ieșit încă și mai 
puternică din această criză, câștigând mai degrabă 
decât pierzând adepți. Am utilizat toate mijloacele pe 

care le-am avut la dispoziție pentru a păstra locurile de 
muncă și pentru a-i ajuta pe cei care și le-au pierdut să 
revină pe piața muncii, acordând o atenție deosebită 
problemei acute a șomajului în rândul tinerilor.

Am convenit asupra unui nou buget UE, axat pe investi-
ții menite să ajute statele membre, regiunile, întreprinde-
rile și cetățenii. Și pentru a stimula și mai mult creșterea 
economică și crearea de noi locuri de muncă, am deschis 
noi piețe atât în Europa, dezvoltând în continuare piața 
unică și apărând cele patru libertăți ale sale, precum și în 
întreaga lume, negociind acorduri comerciale ambițioase.

În plus față de măsurile imediate de gestionare a crizei, 
am definit un plan pe termen lung pentru modernizarea 
economiilor Europei. Strategia Europa 2020 stabilește 
obiective realiste, dar ambițioase, pentru a readuce Europa 
pe calea creșterii inteligente, durabile și favorabile incluzi-
unii. Noul buget al UE își propune să consolideze competi-
tivitatea punând mai mult accent pe cercetare, inovare și 
pe crearea de infrastructuri, în vederea interconectării țări-
lor și regiunilor Europei în sectoarele transporturilor, ener-
giei și în cel digital. În definirea cadrului pentru 2030, am 
pornit de la obiectivele climatice și energetice stabilite 
pentru 2020 de către precedenta Comisie. În centrul poli-
ticilor noastre climatice și energetice se află competitivi-
tatea, sustenabilitatea și securitatea aprovizionării. În 
proiectul nostru am definit, de asemenea, o strategie clară 
pentru definitivarea uniunii economice și monetare.

Jean Monnet spunea: „Întotdeauna am crezut că Europa 
va fi edificată prin crize”. Am dovedit că a avut dreptate 
și că scepticii s-au înșelat. Am demonstrat ce se poate 
realiza atunci când instituțiile UE și statele membre 
lucrează împreună.

RĂSPUNSUL LA CRIZA ȘI CREAREA CONDIȚIILOR PENTRU CREȘTERE 
ECONOMICĂ ȘI LOCURI DE MUNCĂ DURABILE
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José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, în mijlocul studenților cu ocazia unei vizite în Polonia (2011).

Deși criza economică și financiară a reprezentat princi-
pala provocare cu care ne-am confruntat în ultimii cinci 
ani, nu am pierdut din vedere celelalte preocupări ale 
cetățenilor europeni.

Comisia a adoptat o serie de inițiative destinate să garan-
teze libera circulație a persoanelor, mărfurilor, serviciilor și 
capitalului, să diversifice ofertele către consumatori, să 
asigure condiții de concurență loială pentru întreprinderi și 
să încurajeze investițiile în infrastructură. Mulțumită pieței 
unice, am reușit să reducem și mai mult tarifele de 
roaming, să consolidăm drepturilor călătorilor și consuma-
torilor, să adoptăm, după treizeci de ani de negocieri, breve-
tul european, care le permite cercetătorilor și întreprinderilor 
să facă economie de timp și bani, precum și să oferim o vizi-
bilitate tot mai mare pentru oportunitățile de angajare pe 
teritoriul UE, astfel încât să vă puteți găsi mai ușor un loc 
de muncă în alt stat membru. 

Este acum mai important decât oricând ca valorile fun-
damentale pe care este clădită Uniunea, cum ar fi statul 
de drept, să fie respectate. În ultimii ani, Comisia a inter-
venit pe lângă o serie de state membre, pentru a se asi-
gura că aceste principii fundamentale, precum și 
libertățile și drepturile cetățenilor, sunt pe deplin respec-
tate. Ea va continua să facă acest lucru într-un mod mai 
organizat și mai ferm, prin inițiativa privind statul de 
drept pe care am propus-o. 

ÎN SLUJBA CETĂȚENILOR EUROPEI

Pentru a aborda problemele reale care contează pentru 
cetățeni, instituțiile europene trebuie să se concentreze 
pe domeniile în care UE poate aduce cea mai mare 
valoare adăugată. Cooperarea europeană este esenți-
ală în multe domenii, dar nu în toate. Această Comisie 
a propus legislație acolo unde era necesar, însă a și 
redus birocrația până la un nivel fără precedent, aju-
tând întreprinderile europene să economisească peste 
32 de miliarde de euro pe an. Din 2005 și până în pre-
zent, am abrogat 6 000 de reglementări UE. Europa tre-
buie să intervină amplu în probleme ample și minim în 
probleme mai puțin importante.

Principalele aspecte de interes pentru cetățenii europeni 
necesită o abordare comună a instituțiilor europene. 
Comisia Europeană este singura instituție implicată în 
fiecare etapă a procesului decizional. În același timp, 
nimic nu se poate obține fără un angajament total din 
partea tuturor participanților la procesul legislativ, 
având în vedere că cei care decid asupra legislației sunt 
miniștrii din guvernele naționale și parlamentarii euro-
peni pe care dumneavoastră îi alegeți. Comisia a făcut 
totul pentru ca această cooperare să fie posibilă. 
Procesul democratic a fost îmbunătățit. Fiecare institu-
ție a ajutat Europa să iasă din criză mai puternică. 
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José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European și Martin Schultz, 
președintele Parlamentului European, la ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru Pace Uniunii Europene, în 2012.

Într-o lume din ce în ce mai globalizată, dimensiunea 
contează. Criza economică, negocierile internaționale 
privind schimbările climatice, preocupările legate de 
securitatea energetică, migrația, „primăvara arabă” și, 
mai recent, problemele din Ucraina au arătat că UE este 
eficientă numai dacă acționează ca un tot unitar. 

Criza economică a adus Europa în prim-plan, însă a și 
demonstrat capacitatea acesteia de a-și exercita influ-
ența pe scena internațională. Uniunea Europeană a sta-
bilit standardul mondial în multe domenii. A jucat un rol 
de frunte în cadrul unor foruri mondiale precum G8/G7, 
G 20, OMC și ONU. În același timp, am promovat o pre-
zență europeană mai mare atât în țările din vecinătate, 
cât și în restul lumii. Din Africa până în Asia și din zona 
Pacificului până în cea a Caraibelor, rămânem cel mai 
mare donator de ajutor umanitar, în ciuda crizei. De ase-
menea, ne-am consolidat parteneriatele politice. 

EUROPA PE SCENA INTERNAȚIONALĂ

Acordarea, în 2012, a Premiului Nobel pentru Pace Uniunii 
Europene ar trebui să ne amintească în permanență că UE 
apără pacea, speranța și stabilitatea. Nu ar trebui să con-
siderăm că acestea sunt lucruri care vin de la sine. 
Evenimentele din Ucraina demonstrează că demonul 
puterii își poate arăta fața în orice moment. Imaginile cu 
tineri ucraineni fluturând drapele europene ca simbol al 
unui viitor mai luminos și mai liber ne arată cât de mult 
am realizat. UE va sprijini întotdeauna libertatea și demo-
crația în vecinătatea sa și, în general, în lume. 
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Poate cea mai mare realizare a noastră este modul în 
care am acționat. Să ne amintim de cei care preziceau că 
o Comisie cu 27 sau 28 de membri și o Uniune Europeană 
extinsă nu ar putea să ia decizii sau să funcționeze 
corect. Le-am arătat că s-au înșelat. Am luat decizii cura-
joase împreună, am rămas uniți și am demonstrat că 
Europa are cu adevărat un destin comun. Pe măsură ce 
provocarea globalizării ne aduce tot mai aproape unii de 
alții, iar valorile comune ne unesc din ce în ce mai strâns, 
devine din ce în ce mai limpede că trebuie să găsim solu-
ții mai ferme, cu care să fim de acord cu toții. Ultimii cinci 
ani au arătat că am fost la înălțime: Europa poate func-
ționa foarte bine cu 28 de state membre, iar instituțiile 
noastre au experiența și capacitatea de a se adapta, de 
a se reforma și de a se perfecționa. 

BILANȚ

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, vizitând o tabără de refugiați sirieni din Iordania (2012).

Acest „bilanț” reflectă doar un crâmpei din activitatea 
colegiului comisarilor în acest mandat. Am primit un nou 
membru în Uniunea Europeană, Croația. Am extins zona 
euro pentru a îngloba Estonia și Letonia. De la combate-
rea șomajului în rândul tinerilor până la combaterea tra-
ficului de persoane, de la ajutorul acordat, anual, unui 
număr de 120 de milioane de victime ale dezastrelor 
până la asigurarea protecției datelor on-line, continuăm 
să creăm o Europă unită, deschisă, mai puternică. 
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CREAREA UNUI SERVICIU DIPLOMATIC EUROPEAN
Am creat noul Serviciu European de Acțiune Externă de la zero și l-am integrat 
într-o abordare globală privind gestionarea afacerilor  internaționale. 

Promovarea 
păcii, protejarea 

persoanelor 
vulnerabile și 

combaterea sărăciei

Într-o lume globalizată, interconectată, UE este mai 
puternică atunci când statele membre acționează 
împreună. Aspectele internaționale nu se limitează 
doar la politica externă, la puterea militară sau la 
sancțiuni. Ele necesită răspunsuri diversificate refe-
ritoare la ajutor, comerț și la economia mondială. 

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a fost înființat pentru a dezvolta și difuza valorile și politicile europene.  
Prin intermediul său, UE are un cuvânt mai greu de spus pe scena internațională. 

CATHERINE ASHTON
Vicepreședinte și Înalt Reprezentant al Uniunii pentru  
afaceri externe și politica de securitate

Serviciul European de Acțiune Externă are sediul la 
Bruxelles. El reunește servicii ale Comisiei Europene 
și 140 de delegații UE din întreaga lume, în scopul 
de a elabora și propune politici și valori care să îi 
permită UE să aibă un cuvânt mai greu de spus la 
nivel mondial. 
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Pentru a garanta că sprijinul nostru politic, economic și 
tehnic are un impact maxim, trebuie să ne asigurăm că 
eforturile noastre sunt adaptate reformelor și aspirații-
lor țărilor partenere pe care le ajutăm. Grupul operativ al 
UE face exact acest lucru. El contribuie la crearea unei 
situații reciproc avantajoase în care UE dă un impuls pro-
gramelor de reformă, iar acestea generează, la rândul 
lor, mai multă stabilitate și prosperitate.

În perioada 2011-2013, UE a pus la dispoziția Tunisiei un 
sprijin financiar de aproape 4 miliarde de euro. Au fost 
lansate negocieri oficiale pentru stabilirea unui nou „par-
teneriat privilegiat” care să acopere toate domeniile de 
interes reciproc și s-a convenit să fie reluate negocierile în 
vederea încheierii unui acord de liber schimb aprofundat 
și cuprinzător și a unui parteneriat pentru mobilitate. 

Mai mulți comisari europeni, precum și peste 100 de 
directori de societăți, s-au deplasat în Myanmar/Birmania 
pentru a evalua nevoile în materie de ajutor, precum și 

Când izbucnește o criză, nu este suficient să tratezi 
doar simptomele. Prin abordarea sa globală, UE vizează 
cauzele profunde, intervenind pe planul diplomatic, al 
securității, umanitar și al dezvoltării. În Somalia, UE 
desfășoară operațiuni terestre și maritime. Față de 
nivelul maxim înregistrat de activitățile de piraterie în 
largul coastelor somaleze în 2008 și 2009, numărul 
atacurilor a scăzut până aproape de zero cu ajutorul 
Operațiunii Atalanta. UE este unul dintre principalii ali-
ați ai forțelor africane de menținere a păcii în Somalia. 
Misiunile EUTM și Nestor au instruit mii de soldați și 
agenți somalezi ai pazei de coastă. De asemenea, aju-
tăm Somalia să creeze structuri democratice și să se 
dezvolte din punct de vedere economic. UE este cel mai 
mare donator de ajutor pentru Somalia, în special în 
domeniul guvernanței, educației și economiei.

RESURSE PUSE ÎN COMUN PENTRU UN IMPACT  
MAI MARE LA NIVEL MONDIAL
Am adoptat o abordare globală pentru a face față unor crize complexe precum 
cea din Somalia, punând în comun instrumente, delegații și parteneri.

SPRIJINIREA PARTENERILOR ÎN TRANZIȚIE
Am inițiat o nouă modalitate de a lucra prin intermediul Grupului operativ  
al UE, care a intervenit în cazul partenerilor noștri din vecinătatea sudică  
după Primăvara arabă și în Myanmar/Birmania.

Prin abordarea sa globală, UE vizează cauzele profunde  
ale crizelor, intervenind pe planul diplomatic,  

al securității, umanitar și al dezvoltării. 

Cooperarea cu Myanmar/Burma ilustrează modul în care UE  
își aliniază structura de sprijin politic, economic și tehnic la 
reformele și aspirațiile țărilor partenere aflate în tranziție.

noile oportunități comerciale apărute ca urmare a ridi-
cării sancțiunilor. Bazându-se pe trei elemente-cheie 
(comerțul, dezvoltarea și democrația și societatea civilă), 
Grupul operativ a demarat un proces care îi va permite 
UE să participe activ la transformarea economică și poli-
tică a Myanmarului.
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CONSOLIDAREA NORMELOR UE DE PROTECȚIE A DATELOR
Am consolidat semnificativ normele de protecție a datelor.

O nouă eră pentru 
justiție și drepturi 

fundamentale  
în Europa

„Comisia Europeană a propus ca acest domeniu să fie 
reglementat de un singur set de norme, valabil peste tot 
în UE, și ca în fiecare țară să existe un ghișeu unic pentru 
toate companiile, care să le permită acestora să efectu-
eze demersuri pe lângă o singură autoritate publică, în loc 
de 28 sau mai multe autorități. La cererea noastră, șefii 
de stat și de guvern s-au angajat să ajungă la un acord 
până la sfârșitul anului 2014.”

Trecerea de la un sistem în care firmele ar putea fi nevoite 
să aplice 28 de seturi de norme naționale și să contac-
teze 28 de autorități diferite la un sistem unic va faci-
lita activitatea întreprinderilor în UE, în special în cazul 
celor mici și mijlocii. Dar mai presus de toate, va proteja 
mai bine datele persoanelor fizice și ale întreprinderilor. 
Atunci când companiile nu respectă normele, autoritățile 
europene de reglementare vor avea posibilitatea de a le 
sancționa cu amenzi reprezentând un anumit procent din 
cifra lor anuală de afaceri.

În urma scandalului de spionaj în care au fost implicate 
SUA, cetățenii europeni și-au pierdut încrederea în modul 
în care datele lor personale sunt gestionate de marile cor-
porații și de guverne. Încercăm să reconstruim această 
încredere, arătându-le că protecția datelor este totuși 
o realitate în Europa.

Comisia încearcă să restabilească încrederea în securitatea 
on-line, arătându-le consumatorilor că protecția datelor  

este totuși o realitate în Europa.

VIVIANE REDING
Vicepreședinte și comisar pentru justiție,  
drepturi fundamentale și cetățenie

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U
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În prezent, sub 50 % din cazurile de fraudă identificate 
sunt investigate apoi la nivel național. Responsabilitatea 
protejării bugetului UE îi revine atât statelor membre, cât 
și Uniunii. De aceea, Comisia Europeană a propus crea-
rea unui Parchet European. Acesta se va asigura că 
instanțele naționale colaborează cu UE, astfel încât infor-
mațiile să fie comunicate, iar cazurile de suspiciune de 
fraudă să fie urmărite.

Infractorii care fură banii contribuabililor din bugetul UE 
nu ar trebui să scape nepedepsiți. UE a făcut un pas 
important în direcția protejării fondurilor care ne aparțin 
nouă, tuturor europenilor. 

În 2011, Comisia Europeană a invitat întreprinderile să-și 
fixeze obiective individuale pentru a realiza un echilibru 
de gen în funcțiile de conducere. Un an mai târziu, nimic 
nu se schimbase. De aceea, am propus o lege care pre-
vede o cotă procedurală de 40 %, pentru a le acorda 
femeilor șanse reale în procesul de recrutare.

În perioada 2003-2010, proporția femeilor în consiliile 
de administrație a crescut cu 3,4 %. Începând din octom-
brie 2010, aceasta a crescut cu o viteză de 4 ori mai 
mare, ajungând în prezent la 18 %. Așadar, impactul pro-
punerii noastre legislative este clar. Comisia Europeană 
a pus lucrurile în mișcare. 

Noi nu luptăm pentru a le oferi femeilor locuri de muncă 
doar pentru că sunt femei, ci pentru a garanta că respec-
tivele locuri de muncă nu le sunt refuzate tocmai din 
acest motiv. Cu ajutorul UE, situația se va îmbunătăți.

MAI MULTE FEMEI ÎN POSTURI DE CONDUCERE
Am propus cote pentru a ne asigura că din ce în ce mai  
multe femei ajung în consiliile de administrație.

PARCHETUL EUROPEAN VA PROTEJA BANII CONTRIBUABILILOR
Am propus înființarea unui Parchet European, pentru a ne asigura  
că toate cazurile de suspiciune de fraudă împotriva bugetului UE 
sunt investigate cu atenție.

Crearea Parchetului European va permite difuzarea 
informațiilor și cooperarea pentru combaterea  

fraudării bugetului UE. 

Ponderea femeilor în consiliile de administrație a crescut  
odată cu aplicarea legislației și măsurilor în domeniu.
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MĂSURI ÎMPOTRIVA CARTELURILOR ȘI A PRACTICILOR ABUZIVE
Am luptat împotriva practicilor care denaturează concurența loială și am luat 
măsuri pentru a le garanta compensații cetățenilor și întreprinderilor europene 
în cazul încălcării, în UE, a normelor în materie de concurență.

O mai bună 
funcționare  

a piețelor

Cartelurile și practicile abuzive generează costuri supli-
mentare pentru consumatori și pentru întreaga economie, 
fiind un obstacol în calea inovării și a competitivității. Prin 
aplicarea normelor în materie de concurență am sancțio-
nat abuzurile și cartelurile în domenii precum sectorul 
financiar, cel al telecomunicațiilor și cel al energiei.

Punând la dispoziția cetățenilor și întreprinderilor euro-
pene legislația care să le permită să-și recupereze banii 
de la cei care încalcă regulile din domeniul concurenței, 
vom crea o piață mai echitabilă.

Rolul Comisiei Europene în protejarea concurenței în inte-
resul consumatorilor și al întreprinderilor este ilustrat de 
acțiuni precum:

•  împiedicarea fuziunilor inutile care i-ar putea afecta pe 
consumatori (cazul Aer Lingus și Ryanair); 

•  sancționarea cartelurilor între producătorii de piese de 
schimb auto și a înțelegerilor ilegale dintre companiile 
farmaceutice;

•  deschiderea anchetelor pentru investigarea potenția-
lelor abuzuri comise de Google și Gazprom.

An Amenzi în EUR
2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (până în aprilie) 1 405 708 000

Total 8 416 555 579

Prin aplicarea normelor în materie de concurență, am sancționat 
abuzurile și cartelurile în domenii precum sectorul financiar,  

cel al telecomunicațiilor și cel al energiei.

JOAQUÍN ALMUNIA
Vicepreședinte și comisar pentru politica în domeniul concurenței
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IACriza financiară a adus incertitudini pentru întreaga eco-
nomie europeană. Am lucrat cu maximă atenție pentru 
a ne asigura că băncile utilizează banii publici pentru a se 
restructura și pentru a redeveni viabile. De asemenea, 
am încercat să reducem pe cât posibil costurile suportate 
de contribuabil și să facem în așa fel încât băncile nevi-
abile să fie închise într-un mod organizat.

În acest fel, sectorul financiar a reînceput să servească eco-
nomiei reale. În același timp, Comisia Europeană a impus 

Într-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere eco-
nomic, marcată de restricții severe, Comisia Europeană 
a trebuit să se asigure că ajutorul alocat întreprinderilor 
are un impact pozitiv asupra economiei.

Programul nostru de modernizare a normelor privind aju-
toarele de stat va stimula și mai mult creșterea econo-
mică, va îmbunătăți eficiența cheltuielilor publice și va 
garanta concurența în cadrul pieței unice. Ne-am asigurat 
că banii contribuabililor alocați întreprinderilor servesc la 
sprijinirea creșterii economice și la crearea de locuri de 
muncă, precum și la finanțarea serviciilor publice, a cerce-
tării și a inovării. De asemenea, programul va facilita acce-
sul la finanțare, investițiile în regiunile care au nevoie de 
ajutor, dezvoltarea rețelelor energetice și sprijinirea stra-
tegiei privind schimbările climatice.

CONTROLUL AJUTOARELOR DE STAT, PENTRU  
SPRIJINIREA CREȘTERII ECONOMICE
Pentru a sprijini creșterea economică, am modernizat  
normele în domeniul ajutoarelor de stat.

REDRESAREA SECTORULUI FINANCIAR
Controlând ajutoarele de stat acordate băncilor, ne-am străduit  
să construim un sector financiar mai sănătos și mai viabil în UE.

An Caz Suma în EUR
2013 Instrumente financiare derivate (LIBOR/EUROBOR) 1 712 468 000

2012 Tuburi pentru televizoare și monitoare 1 470 515 000

2014 Rulmenți pentru mașini și camioane 953 306 000

2010 Transport aerian de mărfuri 799 445 000

2010 Panouri LCD 631 925 000

Controlul ajutoarelor de stat garantează faptul că intervențiile 
guvernamentale nu denaturează concurența și comerțul în UE.

Comisia Europeană a impus amenzi record, în valoare totală de 1,7 miliarde de euro,  
băncilor implicate în scandalul manipulării indicatorilor LIBOR și EURIBOR.

©
 iStockphoto.com

/Leontura

amenzi record, în valoare totală de 1,7 miliarde de euro, 
băncilor implicate în scandalul manipulării indicatorilor 
LIBOR și EURIBOR.

În sfârșit, am acționat împotriva comisioanelor interban-
care mari pentru cardurile de debit și de credit. Ca urmare, 
Visa și MasterCard au convenit să limiteze aceste comi-
sioane pentru tranzacțiile transfrontaliere în cadrul UE, 
lucru care va aduce mari beneficii consumatorilor.
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CREAREA CONDIȚIILOR PENTRU O REȚEA 
DE TRANSPORT LA NIVELUL UE 
Am inițiat cea mai revoluționară și radicală restructurare  
a rețelei de transport din UE de după anii 1980.

Transport mai  
rapid, mai sigur  
și mai ecologic  

pentru toți

În urma unei propuneri a Comisiei Europene, vor fi con-
struite sau modernizate conexiuni de-a lungul a nouă 
coridoare majore de transport. Pentru aceasta, Comi-
sia Europeană a triplat fondurile europene destinate 
investițiilor în infrastructură. Banii vor fi cheltuiți pentru 
realizarea unor conexiuni între 94 de porturi și 38 de 
aeroporturi importante din UE, prin legături rutiere și 
feroviare. Vor fi modernizați 15 000km de cale ferată, 
pentru a permite transportul de mare viteză și pentru 
a elimina blocajele la frontiere. 

Astfel, pasagerii vor putea ajunge la aeroport într-un 
timp mai scurt, călătoriile cu trenul vor fi mai rapide, 
transportul de mărfuri din porturi se va face mai ușor, la 
fel ca și trecerea frontierelor cu trenul. 

Eficiența în sectorul transporturilor este esențială. De 
aceea, Comisia Europeană face demersuri în vederea 
gestionării mai bune a traficului aerian, stimulării ser-
viciilor feroviare și creării unui adevărat spațiu unic al 
transporturilor în UE, în serviciul tuturor cetățenilor și 
întreprinderilor europene.

Rețeaua TEN-T va realiza noi conexiuni, va moderniza 
infrastructura și va facilita transportul transfrontalier.

SIIM KALLAS
Vicepreședinte și comisar pentru mobilitate și transport
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Comisia Europeană a îndemnat statele membre să con-
struiască mai multe puncte de realimentare cu combus-
tibil și de reîncărcare cu energie electrică. În același timp, 
am insistat asupra aplicării unor standarde comune, care 
să le dea utilizatorilor de mașini electrice siguranța că își 
pot reîncărca bateriile și în alte țări. 

UE a pus la dispoziție fonduri pentru reducerea poluării 
în orașe și pentru revoluționarea transportului urban. 
De exemplu, mulțumită proiectelor cofinanțate de UE, 
numărul de autoturisme electrice din Brighton (UK) s-a 
dublat, iar rețeaua de tramvaie electrice din Zagreb 
(Croația) a fost modernizată. 

Autoritățile publice trebuie să țină seama acum de con-
sumul de combustibil și de emisiile de CO2 ale autovehi-
culelor pe care le folosesc. Încercăm să ne asigurăm că 
aerul este cât mai curat posibil și că toți combustibilii 
vânduți în UE respectă un standard unic de siguranță.

DREPTURILE PASAGERILOR, PROTEJATE ÎN CAZUL MAI MULTOR 
MODALITĂȚI DE TRANSPORT DECÂT ORIUNDE ÎN LUME
UE este prima regiune din lume care garantează drepturile  
pasagerilor pentru toate modalitățile de transport.

SPRIJIN SUPLIMENTAR PENTRU ENERGIA ECOLOGICĂ 
Am promovat utilizarea unor surse mai ecologice de energie  
(electricitate, hidrogen, gaz natural lichefiat etc.). 

Vicepreședintele Kallas lansează strategia pentru combustibili 
ecologici, menită să încurajeze dezvoltarea unei rețele de 

stații de alimentare cu combustibili alternativi pe întreg 
teritoriul Europei. Acestea ar urma să respecte aceleași 

standarde de proiectare și utilizare.

Puteți descărca o aplicație mobilă care  
prezintă toate drepturile pasagerilor.

Sectorul aviației a fost primul care a beneficiat de norme 
privind drepturile pasagerilor. În ultimii 5 ani, Comisia 
Europeană a depus eforturi pentru a extinde drepturile 
pasagerilor și la călătoriile cu trenul, vaporul și autocarul. 

Nu știți exact care sunt aceste drepturi? Înainte de a pleca 
la drum, descărcați aplicația realizată de UE. 

Sunteți nevoit să vă reorganizați traseul? Acum nu mai 
aveți motive de îngrijorare. Datorită normelor UE, pasa-
gerilor li se asigură mai mult ajutor în caz de întârzieri 
prelungite, iar pasagerii cu handicap sau cu mobilitate 
redusă beneficiază de acces și asistență sporită.
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COMUNICĂM MAI BINE, MAI RAPID, MAI IEFTIN
Europa este singurul continent unde toți oamenii pot accesa Internetul, 
indiferent de locul în care trăiesc sau călătoresc.

Cu toată forța 
înainte, către piața 

unică digitală

Reducerea costurilor de conectare la internet, facili-
tarea și ieftinirea apelurilor în roaming și consolida-
rea concurenței au fost priorități majore ale acestei 
Comisii. Totuși, 94 % dintre persoanele care călătoresc 
în altă țară din UE utilizează mai puțin internetul pe 
dispozitivele mobile, din cauza tarifelor mari la servici-
ile în roaming. Acest lucru nu ar trebui să se întâmple 
în cadrul pieței unice. Comisia Europeană încearcă să 
inverseze această tendință și să garanteze comunicații 
mai ieftine pentru consumatori și întreprinderi.

Inițiativele sale au redus tarifele de roaming cu 50 % 
la convorbiri și cu 93 % la transferul de date. Eliminând 
barierele și taxele suplimentare pentru roaming, se pot 
economisi până la 2,4 miliarde de euro pe an.

În plus, toate locuințele europene pot avea acces la 
conexiune de bandă largă (și deci la toate oportunită-
țile pe care le oferă aceasta), în timp ce tarifele nați-
onale continuă să scadă datorită creșterii concurenței. 

Acum putem accesa internetul peste tot în Europa.

NEELIE KROES
Vicepreședinte și comisar pentru agenda digitală
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Am încheiat parteneriate în valoare de miliarde de euro pen-
tru ca UE să devină lider mondial în următoarele domenii:

•  tehnologia 5G – următoarea generație de comuni-
cații mobile, cu o capacitate de 1 000 de ori mai 
mare și un consum energetic cu 90 % mai mic;

•  roboții – vor putea să asiste persoanele vârstnice și 
să contribuie la îmbunătățirea confortului și a stării 
de sănătate, precum și la producția de alimente, 
transport, mediu și securitate;

•  fotonica – va permite crearea de instrumente mai 
inteligente și mai ecologice pentru domenii diverse, 
de la asistență medicală la iluminat interior;

•  calculul de înaltă performanță – pentru simulări și 
soluții în numeroase domenii precum industria, me-
diul sau asistența medicală;

•  electronica – ne propunem să dublăm producția eu-
ropeană de microcipuri și să creăm, în Europa, 
250 000 de locuri de muncă în domeniu;

Dezvoltarea noilor sectoare creează noi locuri de muncă. 
Comisia Europeană ajută UE să-și mențină rolul de lider 
în cursa digitală. Una din principalele provocări actuale 
este formarea personalului necesar. Din cauza lipsei 
competențelor solicitate de economia digitală, se esti-
mează că, până în 2020, aproape 1 milion de posturi în 
domeniu nu vor putea fi ocupate. Iată de ce Comisia 
Europeană a înființat Marea coaliție pentru locuri de 
muncă în sectorul digital, care va propune 250 000 de 
noi cursuri de formare și 100 000 de stagii și va crea 
mii de noi locuri de muncă în domeniu. 

În plus, eliminăm barierele din calea dezvoltării cloud 
computing-ului, un nou instrument flexibil care are 
potențialul de a crea 2,5 milioane de locuri de muncă 
și de a determina o creștere a PIB-ului UE cu 160 de 
miliarde de euro. De asemenea, Comisia a lansat pro-
gramul „Start-up Europe”, menit să ajute întreprinzăto-
rii din domeniul TIC și web să înființeze și să dezvolte 
firme în UE. Programul le poate pune la dispoziție fonduri 

COMPETENȚE DIGITALE, LOCURI DE MUNCĂ ȘI SPIRIT 
ANTREPRENORIAL PENTRU GENERAȚIA DE MÂINE
Sprijinul acordat de UE sectorului digital transformă  
economia și societatea europeană.

INVESTIȚII ÎN CERCETAREA DIGITALĂ
Comisia Europeană consolidează competitivitatea UE  
investind în tehnologiile viitorului.

Întreprinderile europene pot valorifica beneficiile proiectelor  
de cercetare în domeniul IT finanțate de UE.

UE îi ajută pe viitori antreprenori IT  
să-și dezvolte competențele.

semnificative. Întreprinderile europene nou-intrate pe 
piața tehnologiilor avansate sunt în plină expansiune. 
Sectorul aplicațiilor mobile din UE valorează 17,5 mili-
arde de euro și oferă deja locuri de muncă pentru 
1,8 milioane de persoane. 

•  cercetarea în domeniul noilor tehnologii transforma-
ționale – sprijinim activitățile revoluționare de cer-
cetare, de la noile calculatoare bazate pe creierul 
uman până la noul material-minune, grafenul.
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SPRIJINIREA RENAȘTERII INDUSTRIALE
Am lansat inițiative importante pentru dezvoltarea unei noi politici industriale 
europene și pentru a stopa declinul industriei în UE.

O renaștere 
industrială

Industria joacă un rol foarte important pentru econo-
mie și piața locurilor de muncă. Ea furnizează 80 % din 
exporturile UE și reprezintă 80 % din investițiile private. 
Fiecare loc de muncă creat în sectorul producției gene-
rează, în medie, unul sau două noi locuri de muncă în 
sectorul serviciilor. Comisia a reușit să aducă econo-
mia reală înapoi pe ordinea de zi. Ea are obiectivul de 
a mări cota industriei în PIB-ul UE, astfel încât aceasta 
să atingă valoarea de 20 % până în 2020, față de nive-
lul actual de 15,1 %. Toate statele membre au apro-
bat această strategie „pentru o renaștere industrială 
europeană”. Competitivitatea industrială va fi integrată 
în toate politicile noastre. Întreprinderile au acum la 
dispoziție fonduri dedicate stimulării competitivității și 
inovării și facilitării accesului IMM-urilor la credite (prin 
programul COSME, precum și posibilitatea de a obține 
împrumuturi de la Banca Europeană pentru Investiții 
(BEI). Am simplificat legislația UE pentru a sprijini pro-

O serie de inițiative importante pentru dezvoltarea unei noi 
politici industriale europene contribuie la stoparea declinului 

industriei în Europa.

ANTONIO TAJANI
Vicepreședinte și comisar pentru industrie  
și antreprenoriat

dusele industriale sigure și de calitate și pentru a reduce 
povara administrativă, în special pentru întreprinderile 
mici și mijlocii. Simplificăm și procedurile, fapt care ne 
permite să ne apropiem de obiectivele pe care ni le-am 
propus – dorim ca o firmă să poată fi înființată în 3 zile, 
cu costuri mai mici de 100 de euro.

Ponderea industriei în PIB-ul UE
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Industria spațială poate genera multe locuri de muncă 
și ne poate ajuta să ne îmbunătățim tehnologia și 
cunoștințele. În 2010, Galileo – versiunea europeană 
a GPS – era un proiect în fază incipientă. Cu 4 sateliți 
pe orbită, el poate fi testat acum. Calendarul lansărilor 
va continua în 2014, astfel încât să ajungem la 10 sate-
liți. Acest lucru îi va permite programului Galileo să fur-
nizeze servicii importante legate de transport și 
intervenții în situații de urgență, să sprijine aplicarea 
legii și controalele la frontiere și să garanteze mai 
multă siguranță în cadrul misiunilor de pace.

Noul nostru sistem european de observare a Pământului, 
Copernicus, ne va ajuta să facem față schimbărilor clima-
tice, să gestionăm biodiversitatea mărilor și să furnizăm 
ajutor în caz de dezastre, precum în cazul recentului tai-
fun din Filipine. Primul satelit Copernicus, denumit Sentinel 
IA, a fost de asemenea lansat cu succes pe orbită.

Se preconizează că în 2030, 60 % din PIB-ul mondial va 
fi generat de economiile emergente (Brazilia, China, 
India, Mexic etc.). Cum doar 13 % din IMM-urile europene 
exportă în afara UE, trebuie să luăm măsuri. În cadrul 
„Misiunilor pentru creștere”, am călătorit în 17 țări terțe, 
însoțiți de reprezentanții a 570 de întreprinderi din 26 de 
state membre. Scopul nostru a fost să deschidem uși și 
să creăm oportunități, în toate sectoarele economice. 
„Misiunile pentru creștere” dau deja rezultate: s-au înche-
iat câteva acorduri comerciale și s-au semnat nume-
roase scrisori de intenție privind standardele 
internaționale, turismul, întreprinderile mici și mijlocii, 
cooperarea spațială și industrială.

„MISIUNILE PENTRU CREȘTERE” ȘI DIPLOMAȚIA INDUSTRIALĂ: 
DESCHIDEREA DE OPORTUNITĂȚI ÎN AFARA UE
Am ajutat întreprinderile să își vândă produsele și serviciile în afara UE.

GALILEO ȘI COPERNICUS: NOILE „STARURI”  
ALE COMPETITIVITĂȚII UE
Am lansat pe orbită 4 sateliți pentru Galileo și unul pentru Copernicus.

O serie de antreprenori europeni și israelieni s-au întâlnit 
pentru a discuta posibile oportunități de afaceri, în cadrul 

Misiunii pentru creștere din Israel.

Sistemul global de navigație prin satelit Galileo va permite 
dezvoltarea și funcționarea a numeroase aplicații foarte utile.

©
 Stockphoto.com
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Potrivit unor studii independente, cele două programe ar 
putea genera beneficii majore pentru economia europeană 
în primii lor 20 de ani: până la 90 de miliarde de euro, în 
cazul Galileo și până la 30 de miliarde, în cazul Copernicus. 
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O UNIUNE DEMOCRATICĂ
Am creat posibilitatea ca cetățenii europeni să se exprime în mod direct  
la nivel european și am acordat un rol mai important parlamentelor. 

Pentru buna 
funcționare  

a UE

Inițiativa cetățenească europeană le permite cetățeni-
lor europeni să înscrie în agenda europeană subiectele 
cele mai importante pentru ei. Atunci când o inițiativă 
reușește să strângă 1 milion de semnături din cel puțin 
7 state membre, Comisia Europeană analizează pro-
punerea pentru a stabili dacă poate fi transformată 
într-un act legislativ european. În martie 2014, prima 
inițiativă care a atins acest prag, „Right2Water”, a fost 
acceptată de către Comisia Europeană.

Guvernele și deputații aleși de cetățeni îi reprezintă pe 
aceștia în toate deciziile pe care le ia UE. Legislația 
UE este adoptată numai după ce guvernele naționale 
și Parlamentul European, ales prin vot direct, își dau 
acordul în acest sens. Mai mult, parlamentele națio-
nale au dreptul de a semnala cazuri în care Comisia 
Europeană și-a depășit atribuțiile, sancționând cu un 
„cartonaș galben” proiectele de acte legislative ale UE 
și determinând astfel o reevaluare a acestora.

Vicepreședintele Šefčovič (dreapta) primește confirmarea  
celor peste 1 milion de semnături colectate  

în sprijinul inițiativei cetățenești Right2Water.

MAROŠ ŠEFČOVIČ
Vicepreședinte și comisar pentru relații interinstituționale  
și administrație
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Dacă vrem să promovăm interesele europene colective 
atât în UE, cât și în străinătate, avem nevoie de un servi-
ciu public de înaltă calitate. Dar, la fel ca administrațiile 
naționale, și administrația UE a trebuit să se reformeze în 
contextul crizei economice.

Reformele noastre au condus la reducerea costurilor de 
funcționare ale UE, fapt care a îmbunătățit mult raportul 
calitate-preț al serviciilor pe care le oferim cetățenilor 
europeni. Administrația UE a fost și rămâne mult mai 
mică decât majoritatea administrațiilor publice din sta-
tele membre. De exemplu, personalul Comisiei numără 
cu 40 % mai puține persoane decât administrația orașu-
lui Paris. 

Salariile funcționarilor UE sunt înghețate începând din 
2010, iar UE își va reduce 5 % din personal până în 
2017. Doar 6 % din bugetul nostru este alocat activită-
ților administrative curente, în timp ce restul de 94 % 
este investit direct în punerea în aplicare a politicilor UE.

Încrederea cetățenilor în noi depinde de cât de transpa-
rente ne sunt acțiunile. De aceea, consultăm grupurile 
de interese care doresc să influențeze politicile pe care 
le elaborăm și ascultăm toate părțile implicate. 

În acest sens, am introdus două inițiative:

•  Registrul de transparență comun al Comisiei Europene 
și al Parlamentului European: cel mai mare astfel de 
registru din lume din punct de vedere al sferei de apli-
care, acesta conține date privind persoanele și organi-
zațiile care desfășoară activități de lobby la Bruxelles.

•  Noul portal privind transparența: un „ghișeu unic” care 
oferă acces la toate informațiile privind UE. 

 Ambele inițiative iau amploare. Se estimează că sunt 
deja înscrise în registru circa 75 % dintre toate entită-
țile care au legătură cu mediul de afaceri și aproxima-
tiv 60 % dintre ONG-urile care își desfășoară activitatea 
la Bruxelles. Cetățenii au dreptul să știe cu cine discută 
instituțiile UE și dorim să ne asigurăm că acest lucru 
este posibil.

O UNIUNE TRANSPARENTĂ
Am introdus proceduri corecte și deschise, care le facilitează  
cetățenilor accesul la informații.

O UNIUNE EFICIENTĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL COSTURILOR
Comisia Europeană se reformează pentru a le oferi contribuabililor  
europeni un raport calitate-preț și mai avantajos.

Circa 94 % din bugetul UE este cheltuit pentru proiecte 
derulate în statele membre și în lume.

„O societate democratică este 
o societate cu instituții 

transparente și responsabile. 
Transparența permite controlul, 

iar controlul sporește gradul  
de responsabilitate.”

94 %
Întreprinderi, studenți, 
oameni de știință, 
regiuni, orașe,  
fermieri, ONG-uri etc.  
din Europa

6 %
Administrația UE
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PROTEJAREA STABILITĂȚII FINANCIARE ȘI ECONOMICE
Comisia Europeană a luat măsuri pentru a proteja stabilitatea financiară  
și pentru a restabili credibilitatea bugetelor și a economiei.

Către ieșirea  
din criză, pentru  

un viitor sigur

Criza economică a reprezentat cea mai importantă provo-
care pentru economia și societatea noastră după cel de-al 
doilea război mondial, generând îngrijorări și tulburări 
majore în Europa. Timp de mai multe decenii, probleme 
persistente au fost lăsate să se acumuleze în multe state 
membre, până când datoria publică și privată au atins 
niveluri nesustenabile. Datorită acțiunilor decisive și a unei 
solidarități europene fără precedent, falimentul care ame-
nința unele state, cu toate consecințele sale devastatoare 
pentru societate și economie, a fost evitat.

Am creat cea mai mare barieră de protecție financiară din 
lume, pentru a menține statele membre pe linia de plutire. 
Programele UE de sprijin le-au oferit țărilor care benefici-
ază de asistență financiară spațiul de manevră necesar 
pentru a-și redobândi stabilitatea. Finanțele publice au 
devenit mai viabile, iar bazele pentru creștere economică 
și competitivitate au fost consolidate pe termen lung.

UE ia măsuri pentru a reforma și consolida  
sectorul serviciilor financiare.

©
 Reuters/BSIP

OLLI REHN
Vicepreședinte și comisar pentru afaceri economice  
și monetare și moneda euro

UE este pe cale să iasă din criză și, la nivel mondial, 
este recunoscut faptul că statele membre sunt acum 
în măsură să stimuleze crearea de locuri de muncă și 
să asigure prosperitatea cetățenilor lor. 
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Dat fiind caracterul global al crizei, răspunsul a presupus 
acțiuni decisive atât în UE, cât și la nivel mondial. Comisia 
Europeană participă la toate marile foruri internaționale, 
cum ar fi G7, G8 și G20. Rolul nostru de motor propulsor al 
reformelor economice și financiare și al măsurilor de creș-
tere a transparenței și de stimulare a comerțului confirmă 
cât de importantă este Uniunea Europeană pentru bunăs-
tarea economiei mondiale. Euro a rămas cea de-a doua 
valută de rezervă, după dolar, cursul de schimb rămânând 
extrem de stabil pe toată durata crizei.

Criza a evidențiat deficiențe în economiile și în structura 
noastră instituțională. Am acționat pentru a le elimina. 
Statele membre au depus eforturi fără precedent, dar 
absolut necesare, pentru a-și redresa economiile. Avem 
acum sisteme mai eficiente de monitorizare, precum și 
„plase de siguranță” precum norme bugetare mai solide, 
o mai bună coordonare a politicilor economice, o uniune 
bancară cu o singură autoritate de supraveghere și un 
mecanism unic de restructurare sau lichidare (în caz de 
necesitate) a băncilor.

În forma actuală revizuită, uniunea economică și mone-
tară poate să acționeze și să reacționeze din timp, pentru 
a corecta dezechilibrele și pentru a coordona politicile 
bugetare și economice.

Zona euro a continuat să se extindă: Estonia a adoptat 
moneda unică în 2011, Letonia în 2014, iar Lituania și-a 
propus să o adopte în 2015. 

O MONEDĂ PUTERNICĂ PENTRU O EUROPĂ PUTERNICĂ 
Am creat o structură economică mai solidă. Formată acum din 18 membri, 
zona euro nu numai că a rezistat crizei, ci s-a extins și a devenit mai puternică 
în fața viitoarelor provocări.

FRONT COMUN ÎMPOTRIVA CRIZEI MONDIALE
Împreună cu partenerii noștri internaționali, am acționat pentru a răspunde 
provocărilor cu care se confruntă economia mondială.

UE participă la toate forurile internaționale majore, cum ar fi 
G20, unde este un promotor activ al reformelor economice. 

Peste 333 de milioane de cetățeni europeni  
utilizează moneda euro.

©
 Reuters/BSIP
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MAI MULTĂ RECICLARE ȘI MAI PUȚINE DEȘEURI = MAI MULTE LOCURI 
DE MUNCĂ ȘI MAI PUȚINĂ DEPENDENȚĂ DE IMPORTURI
În fiecare an, din ce în ce mai puține resurse ajung la groapa de gunoi.

Destinație:  
un continent  
 mai „verde”

În ultima perioadă, cantitatea de deșeuri generate de 
activitățile de producție și ambalare, precum și cea 
de deșeuri municipale, s-a redus în ciuda previziunilor. 
Datorită legislației inițiate de Comisia Europeană, UE 
reciclează din ce în ce mai mult – de la deșeuri muni-
cipale până la ambalaje și vehicule. Rata de colectare 
a deșeurilor de echipamente electrice și electronice este, 
de asemenea, mai mare.

Activitățile de reciclare și gestionare a deșeurilor repre-
zintă și o sursă de locuri de muncă. Aplicarea integrală 
a normelor UE în domeniu va permite crearea a circa 
400 000 de noi locuri de muncă în UE. În plus, datorită 
acestor norme, cifra de afaceri anuală înregistrată de 
sectorul deșeurilor va crește cu 42 de miliarde de euro, 
iar obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2020 va fi atins în proporție de până la 30 %.

Reducerea cantității de deșeuri și reciclarea dau valoare 
adăugată materialelor folosite pentru că sporesc efici-
ența energetică a producătorilor, reduc dependența de 
importuri și măresc competitivitatea UE.

Europa reciclează din ce în ce mai mult – în fiecare an, din  
ce în ce mai puține resurse ajung la groapa de gunoi.

JANEZ POTOČNIK 
Comisar pentru mediu
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IKComisia Europeană veghează la aplicarea corectă a norme-

lor de mediu, analizând sute de plângeri depuse de către 
cetățeni și ONG-uri. Drept urmare: 

•  numărul zonelor în care concentrația de particule 
nocive a depășit zi de zi limitele a scăzut cu aproa-
pe un sfert (de la 36 % în 2008 la 28 % în 2012);

•  peste 1 800 de orașe de diferite dimensiuni (de la 
orașe mici până la metropole și capitale) dispun acum 
de stații de tratare a apelor uzate care respectă nor-
mele UE;

•  în 2012, 95,3 % din apele costiere din UE respectau 
standardele minime de calitate, iar 81,2 % din apele 
de îmbăiere au primit calificativul excelent.

Protejând natura, Protejând natura, protejăm calitatea 
propriei noastre vieți. Strategia UE în materie de biodi-
versitate ne va permite să protejăm mai bine mediul 
înconjurător și să ne asigurăm că acesta este gestionat 
și utilizat în mod durabil și, atunci când este posibil, 
regenerat și pus în valoare. Prin intermediul rețelei 
Natura 2000, am clasificat deja peste 27 000 de situri 
care conțin cel mai prețios patrimoniu natural al Europei.

Nu facem acest lucru doar de dragul naturii. Îl facem pen-
tru că avem nevoie de apă curată, aer proaspăt, soluri fer-
tile, specii și habitate diverse. Gestionarea naturii Europei, 
în general, a generat 4,4 milioane de locuri de muncă și 
o cifră anuală de afaceri de 405 miliarde de euro.

PROTEJAREA NATURII
Natura Europei este unică.  
Acțiunile noastre au contribuit la 
protejarea și punerea ei în valoare.

LEGISLAȚIA DE MEDIU A REDUS CANTITATEA  
DE POLUANȚI DIN APĂ ȘI DIN AER
Combatem poluarea aerului și a apei pentru a vă proteja sănătatea.

Comisarul Potočnik și Ivan Patzaichin, cvadruplu laureat
cu aur la Jocurile Olimpice, promovează ecoturismul

și dezvoltarea durabilă în Delta Dunării, România.

Comisarul Potočnik ține în mână un lingou de aur obținut  
din componente de telefoane mobile reciclate,  

la o uzină de reciclare din Belgia. 
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Plăți nete AOD în 2012 (în miliarde de euro)

UE SUA Japonia Canada

ÎN AVANGARDA LUPTEI MONDIALE ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI
În ciuda încetinirii creșterii economice, UE a rămas cel mai mare donator  
de asistență pentru dezvoltare din lume, acordând mai mult de jumătate  
din ajutorul mondial pentru combaterea sărăciei.

Combaterea  
sărăciei peste  
tot în lume

În calitate de principal finanțator al Obiectivelor ONU de 
dezvoltare ale mileniului, Comisia Europeană a contri-
buit la reducerea sărăciei pe plan mondial și la salvarea 
a milioane de vieți. De exemplu, în 2012, UE și statele 
sale membre au acordat asistență oficială pentru dezvol-
tare în valoare de 55 de miliarde de euro. Datorită ajuto-
rului pentru dezvoltare acordat de UE, în ultimul deceniu:

•  încă aproape 14 milioane de copii au putut merge la 
școală în ciclul primar;

•  peste 70 de milioane de persoane au beneficiat de 
apă potabilă;

•  46,5 milioane de persoane au primit bani sau produse 
care să le garanteze securitatea alimentară;

•  7,5 milioane de nașteri au putut fi asistate de personal 
calificat, fapt care a salvat viața a numeroase mame și 
nou-născuți.

 
Suntem mândri de aceste realizări – și pe bună dreptate. 
Peste 80 % din cetățenii europeni cred că UE trebuie să 
continue să ajute țările în curs de dezvoltare.

Împreună, UE și statele membre reprezintă  
în continuare cel mai mare donator de asistență  

oficială pentru dezvoltare din lume.

ANDRIS PIEBALGS 
Comisar pentru dezvoltare

28



AN
D

RI
S 

PI
EB

AL
G

S
Ajutorul este esențial pentru eliminarea sărăciei, dar, în 
lumea de astăzi, el nu are sorți de izbândă dacă rezul-
tatele nu sunt sprijinite sau, mai rău, sunt subminate de 
celelalte politici. Printre realizările Comisiei Europene în 
acest domeniu se numără:

•  lupta împotriva fraudei fiscale: am adoptat o legislație 
revoluționară care sporește nivelul de responsabilitate 
și transparență, ajutând la combaterea evaziunii fiscale 
și a corupției și garantând faptul că cetățenii țărilor re-
spective pot beneficia de propriile lor resurse naturale;

•  protejarea pădurilor: un nou act legislativ european 
interzice importurile de lemn tăiat în mod ilegal;

•  protejarea comunităților de pescari: reforma politicii 
comune în domeniul pescuitului se asigură că acor-
durile în domeniul pescuitului oferă avantaje clare 
populației locale.

Această direcționare reprezintă elementul central al 
„agendei schimbării” propuse de Comisia Europeană, 
într-o comunicare vizând modernizarea politicii privind 
acordarea de ajutoare, cu scopul de a o adapta la o lume 
care trece prin schimbări rapide și la evoluția economii-
lor emergente.

În consecință, 70 % din ajutorul UE va ajunge la țările 
cele mai sărace, inclusiv cele afectate de conflicte sau de 
catastrofe naturale, cum ar fi Mali, Somalia, Republica 
Centrafricană sau Haiti. În aceste zone, UE conduce efor-
turile de susținere a păcii și dezvoltării.

De asemenea, direcționăm ajutorul către domenii care 
reprezintă un motor pentru schimbare și creștere econo-
mică: guvernanța, agricultura, energia, sănătatea și edu-
cația. Facem acest lucru în deplină colaborare cu țările 
pe care le ajutăm. Respectăm astfel principiul esențial al 
implicării, ilustrat foarte bine într-un mesaj scris cu vop-
sea la ieșirea dintr-o școală din Zimbabwe: „Tot ce faceți 
pentru noi, fără noi, nu este de fapt pentru noi”.

IMPACT MĂRIT DATORITĂ REFORMĂRII AJUTORULUI UE
Am direcționat ajutorul către țările care au cel mai mult nevoie  
de el și către sectoare în care poate avea un impact maxim.

MOBILIZAREA ALTOR POLITICI ALE UE PENTRU A SPRIJINI 
EFORTURILE DE ERADICARE A SĂRĂCIEI DEPUSE DE ȚĂRILE  
ÎN CURS DE DEZVOLTARE 
În ultimii ani, am făcut progrese uriașe în direcția integrării nevoilor  
țărilor în curs de dezvoltare în toate inițiativele noastre.

La doi ani de la cutremurul devastator din Haiti, președintele 
țării, domnul Martelly și comisarul Piebalgs inaugurează 

lucrările pentru construcția unui nou drum.

Certificarea, cu ajutorul legislației UE, a lemnului exploatat 
legal contribuie la protejarea pădurilor.

Am implementat noi proceduri de audit și verificare, pen-
tru a putea urmări traseul fiecărui euro cheltuit. Astfel, 
putem compara rezultatele obținute cu cele preconizate.
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UN SISTEM FINANCIAR SOLID, PENTRU O CREȘTERE DURABILĂ
Am adoptat un set de norme pentru a ne asigura că băncile sunt mai prudente 
și mai solide și că pot face față șocurilor economice viitoare.

Cetățenii  
în centrul  

pieței unice

Contribuabilii au plătit enorm pentru ca băncile să se 
poată menține pe linia de plutire. De acum înainte, ei nu 
vor mai trebui să plătească pentru practicile necorespun-
zătoare și riscurile excesive asumate de bănci. Mulțumită 
noilor norme propuse de Comisia Europeană, UE a fost în 
măsură să propună, în cadrul G20, calea de urmat pentru 
elaborarea unei abordări globale. Aceste norme garan-
tează că:

•  băncile constituie rezerve pentru vremuri grele;
•  băncile contribuie la un fond comun care va servi la 

atenuarea șocului în caz de probleme financiare;
•  depozitele cetățenilor (până la 100 000 de euro pentru 

fiecare cont bancar) sunt protejate în cazul în care 
banca dă faliment;

•  este introdus un sistem global de supraveghere a acti-
vității bancare și de asigurare a respectării normelor. 

Au fost luate măsuri și pentru reducerea nivelului de risc, 
de exemplu norme privind fondurile speculative și primele 

Noile norme determină băncile să-și asume mai puține riscuri și 
să se pregătească pentru orice eventuale perturbări economice.

MICHEL BARNIER
Comisar pentru piața internă și servicii

bancherilor. Pentru băncile din zona euro, unde temerile 
legate de efectul de propagare de la o țară la alta sunt 
mai puternice, am instituit o uniune bancară dotată cu un 
singur organ de supraveghere și cu un sistem unic pentru 
restructurarea sau închiderea băncilor.
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Un brevet îi conferă inventatorului dreptul de a împie-
dica alte persoane să reproducă, să utilizeze sau să 
vândă invenția fără permisiunea sa. Acordul la care s-a 
ajuns, pentru care Comisia Europeană a luptat din greu, 
este benefic pentru economie, întreprinderi și consuma-
tori. Cercetătorii și întreprinderile noastre vor fi astfel 
încurajate să investească în inovare, care este funda-
mentală pentru creșterea economică. Brevetul ne va per-
mite, de asemenea, să concurăm mai bine cu partenerii 
noștri internaționali. 

Piața unică ne aduce beneficii tuturor. Consumatorii au 
posibilitatea de a alege dintr-o gamă diversificată de 
produse și servicii și beneficiază de o calitate mai bună, 
la prețuri avantajoase. La rândul lor, întreprinderile se 
pot adresa unei piețe de 500 de milioane de persoane. 
Prin urmare, toată lumea are de câștigat. Iată de ce am 
luat numeroase măsuri pentru a aprofunda piața unică. 
Am demarat instituirea unui cadru menit să încurajeze 
întreprinderile sociale, care reprezintă 25 % din între-
prinderile noi. Am introdus măsuri pentru a-i ajuta pe 
cetățeni să profite cât mai mult de posibilitățile care le 
sunt oferite, printre care:

•  un card profesional, destinat să faciliteze recunoașterea 
calificărilor în toată UE;

•  EURES – un portal care inventariază posturile vacante 
în UE;

•  dreptul de a deschide un cont bancar de bază oriunde 
v-ați afla pe teritoriul UE;

•  măsuri de combatere a practicilor comerciale neloiale, 
pirateriei și contrafacerii, care dăunează întreprinderilor. 

DEZVOLTAREA PIEȚEI UNICE 
Am continuat să deschidem piața unică în toate domeniile de activitate,  
de la transport, telecomunicații și energie, până la economia digitală. 

BREVETUL EUROPEAN
În sfârșit, după peste 30 de ani de dezbateri, brevetul european  
va deveni în curând realitate. Întreprinderile europene, inclusiv  
întreprinderile mici și mijlocii, vor putea obține mai ușor și mai  
rapid un brevet UE pentru ideile lor creative, la un preț competitiv. 

Extinderea pieței unice aduce noi beneficii atât  
consumatorilor, cât și întreprinderilor.

Brevetul european va încuraja cercetătorii și întreprinderile  
să investească în inovare, care este fundamentală  

pentru creșterea economică.
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INVESTIȚII ÎN COMPETENȚELE TINERILOR
Am investit mai mult în educație și formare, chiar și în condițiile
în care statele membre își consolidează finanțele publice.

Succes prin  
educație, formare  

și creativitate

Grijile financiare nu ar trebui să reprezinte un obstacol 
în calea educației și formării tinerilor noștri. De aceea, 
Comisia Europeană a continuat să investească în educa-
ție și formare profesională, chiar dacă numeroase state 
membre au trebuit să „strângă cureaua”. Prin stabilirea 
de obiective, am permis tot mai multor tineri să-și con-
tinue studiile și am obținut o scădere a ratei abandonu-
lui școlar timpuriu (numărul de elevi care abandonează 
școala cu un nivel scăzut de calificare sau fără calificări).

Programul Erasmus+, lansat în 2014, are la dispoziție 
15 miliarde de euro pentru următorii 7 ani – cu 40 % mai 
mult față de bugetul anterior. Acesta este programul 
UE care a cunoscut cea mai mare creștere. Datorită lui, 
patru milioane de tineri vor avea ocazia să studieze, să 
participe la cursuri de formare profesională sau la pro-
grame de voluntariat în străinătate, să învețe o limbă 
străină și să dobândească noi competențe, ceea ce le va 
spori șansele de a-și găsi un loc de muncă. 

Comisia a continuat să investească în educație și formare 
profesională, chiar dacă numeroase state membre  

au trebuit să-și reducă bugetele.

ANDROULLA VASSILIOU
Comisar pentru educație, cultură, multilingvism și tineret

Am înființat un instrument de „garantare a împrumutu-
rilor” care îi va ajuta pe studenți să urmeze un program 
complet de masterat, indiferent de situația financiară în 
care se află; am acordat mai multă importanță și recu-
noaștere modalităților informale și non-formale de învă-
țare; am redus distanța dintre educație și piața muncii, 
prin crearea de parteneriate între universități, instituții 
de formare profesională și întreprinderi. 
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Sectorul cultural și creativ reprezintă până la 4,5 % din 
PIB-ul Europei. Peste 8 milioane de persoane lucrează 
în acest domeniu. Comisia Europeană are convingerea 
că sectorul se poate dezvolta și mai mult datorită nou-
lui program Europa Creativă, care beneficiază de un 
buget majorat în valoare de aproape 1,5 miliarde de 
euro. Acesta va oferi granturi pentru 250 000 de artiști 
europeni, va sprijini 2 000 de cinematografe și 800 de 
filme și va susține traducerea a 4 500 de cărți.

În același timp, suntem pe cale să înființăm un sistem 
care să faciliteze accesul micilor întreprinderi culturale 
la credite bancare și să ajute instituțiile financiare să 
evalueze potențialul sectorului.

Schimburile culturale au devenit un element esențial al 
relației UE cu țările învecinate și cu restul lumii. Dialogul 

Europa trebuie să-și schimbe atitudinea față de inovare. 
De aceea, Comisia Europeană a investit mai mult în 
Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) și în 
acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

EIT a contribuit la înființarea a mai mult de 100 de între-
prinderi și a format deja 1 000 de studenți care au urmat 
noi cursuri postuniversitare, combinând studiile acade-
mice cu formarea antreprenorială. Începând din 2010, 
Comunitățile cunoașterii și inovării din cadrul EIT au con-
stituit o modalitate concretă prin care universitățile și 
centrele de cercetare de vârf pot colabora mai strâns cu 
întreprinderile și mediul industrial pentru a dezvolta solu-
ții la provocările societale actuale.

FORMAREA ANTREPRENORILOR DE MÂINE
Am majorat fondurile destinate dezvoltării unei relații  
mai strânse între cercetare și antreprenoriat. 

PROMOVAREA ARTIȘTILOR ȘI CREATORILOR  
EUROPENI LA NIVEL INTERNAȚIONAL
Am consolidat sprijinul destinat artiștilor și creatorilor.

Organizarea unor noi cursuri postuniversitare, care combină 
studiile academice cu formarea antreprenorială, a condus  

la înființarea mai multor firme.

Angajamentul nostru de a sprijini sectorul cultural  
și creativ dă deja rezultate.

O creștere de 30 % a bugetului alocat acțiunilor Marie 
Curie înseamnă că, în următorii șapte ani, peste 65 000 
de cercetători vor putea beneficia de fonduri în valoare 
de 6 miliarde de euro. Aproape 40 % dintre aceștia vor 
fi doctoranzi. 

interpersonal la nivel înalt cu China este un exemplu 
minunat de cooperare între studenții, artiștii și oamenii 
de cultură chinezi și omologii lor europeni.
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MAI MULTĂ ECHITATE ÎN PROCESUL DE IMPOZITARE  
A CETĂȚENILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR 
Am emis norme mai stricte împotriva evaziunii fiscale  
și a fraudei fiscale în UE și în lume.

Protejarea efectivă 
a contribuabililor

Comisia Europeană a luptat pentru o mai mare transpa-
rență fiscală și pentru o concurență fiscală mai corectă 
la nivelul UE și la nivel mondial. Am depus eforturi pen-
tru a pune capăt secretului bancar și paradisurilor fiscale 
și pentru a reduce frauda și evaziunea fiscală în rândul 
companiilor. Prin intermediul unui plan de acțiune ambi-
țios menit să elimine lacunele și să înăsprească normele 
fiscale, Comisia Europeană a creat un nou cadru pentru 
a permite recuperarea miliardelor de euro pe care buge-
tul public le pierde an de an din cauza evaziunii fiscale.

O impozitare corectă înseamnă că fiecare își plătește 
partea. Taxa pe tranzacțiile financiare propusă de către 
Comisia Europeană (supranumită taxa „Robin Hood”) 
are scopul de a garanta acest lucru în sectorul financiar. 
Taxa este puternic susținută de către cetățenii europeni, 
iar în prezent este analizată în detaliu de către multe 
state membre. Nu în ultimul rând, am pus bazele unui 
proces prin care economia digitală poate fi impozitată 
eficient, dar nu excesiv.

UE se află în avangarda luptei împotriva evaziunii fiscale și 
continuă să încurajeze transparența fiscală la nivel mondial.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I080915

ALGIRDAS ŠEMETA
Comisar pentru impozitare, vamă, statistică,  
audit și lupta antifraudă
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Comisia a consolidat instrumentele utilizate pentru iden-
tificarea celor care comit fraude și pentru protejarea 
bugetului UE. Parchetul European este una dintre cele 
mai remarcabile inițiative ale Comisiei Europene. Din 
momentul în care acesta își va începe activitatea, cei 
care fraudează fondurile europene vor putea fi investi-
gați, urmăriți penal și aduși în fața justiției așa cum se 
cuvine. Se estimează că Parchetul European va instru-
menta 2 500 de cazuri pe an.

În plus, am propus noi măsuri de descurajare a infracți-
unilor împotriva intereselor financiare ale UE, inclusiv 
sancțiuni armonizate la nivelul UE. Am reorganizat Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF), pentru a-i maxi-
miza potențialul. De asemenea, am introdus un nou „ciclu 
antifraudă” în activitatea de zi cu zi a tuturor celor care 
gestionează fonduri europene.

Propunerea Comisiei privind declarația standard de TVA 
pentru întreprinderile transfrontaliere va duce la economi-
sirea a 15 miliarde de euro pe an. Întreprinderile care des-
fășoară activități în UE pot economisi 18 miliarde de euro 
datorită noilor reglementări TVA aplicabile în cazul factu-
rării electronice (e-facturare). Pentru microîntreprinderi, 
reglementările TVA au devenit mai flexibile, reflectându-le 
nevoile specifice. Propunerea privind baza fiscală consoli-
dată comună a societăților a fost puternic sprijinită de 
întreprinderi, întrucât permite simplificarea procedurilor și 
reducerea costurilor suportate de acestea. 

Am modernizat serviciile vamale ale UE, inclusiv prin tre-
cerea la un mediu vamal informatizat paneuropean, fapt 
care a favorizat desfășurarea mai rapidă, mai eficientă și 
mai sigură a operațiunilor comerciale. Am consolidat capa-
citatea autorităților vamale de a lupta împotriva mărfuri-
lor contrafăcute și de contrabandă, contribuind astfel la 
o mai bună protecție a întreprinderilor care respectă legea 
și la crearea unor condiții mai echitabile de concurență.

UN MEDIU MAI FAVORABIL PENTRU ÎNTREPRINDERI
Am redus drastic povara și costurile administrative pe care le suportă întreprinderile, 
prin îmbunătățirea și simplificarea sistemelor fiscale și vamale în UE.

MAI MULTĂ PROTECȚIE PENTRU BANII CONTRIBUABILILOR 
Am consolidat instrumentele utilizate pentru a proteja banii contribuabililor 
și am protejat bugetul UE împotriva abuzurilor.

Comisarul Semeta vizitează punctul vamal Vaalimaa,  
la frontiera dintre Finlanda și Rusia.

Oficiul European de Luptă Antifraudă, OLAF, investighează 
cazurile de fraudare a bugetului UE și cazurile de corupție  
din instituțiile europene. De asemenea, elaborează politica 

antifraudă în numele Comisiei Europene. 
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DESCHIDEREA DE NOI PIEȚE
Am deschis mai multe piețe străine decât oricând, fapt care a intensificat 
schimburile comerciale și a dezvoltat economia, atât pentru UE, cât și  
pentru partenerii noștri comerciali. 

Generăm 
prosperitate, asigurăm 
mai multă stabilitate 

și impulsionăm 
dezvoltarea

Comisia Europeană a contribuit la eliminarea barierelor 
comerciale cu Coreea de Sud, Peru, Columbia și America 
Centrală. UE a finalizat acorduri comerciale cu parteneri 
din Europa de Est (de exemplu, cu Ucraina), precum și 
cu Canada, țări din Africa de Vest și din zona Caraibelor. 

În același timp, am lansat negocierile pentru 3 acorduri 
de liber schimb de o importanță covârșitoare, cu SUA, 
Japonia și China (pentru aceasta din urmă, este vorba 
despre un acord de investiții). Dacă toate aceste iniția-
tive dau roade, am putea obține o creștere a PIB-ul UE 
cu 2,2 % – echivalentul a 275 de miliarde de euro. 

De asemenea, am susținut cu tărie încheierea unor acor-
duri favorabile întreprinderilor europene, inclusiv adop-
tarea unor măsuri care să le permită acestora accesul 
la contracte de achiziții publice în țări din afara UE. Am 
apărat interesele europene în cazurile în care anumite 
țări terțe au încercat să denatureze piața. 

Comisarul De Gucht, președintele Barroso și președintele SUA, 
Barrack Obama, la summitul UE-SUA din 2011.

KAREL DE GUCHT
Comisar pentru dezvoltare
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La un moment dat, firmele chineze practicau prețuri de 
dumping și beneficiau de subvenții neloiale pentru 
panourile solare exportate în Europa. Comisia Europeană 
a negociat o soluție, impunând societăților chineze pre-
țuri minime la export pentru a stabiliza piața. 

Am luptat pentru a îmbunătăți accesul întreprinderilor 
europene la materii prime precum pământurile rare, uti-
lizate în numeroase sectoare – de la industria tehnolo-
giilor de vârf până la industria auto și cea siderurgică. 
În acest sens, Organizația Mondială a Comerțului ne-a 
dat câștig de cauză în două cazuri împotriva Chinei. 

De asemenea, am lansat o inițiativă menită să asigure 
o mai mare previzibilitate și transparență instrumente-
lor de apărare comercială ale UE. 

Comerțul poate ajuta țările în curs de dezvoltare să iasă 
din sărăcie. Începând cu anul 2010, Comisia Europeană 
și-a revizuit preferințele tarifare (sistemul generalizat 
de preferințe, SGP) pentru a garanta că țările în curs de 
dezvoltare care au nevoie de ajutor beneficiază efectiv 
de tarife preferențiale când exportă în UE. 

O tragedie survenită la o fabrică de textile din Bangladesh 
ne-a pus în fața realităților dure legate de condițiile de 
muncă din afara UE. În consecință, Comisia Europeană 
a lansat, împreună cu Organizația Internațională a Muncii, 
o inițiativă fără precedent menită să ajute Bangladeshul 
să îmbunătățească condițiile pentru lucrători. 

Am contribuit la dezvoltarea unui comerț durabil cu pro-
duse manufacturiere de valoare, care să nu alimenteze 
conflicte, prin crearea unui sistem de extragere responsa-
bilă a mineralelor.

COMERȚ MAI ECHITABIL, MAI DURABIL ȘI CU UN IMPACT  
UMANITAR MAI MARE
Încurajăm comerțul care vine în sprijinul economiilor mai sărace.

APĂRAREA INTERESELOR COMERCIALE EUROPENE
Am susținut tot timpul întreprinderile din UE în situațiile  
în care alte țări nu au respectat normele comerciale. 

Comisarul De Gucht și ministrul chinez al comerțului,  
Gao Hucheng, la semnarea Memorandumului de înțelegere 

privind drepturile de proprietate intelectuală, la Beijing.

Comisarul De Gucht și ministrul afacerilor externe  
al Republicii Bangladesh, Dipu Moni, la Geneva.

UE și-a adus, de asemenea, contribuția la încheierea, în 
decembrie 2013, a acordului de la Bali privind facilitarea 
comerțului. Acesta a eliminat numeroase costuri admi-
nistrative legate de operațiunile vamale, permițându-le 
astfel țărilor în curs de dezvoltare să economisească 
până la 325 de miliarde de euro pe an.
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O VIAȚĂ MAI BUNĂ DATORITĂ INOVĂRII
Am obținut o majorare cu 30 % a bugetului pentru cercetare,  
ceea ce face ca programul Orizont 2020 să fie cel mai amplu  
program de cercetare al UE din toate timpurile.

Cercetare  
și inovare =  

mai multe locuri  
de muncă

Cercetarea și inovarea ne pot ajuta să facem față 
provocărilor cu care se confruntă omenirea, cum ar fi 
schimbările climatice, nevoile energetice, penuria ali-
mentară. Având în vedere complexitatea acestor pro-
bleme, soluționarea lor depășește capacitatea unei 
singure țări sau companii. Iată de ce am creat pro-
gramul european pentru cercetare și inovare Orizont 
2020, care dispune de fonduri de 80 de miliarde de 
euro, pentru o perioadă de 7 ani. Orizont 2020 își pro-
pune să ducă mai departe progresele deja înregistrate 
în domenii precum dezvoltarea următoarei generații 
de antibiotice sau transformarea sistemelor noastre de 
transport, pentru a le face mai sigure și mai ecologice. 

Vom pune accent, de asemenea, pe intensificarea coo-
perării internaționale, de exemplu prin participarea la 
Alianța pentru cercetarea Oceanului Atlantic.

Twitter: @EU_H2020
Energia din surse regenerabile este una din  

principalele teme de cercetare în UE.

©
 Fotolia.com

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN 
Comisar pentru cercetare, inovare și știință
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Ideile bune sunt minunate, dar nu ne ajută cu nimic dacă 
nu le transpunem în realitate, dacă nu le introducem pe 
piață și dacă nu le punem în slujba cetățenilor și a între-
prinderilor. De aceea, Comisia Europeană a simplificat 
formalitățile pentru obținerea de finanțare pentru cerce-
tare, de exemplu reducând cu 30 % timpul necesar pen-
tru a demara un proiect. Finanțăm mai multe parteneriate 
public-privat în domenii precum aeronautica și electro-
nica și combinăm aceste demersuri cu acțiuni menite să 
transforme UE într-o „Uniune a inovării”. Iată motivele 
pentru care am lucrat intens pentru a obține un acord pri-
vind un brevet UE și am creat „pașaportul pentru capita-
lul de risc”, menit să ajute întreprinderile să-și asume 
riscuri calculate, deoarece „fără riscuri și eșecuri nu 
există progres”. 

Cunoașterea reprezintă noua „valută” universală. Pentru 
a fi competitivă la nivel mondial și pentru a crea locuri de 
muncă mai bune, Europa trebuie să se afle pe primele 
locuri în cursa inovării. În prezent, ne apropiem de poziția 
Statelor Unite și a Japoniei și am devansat multe alte țări. 
Dar China vine rapid din urmă, iar Coreea de Sud ne 
întrece cu mult. Foarte îngrijorător este însă faptul că am 
rămas în urmă în ceea ce privește cheltuielile în dome-
niul cercetării, care nu reprezintă în prezent decât 2 % din 
PIB. Iată de ce este atât de important să atingem obiec-
tivul de 3 % din PIB. 

În același timp, încercăm să cheltuim nu doar mai mult, ci 
și mai eficient. Spațiul european de cercetare există toc-
mai pentru a reforma sistemele de cercetare și inovare din 
UE și pentru a crea o piață unică a ideilor, care să acopere 
întreg continentul. Acesta pune în comun eforturile de ino-
vare, urmărește ca procedurile de finanțare și recrutare în 
domeniul cercetării să fie mai deschise și mai echitabile, 
sprijină egalitatea de șanse între femei și bărbați și le 
oferă tinerilor cercetători mai multe oportunități. 

OBIECTIV: EUROPA, ÎN FRUNTEA CURSEI MONDIALE A INOVĂRII
Am convenit ca UE, în ansamblul său, să își majoreze investițiile  
în domeniul cercetării și inovării la 3 % din PIB, până în 2020.

MATERIALIZAREA IDEILOR
Am facilitat transformarea ideilor în produse și introducerea acestor  
produse pe piață, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. 

Twitter: @innovationunion

Europa se apropie vertiginos de poziția liderilor mondiali în  
ceea ce privește performanța în materie de inovare și creșterea 

medie anuală a performanței în materie de inovare.

Un parteneriat public-privat lucrează la  
un proiect intitulat „Fabricile viitorului”.
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Creșterea medie anuală a performanței în materie de inovare

©
 FESTO
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INVESTIȚII DE 1 000 DE MILIARDE DE EURO ÎN URMĂTORII 7 ANI
Pentru perioada 2014-2020, am alocat un buget de 1 000 de miliarde de euro 
investițiilor UE în economie și societate, într-un viitor mai bun pentru cetățeni.

Un buget  
viabil și solid 
înseamnă o  

Uniune puternică

Iată resursele de care au nevoie cele 20 de milioane de 
întreprinderi mici și mijlocii, cele aproximativ 100 000 de 
orașe și regiuni și miile de laboratoare și universități din 
Europa, precum și mulți alți beneficiari ai bugetului UE.

Cu un buget viabil și solid vom construi o UE puternică. 
Noul buget a fost modernizat pentru a investi mai mult în 
creștere economică, cercetare, educație, ajutor umanitar 
și sprijinirea tinerilor șomeri.

Noul buget dispune de 1 000 de miliarde de euro pentru
o perioadă de 7 ani, bani care vor fi investiți cu precădere

în creștere economică, cercetare, educație, sprijinirea
tinerilor șomeri și ajutor umanitar.

JANUSZ LEWANDOWSKI 
Comisar pentru programare financiară și buget
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Am acordat multă atenție îmbunătățirii accesului la 
fondurile UE, adoptând norme financiare mai simple, 
mai accesibile și mai ușor de înțeles. Am revizuit drastic 
normele financiare aplicabile tuturor sumelor cheltuite 
din bugetul UE.

Cu norme mai simple, răspunderea și responsabilitatea 
pot fi stabilite mai clar. Comisia Europeană a decis ca 
plățile către beneficiarii din UE să se efectueze în ter-
men de 90 de zile. Toate documentele sunt prezentate 
acum în format electronic, ceea ce înseamnă mai puține 
formalități, reducerea riscului de a pierde documente și 
o supraveghere mai bună a fondurilor.

Bugetul UE va acționa ca un instrument anticriză. 
Consolidând economia reală, el va avea rolul de pârghie 
și va scoate Europa din criză. Datorită fondurilor pentru 
dezvoltare rurală și fondurilor de coeziune, 600 000 de 
locuri de muncă au fost create începând cu anul 2007. 
Până în 2011, la această cifră se mai adăugaseră alte 
174 000 de locuri de muncă, mulțumită cererilor de pro-
puneri din domeniul cercetării și dezvoltării. Mai mult, 
până la sfârșitul lui 2012, fondurile europene au furnizat 
sprijin pentru 80 000 de întreprinderi nou înființate și au 
ajutat în mod direct circa 200 000 de întreprinderi mici 
și mijlocii. Fondurile au făcut posibile schimburile de stu-
denți și au ajutat statele membre de la frontierele 
externe ale UE să gestioneze fluxurile migratorii.

Și toate acestea în ciuda faptului că bugetul UE este mic, 
comparativ cu bugetele statelor membre. El reprezintă 
doar 1 % din bogăția anuală generată în Europa, ceea ce 
înseamnă o contribuție de sub 1 euro pe zi din partea fie-
cărui cetățean.

BUGETUL UE, PILONUL RĂSPUNSULUI LA CRIZĂ
Am conceput noul buget multianual astfel încât să sprijinim  
creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă. 

NORME FINANCIARE SIMPLE ȘI UȘOR DE UTILIZAT
Am pus în aplicare norme mai simple, sisteme mai inovatoare  
și proceduri mai puțin costisitoare.

Cei care doresc să obțină fonduri europene vor beneficia  
de norme mai simple, sisteme mai inovatoare  

și proceduri mai puțin costisitoare.

Bugetul UE reprezintă doar 1 % din bogăția anuală  
generată în Europa, adică o contribuție de sub 1 euro  

pe zi din partea fiecărui cetățean.

Bogăția anuală a UE
1 % din bugetul UE
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MAI MULT PEȘTE ÎN MARE ȘI ÎN MAGAZINE –  
VENITURI MAI MARI PENTRU PESCARI ȘI PISCICULTORI
În ultimii 5 ani, am contribuit la triplarea numărului  
de stocuri sănătoase de pește în Europa.

Protejarea  
viitorului mărilor 

noastre

Comisia Europeană a acționat împotriva pescuitului exce-
siv și a aruncării înapoi în mare a capturilor nedorite, prac-
tici care dăunează stocurilor de pește și, până la urmă, 
chiar pescarilor.

În Oceanul Atlantic de Nord-Est, eforturile noastre au per-
mis salvarea de la dispariție a unor stocuri importante de 
pește. Astfel, pescuitul excesiv afectează mult mai puține 
stocuri: dacă în 2005 erau afectate 94 % dintre stocuri 
(32 din 34 de stocuri), în 2012 procentul scăzuse la 39 % 
(16 din 41 de stocuri). În Marea Mediterană și în Marea 
Neagră rămân multe de făcut, dar s-au înregistrat pro-
grese semnificative: stocurile de ton roșu, care erau pe 
cale de dispariție, au ajuns acum la niveluri sustenabile.

Suntem mândri de faptul că noua noastră politică radi-
cală în domeniul pescuitului va sprijini un sector al pescu-
itului dinamic și va crea condițiile pentru un nivel de trai 
echitabil pentru comunitățile de pescuit. Ne asigurăm că 
peștii, moluștele și crustaceele pot fi pescuite, vândute, 
cumpărate și consumate fără a epuiza stocurile, ast-
fel încât generațiile viitoare să poată beneficia și ele de 
aceste resurse.

Acțiunile de combatere a pescuitului excesiv și a aruncării 
capturilor nedorite înapoi în apă au contribuit la o îmbunătățire 

considerabilă a situației stocurilor amenințate.

MARIA DAMANAKI 
Comisar pentru afaceri maritime și pescuit

Ponderea stocurilor pescuite excesiv în Atlanticul de Nord-Est
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Au fost lansate peste 
6 000 de proiecte în 
beneficiul comunităților 
costiere, care au generat 
20 000 de noi locuri  
de muncă.

Cel puțin 15 % din capturile mondiale se realizează prin 
pescuit ilegal. UE, cel mai mare importator de pește din 
lume, nu mai tolerează produse obținute în alte părți 
ale lumii prin capturi ilegale sau nesustenabile. Luăm 
măsuri împotriva țărilor care permit pescuitul ilegal și 
cooperăm cu țări precum Statele Unite și Japonia pen-
tru a garanta că toate etapele sunt realizate corect – de 
la pescuit până la vânzarea finală.

Avem nevoie de mări deschise și sigure, de cooperare 
internațională și de respectarea dreptului maritim. UE 
și-a asumat sarcina de a spori securitatea maritimă în 
regiunile sensibile din lume, în special luptând împo-
triva pirateriei în Cornul Africii. Ea acționează și în alte 
domenii, cum ar fi cercetarea oceanelor și tehnologiile 
marine inovatoare.

În contextul crizei economice și al șomajului ridicat, tre-
buie să valorificăm posibilitățile pe care ni le oferă mările 
europene. Prin agenda privind „creșterea albastră” elabo-
rată de Comisia Europeană, am reușit să găsim echilibrul 
corect între exploatarea și protejarea resurselor marine – 
așa-numita „economie albastră”. Aceasta ar trebui să ne 
permită să creăm, până în 2020, 1,6 de milioane de noi 
locuri de muncă, în domenii precum:

•  energia din surse regenerabile, cum ar fi energia 
eoliană, cea a valurilor și energia mareelor;

• turismul (croaziere, yachting, scufundări, plaje);
•  exploatarea petrolului, gazelor și a altor resurse 

minerale;
•  biotehnologia (utilizată pentru producția de medica-

mente și produse cosmetice);
• pescuitul și acvacultura.
 
Peste tot în Europa, Comisia Europeană finanțează nume-
roase proiecte pentru a veni în sprijinul comunităților 
costiere active în aceste sectoare.

MĂRILE, O SURSĂ DE PROSPERITATE
Am transformat mările, „economia noastră albastră”,  
într-o sursă de creștere economică și prosperitate. 

PROTEJAREA MĂRILOR DIN EUROPA ȘI DIN LUME
Nu tolerăm pescuitul ilegal și iresponsabil, nicăieri în lume.

UE contribuie la îmbunătățirea securității  
maritime în regiuni sensibile din lume.

Noua politică în domeniul pescuitului sprijină un sector al
pescuitului dinamic și creează condițiile necesare asigurării

unui nivel de trai decent pentru comunitățile de pescari.
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Ajutorul umanitar 
reprezintă sub 1 % 
din bugetul UE

Puțin peste  
2 euro/  
cetățean/an

Ajutăm peste  
120 de milioane 
de persoane pe an

UE ESTE CEL MAI MARE DONATOR DE AJUTOR UMANITAR DIN LUME
Cu o investiție anuală de doar 2 euro de cetățean european, ajutăm în fiecare 
an peste 120 de milioane de victime ale conflictelor și dezastrelor din toată 
lumea, de la conflictul din Siria la cutremurul devastator din Haiti din 2010 
sau la taifunul Haiyan din Filipine din 2013.

Ajutorul umanitar, 
după modelul 

european: rapid, 
coordonat și eficient

În Siria și în țările vecine, ajutăm populația să facă față 
celei mai mari catastrofe umanitare survenite într-o 
generație, cu o finanțare de 2,7 miliarde de euro (din 
care 615 milioane provin din partea Comisiei Europene).

Însă UE nu se mulțumește să acționeze doar în cazul 
unor crize foarte mediatizate: din ajutorul umanitar 
pe care îl acordă, 1 euro din 7 este consacrat „crizelor 
uitate”, care nu se regăsesc pe prima pagină a ziarelor. 
Situația din Republica Centrafricană, de exemplu, a tre-
cut aproape neobservată până în momentul în care 
violențele au atins niveluri inacceptabile. Însă Comisia 
Europeană trimisese deja ajutoare umanitare substan-
țiale și experți pe teren cu mult timp înainte ca situația 
să fie conștientizată de întreaga comunitate interna-
țională. În regiuni precum Sahel, din ce în ce mai grav 
afectată de seceta legată de schimbările climatice, 
pledăm în favoarea rezilienței, ajutând populațiile cele 
mai vulnerabile să facă față în caz de dezastru.

Cu doar 2 euro din partea fiecărui cetățean, UE ajută anual 
peste 120 de milioane de victime ale conflictelor  

și catastrofelor din lumea întreagă.

KRISTALINA GEORGIEVA 
Comisar pentru cooperare internațională, ajutor umanitar  
și răspuns la situații de criză

Comisia Europeană a creat programul EU Aid Volunteers 
(voluntarii UE pentru ajutor umanitar), care le permite 
tinerilor europeni să participe la operațiuni de ajutor 
umanitar în toată lumea.
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Inițiativa UE „Copiii păcii” finanțează astăzi proiecte umani-
tare în favoarea copiilor care trăiesc în regiuni de conflict, 
dându-le acces la educație și la sprijin psihologic pentru a-i 
ajuta să își vindece traumele cauzate de război.

UE a adăugat la valoarea premiului Nobel puțin peste 
dublul acesteia, pentru a ajunge la un total de 2 milioane 
de euro. Anul trecut am ajutat 28 000 de copii din Pakistan, 
Republica Democratică Congo, Etiopia, Columbia și Ecuador, 
precum și refugiații sirieni în Irak.

Anul acesta, UE și-a dublat din nou finanțarea. Peste 
80 000 de tineri vor putea să beneficieze astfel de acest 
ajutor, într-un număr și mai mare de țări, printre care 
Sudanul de Sud, Ciad, Republica Centrafricană, Somalia, 
Afganistan, Irak și Myanmar.

Cu ajutorul acestui centru, Comisia Europeană monito-
rizează, 24 de ore din 24, evenimentele care se petrec 
în lume. Riscurile sunt localizate geografic și se furni-
zează informații în timp real, care permit organizarea 
operațiunilor comune de intervenție.

Asigurăm, de asemenea, coordonarea unei rezerve de 
echipamente și experți constituite în mod voluntar de sta-
tele membre, în vederea furnizării cât mai rapide și mai 
previzibile a ajutorului, ori de câte ori este necesar.

Pe parcursul ultimilor 4 ani, acest sistem a fost utilizat 
de peste 80 de ori pentru situații de urgență în Europa 
și în lume, de exemplu pentru incendiile forestiere din 
Europa de Sud, inundațiile din Europa Centrală și catas-
trofele din Japonia, Libia, Siria și Filipine. 

UN RĂSPUNS MAI RAPID ȘI MAI BINE COORDONAT  
ÎN CAZ DE CRIZĂ ÎN EUROPA ȘI ÎN LUME
În mai 2013, pentru a reacționa mai rapid și mai eficient la dezastrele 
survenite la nivel mondial, am înființat Centrul european de coordonare 
a reacțiilor în situații de urgență (ERCC).

PACE PENTRU TOȚI COPIII
Când a primit Premiul Nobel pentru pace în 2012, UE a decis să utilizeze  
banii primiți pentru a ajuta copii care au crescut în regiuni de conflict.

Inițiativa UE „Copiii păcii” finanțează proiecte umanitare  
în favoarea copiilor care trăiesc în regiuni de conflict.

Centrul european de coordonare a reacțiilor în situații de urgență 
(ERCC) monitorizează evenimentele și coordonează operațiunile 

de răspuns desfășurate de UE în caz de dezastre.
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CONSTRUIREA UNEI PIEȚE ENERGETICE UNICE ÎN EUROPA,
PENTRU A LE OFERI CETĂȚENILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR
CEL MAI BUN PREȚ POSIBIL 
Înlocuim mozaicul de sisteme energetice naționale cu o piață la nivelul UE.

Energie durabilă 
pentru un viitor 

durabil

Pentru societățile furnizoare de energie, aceasta înseamnă 
condiții de concurență deschise, cu reguli echitabile și 
transparente, precum și acces la piețele învecinate. 
Astăzi, cel puțin 14 companii europene furnizoare de 
energie electrică sunt active în cel puțin două state mem-
bre. Vă puteți schimba mai ușor furnizorul de energie 
electrică și gaz metan, pentru a beneficia de cel mai bun 
preț. În acest sens, nu mai trebuie să plătiți un comision 
suplimentar, iar operatorul de rețea trebuie să facă modi-
ficarea în termen de 3 săptămâni.

Conectarea piețelor de energie din UE aduce și un plus 
de solidaritate în perioadele de criză. În caz de pertur-
bări în aprovizionarea cu energie (a se vedea situația 
din 2009, când Europa a suferit una din cele mai grave 
crize ale gazelor din istoria sa), statele membre își pot 
pune în comun rezervele.

Este important ca toate cele 28 de state membre să fie 
integrate în piața unică, astfel încât să nu mai existe 
„insule energetice” precum cea din statele baltice.

Piața unică a energiei aduce avantaje atât furnizorilor,  
cât și consumatorilor de energie.

GÜNTHER OETTINGER
Comisar pentru energie
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În prezent, peste 20 % din energia electrică din UE pro-
vine din surse regenerabile. Comisia Europeană a adop-
tat măsuri pentru a mări în continuare această cotă, 
prin sprijinirea de noi soluții precum utilizarea energiei 
valurilor și a mareelor.

UE n-a fost nicicând mai eficientă din punct de vedere 
energetic decât acum, pe durata mandatului acestei 
Comisii, datorită normelor UE vizând reducerea facturilor 
la energie ale consumatorilor casnici și companiilor. 
Aparatele electrocasnice au fost reproiectate pentru 
a consuma mai puțin. Astfel, proprietarii unui frigider de 
ultimă generație vor plăti cu până la 600 de euro mai 
puțin pe durata ciclului de viață al produsului. Clădirile, 
care înregistrează cele mai mari pierderi de energie, tre-
buie să fie construite acum în conformitate cu standarde 
stricte de performanță energetică.

După catastrofele din Mexic și Japonia, Comisia 
Europeană s-a asigurat că cele 1 000 de instalații de 
forare a petrolului și gazelor din apele UE funcționează 
după norme care garantează aplicarea celor mai înalte 
standarde de securitate. În plus, pentru prima dată, toate 
cele 145 de reactoare nucleare din UE au fost supuse 
testelor de rezistență.

Mai mult, Comisia Europeană a propus îmbunătățirea 
legislației privind securitatea nucleară, pentru a se asi-
gura că standardele de securitate ale UE sunt aplicate în 
mod corespunzător, astfel încât să se evite accidente 
precum cel de la Fukushima. Aceste măsuri își propun, de 
asemenea, să amelioreze cooperarea dintre autoritățile 
naționale, pentru a îmbunătăți permanent standardele 
de siguranță în UE și pentru a garanta cel mai eficient 
răspuns în caz de urgență nucleară.

ENERGIE MAI SIGURĂ
Ne asigurăm că producția de energie respectă  
cele mai înalte standarde de securitate.

CEA MAI DURABILĂ ȘI ECOLOGICĂ POLITICĂ ENERGETICĂ
Am luat măsuri pentru a spori ponderea energiei electrice  
provenind din surse regenerabile.

Toate instalațiile de exploatare a petrolului și gazului  
din apele UE sunt supuse unor norme care garantează 

respectarea celor mai stricte standarde de siguranță.

Comisia este hotărâtă să încurajeze identificarea și exploatarea 
cât mai multor surse regenerabile de energie și producerea unei 

cantități mai mari de energie din astfel de surse.

©
 iStock

©
 Thinkstock

În prezent, trei sferturi din cetățenii europeni locuiesc în 
orașe, unde se consumă 70 % din energia UE. Acesta 
este motivul pentru care Comisia Europeană a lansat 
o serie de inițiative menite să ajute orașele să devină 
mai sănătoase și mai curate.
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CREȘTERE PE TERMEN LUNG PRIN INVESTIȚII  
ÎN REGIUNILE EUROPENE
Am schimbat radical modul în care se repartizează investițiile regionale, 
pentru a răspunde mai bine nevoilor regiunilor noastre.

Soluții personalizate 
pentru regiunile 

europene

Alături de Fondul social european și noua politică regio-
nală furnizează un sprijin financiar în valoare de 350 de 
miliarde de euro pentru întreprinderi mici și mijlocii, cer-
cetare și inovare, energii din surse regenerabile, crearea 
de locuri de muncă, educație și infrastructuri de rețele 
esențiale. Pentru ca banii să aibă un impact maxim, 
investițiile trebuie să se înscrie într-o strategie de creș-
tere pe termen lung. Dacă sunt necesare reforme, nu 
investim atâta timp cât acestea nu au fost realizate.

Astăzi, cei mai mulți europeni trăiesc în orașe, prin urmare, 
peste jumătate din fonduri sunt alocate acestora. Fiecare 
bănuț cheltuit pentru transporturi, sănătate sau energii 
curate și eficiente contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
noastre. Dumneavoastră, publicul, aveți permanent acces 
la informații, astfel încât să puteți verifica dacă ne reali-
zăm obiectivele.

Miza este de a valorifica la maximum resursele disponi-
bile și de a ne asigura că investițiile regionale contribuie 
cu adevărat la sporirea competitivității regiunilor noastre 
și la îmbunătățirea standardului de viață al cetățenilor.

Noua politică regională sprijină proiecte precum  
Podul Păcii din Derry (Irlanda de Nord).

JOHANNES HAHN
Comisar pentru politica regională
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Politica regională a UE este piatra de temelie a coope-
rării transfrontaliere. Comisia Europeană a găsit noi 
modalități de a ajuta statele membre să coopereze și 
să își pună în comun resursele pentru a face față provo-
cărilor în regiuni precum Bazinul Dunării, Marea Baltică, 
Marea Adriatică, Marea Ionică și Alpi.

În plus, Comisia Europeană finanțează în prezent 8 500 de 
proiecte menite să sprijine comunitățile transfrontaliere.

Protejarea cetățenilor înseamnă, de asemenea, ajutora-
rea acestora în situații de criză. Cutremurul din Abruzzo, 
de exemplu, a distrus infrastructura regiunii, locuințe, clă-
diri publice și întreprinderi. Fondul de solidaritate al 
Uniunii Europene a intervenit pentru a ajuta la recon-
strucție după dezastru. 

În timpul crizei financiare, când guvernele aplicau redu-
ceri ale cheltuielilor pentru a-și echilibra bugetele, iar 
finanțarea privată era din ce în ce mai greu de obținut, 
fondurile alocate prin politica regională ne-au ajutat să 
rezistăm furtunii.

Acestea au creat, în Europa, aproape 600 000 de locuri 
de muncă și, pentru multe state membre, reprezintă 
peste 60 % din bugetul de investiții.

Politica regională a UE contribuie, de asemenea, la men-
ținerea competitivității UE, cu peste 85 de miliarde de 
euro alocate cercetării, dezvoltării, inovării și serviciilor.

Până la sfârșitul anului 2012, investițiile realizate în cadrul 
politicii regionale au permis unui număr suplimentar de 
peste 5 milioane de persoane să aibă acces la internet în 
bandă largă. De asemenea, au ameliorat calitatea vieții 

INVESTIȚII ÎN REGIUNILE EUROPEI PENTRU A LE AJUTA 
ÎN PERIOADA DE CRIZĂ ECONOMICĂ
Am mobilizat fonduri regionale pentru a ajuta  
regiunile Europei să facă față crizei.

RĂSPUNS LA PROVOCĂRI NOI ȘI NEPREVĂZUTE
Am descoperit noi modalități de a aborda problemele transfrontaliere  
și de a ne ajuta cetățenii să își revină după un dezastru natural.

UE a utilizat Fondul de solidaritate pentru a furniza ajutor  
în urma cutremurului din Emilia Romagna (Italia).

Politica regională a oferit finanțare unor proiecte datorită cărora 
3,3 milioane de europeni au acum acces la apă potabilă.

cetățenilor, oferind acces la apă potabilă pentru 3,3 mili-
oane de persoane și branșarea la instalațiile de tratare 
a apelor uzate pentru 5,5 milioane de persoane.

Am acordat aproape 2 miliarde de euro pentru a ajuta 
milioane de persoane din 14 state membre, pe lângă 
cele peste 7,3 miliarde de euro cheltuite pentru preve-
nirea dezastrelor.
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INCLUDEREA MĂSURILOR DE COMBATERE A SCHIMBĂRILOR 
CLIMATICE ÎN FIECARE PACHET DE POLITICI AL UE
Am făcut în așa fel încât 20 % din bugetul UE să fie alocat politicilor 
climatice, iar combaterea schimbărilor climatice să fie integrată  
în toate programele majore de cheltuieli ale UE.

În fruntea acțiunilor 
de combatere 
a schimbărilor 

climatice

Comisia Europeană a propus și a obținut ca 20 % din 
cele 960 de miliarde de euro care constituie bugetul 
UE pentru perioada 2014-2020 să fie alocate politicilor 
care au legătură cu clima, de trei ori mai mult decât în 
exercițiul anterior. Măsurile de adaptare la schimbările 
climatice și de reducere a emisiilor sunt integrate trep-
tat în toate principalele programe de cheltuieli ale UE, 
printre care politica regională, energia, transportul, cer-
cetarea și inovarea și politica agricolă comună. Comba-
terea schimbărilor climatice este unul dintre domeniile 
prioritare de acțiune ale Comisiei, acest angajament 
politic fiind susținut cu capitaluri importante.

În prezent, 4,2 milioane de europeni lucrează în sectoa-
rele ecologice și numai în ultimii 5 ani au fost create 
peste 300 000 de locuri de muncă în sectorul surselor 
regenerabile de energie.

În ultimii cinci ani, politicile climatice ale Comisiei au creat 
peste 300 000 de locuri de muncă în sectorul energiei  

din surse regenerabile.

©
 Vattenfall

CONNIE HEDEGAARD
Comisar combaterea schimbărilor climatice
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Comisia Europeană a determinat toate statele membre 
și instituțiile UE să cadă de acord asupra unei poziții și 
strategii unificate pentru negocierile de la Durban și va 
proceda în același mod și în cazul noului acord care 
urmează să fie adoptat la Paris, în 2015.

Am arătat calea care trebuie urmată prezentând propu-
neri legislative care au contribuit la reducerea emisiilor 
UE cu 18 % față de 1990, chiar dacă PIB-ul a crescut cu 
45 % în același interval de timp. Legislația prevede 
obiective clare de reducere a emisiilor cu 20 % până în 
2020, precum și propuneri inițiale de a le reduce cu 
40 % până în 2030.

Comisia Europeană a propus, pentru emisiile de gaze cu 
efect de seră și ponderea energiei produse din surse 
regenerabile, obiective specifice de atins până în 2030. 
Acestea vor crește previzibilitatea pentru întreprinderile 
care creează locuri de muncă și pentru sectorul energe-
tic, pentru a asigura o aprovizionare stabilă cu energie 
în UE, la cel mai scăzut cost posibil.

De asemenea, Comisia Europeană a stabilit un plan 
care îi va permite UE să reducă emisiile de gaze cu 
efect de seră cu 80-95 % până în 2050. Avem, pentru 
prima dată, o idee clară despre cum se poate trans-
forma UE, într-un mod rentabil, într-o societate curată, 
competitivă și ecologică.

SIGURANȚĂ PE TERMEN LUNG PENTRU ÎNTREPRINDERILE CARE 
INVESTESC ÎN POLITICILE CLIMATICE ȘI ENERGETICE
Le-am dat întreprinderilor siguranța pe termen lung de care au nevoie  
pentru a putea să investească în politicile energetice și de combatere 
a schimbărilor climatice.

UN ROL IMPORTANT ÎN NEGOCIERILE INTERNAȚIONALE  
PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE 
În cadrul negocierilor internaționale privind schimbările climatice,  
ne-am folosit de puterea exemplului.

Stabilind obiective pe termen lung, Comisia le-a dat 
întreprinderilor siguranța de care au nevoie pentru  

a investi în strategii climatice și energetice.

UE rămâne deschizătoarea de drumuri în cadrul negocierilor 
internaționale legate de schimbările climatice.
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CREȘTEM ÎMPREUNĂ – CROAȚIA A ADERAT LA UE LA 1 IULIE 2013
I-am urat Croației bun venit în Uniunea Europeană. Sfâșiată de conflict cu 
numai două decenii în urmă, această țară este astăzi o democrație stabilă, 
capabilă să își asume obligațiile de stat membru al UE și să se conformeze 
normelor europene.

Stabilitatea  
Europei începe  

la frontierele UE

Aderarea Croației este dovada puterii transformatoare și 
a credibilității politicii de extindere a UE, de care a benefi-
ciat nu doar Croația, ci întreaga UE. Ea trimite un puternic 
semnal întregii zone a Balcanilor de Vest, arătând că per-
spectiva integrării europene rămâne deschisă tuturor țărilor 
care doresc să adere, care dau dovadă de voința necesară 
pentru a pune în aplicare reformele politice și economice 
necesare și care demonstrează că respectă valorile euro-
pene precum statul de drept, principiile democratice și 
drepturile omului.

Aderarea Croației este dovada puterii transformatoare  
și a credibilității politicii de extindere a UE.

ŠTEFAN FÜLE
Comisar pentru extindere și politica  
europeană de vecinătate
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Comisia Europeană a introdus o strategie stimulativă în 
materie de cooperare aplicând principiul „mai mult pentru 
mai mult”, ceea ce înseamnă că mai multe reforme și pro-
grese conduc la un sprijin mai mare și la legături mai strânse.

Prin intermediul politicii sale europene de vecinătate (PEV), 
UE colaborează cu țările vecine din sud și din est pentru 
a ajunge la cea mai strânsă asociere politică posibilă și la 
cel mai ridicat grad de integrare economică. La bază sunt 
interese și valori comune, printre care democrația, statul 
de drept, respectarea drepturilor omului, coeziunea soci-
ală, principiile economiei de piață și dezvoltarea durabilă.

Ajutorul oferit de UE țărilor vecine îmbracă diverse forme:

•  sprijin financiar – în perioada 2007-2013, UE a acor-
dat granturi în valoare totală de 12 miliarde de euro 
unor proiecte legate de PEV;

•  integrarea economică și accesul la piețele UE – în 
2011, schimburile comerciale între UE și partenerii săi 
PEV au totalizat 230 de miliarde de euro;

Punând înainte bazele și rămânând corecți, dar fermi, 
am reușit să sporim credibilitatea procesului de extin-
dere, care pune accent pe valori, principii și reforme pro-
funde. Această abordare garantează că țările sunt pe 
deplin pregătite în momentul în care aderă la UE.

Pe parcursul procesului de aderare, progresele înregistrate 
de țara în cauză sunt evaluate pe baza unui parcurs dove-
dit. Cu alte cuvinte, ce contează sunt rezultatele concrete 

CONTINUAREA EXTINDERII SPAȚIULUI DE PACE,  
PROSPERITATE ȘI STABILITATE ÎN UE
Am început negocierile de aderare la UE cu Muntenegru, iar acordul istoric care 
marchează normalizarea relațiilor dintre Serbia și Kosovo* a deschis calea pentru 
începerea negocierilor de aderare la UE cu Serbia, precum și pentru negocierile  
în vederea încheierii unui acord de stabilizare și de asociere cu Kosovo*.

TRANSFORMAREA VECINĂTĂȚII
Am introdus o nouă politică bazată pe principiul „mai mult pentru mai mult”, 
pentru a ne a ajuta mai bine partenerii în tranziția lor către democrație  
și către respectarea drepturilor omului.

Politica europeană de vecinătate sprijină eforturile depuse 
de partenerii UE în direcția tranziției către democrație 

și respectarea drepturilor omului.

*Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244  
și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

și impactul reformelor în teritoriu. Problema garantării sta-
tului de drept este abordată într-o fază incipientă a pro-
cesului de aderare, iar reformele sunt atent monitorizate. 
O importanță deosebită se acordă guvernanței economice, 
competitivității și creșterii economice pentru a ajuta țările 
să îndeplinească criteriile economice și pentru a facilita 
convergența economică. Asistența tehnică și financiară 
pentru preaderare este direcționată către sprijinirea aces-
tor două priorități.

•  simplificarea formalităților de călătorie către UE – în 
2012, au fost eliberate 3,2 milioane de vize Schengen, 
în special către studenți provenind din țările acoperite 
de PEV;

•  asistență tehnică și strategică.
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REDUCEREA ȘOMAJULUI ÎN RÂNDUL TINERILOR
Prioritatea noastră a fost să îi ajutăm pe tineri să găsească de lucru.

Locuri de muncă 
pentru cetățeni și 
o piață a muncii 
deschisă tuturor

Șomajul în rândul tinerilor, ca urmare a crizei econo-
mice, a pus în pericol viitorul unei întregi generații. 
Comisia Europeană a introdus „garanția pentru tineret” 
la nivelul întregii UE. Aceasta obligă statele membre 
să se asigure că toți tinerii cu vârsta sub 25 de ani au 
acces la consiliere personalizată și la un loc de muncă, 
la cursuri suplimentare de formare generală sau pro-
fesională sau la un stagiu, în termen de 4 luni de la 
terminarea studiilor sau de la intrarea în șomaj.

Pentru a implementa această garanție, statele mem-
bre pot recurge la Fondul social european (care oferă 
peste 10 miliarde de euro pe an) și la inițiativa „Locuri 
de muncă pentru tineri” (care oferă 6 miliarde de euro 
pentru perioada 2014-2020).

Pentru a completa garanția, Comisia Europeană a lan-
sat Alianța europeană pentru ucenicii, menită să con-
tribuie la creșterea numărului și a calității uceniciilor, 
precum și cadrul de calitate pentru stagii, care vizează 
ameliorarea experienței de muncă în cadrul stagiilor.

Comisarul Andor în vizită la uzina General Electric  
Aircraft Engines din Nantgarw (Țara Galilor),  
unde se desfășoară un program de ucenicii.

LÁSZLÓ ANDOR
Comisar pentru ocuparea forței de muncă,  
afaceri sociale și incluziune
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Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească lucrătorii 
care se deplasează în alt stat membru pun din ce în ce 
mai multe probleme. 

Comisia a obținut angajamentele statelor membre: 

•  de a aplica norme împotriva dumpingului social pen-
tru lucrătorii detașați temporar în altă țară din UE;

•  de a se asigura că drepturile lucrătorilor care se de-
plasează pe teritoriul UE sunt mai bine respectate și 
aplicate;

•  de a-i proteja mai bine pe lucrătorii mobili, astfel încât 
aceștia să nu fie discriminați pe motive de naționalitate, 
în special în ceea ce privește accesul la locuri de muncă, 
remunerarea și condițiile de muncă;

•  de a proteja drepturile de pensie ocupațională în cazul 
lucrătorilor mobili.

Pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în 
altă țară din UE, Comisia Europeană a îmbunătățit porta-
lul EURES, care propune acum mai multe locuri de muncă 

Unul dintre cele mai vizibile efecte ale crizei economice 
este creșterea accentuată a numărului de cetățeni euro-
peni care trăiesc în sărăcie sau se confruntă cu acest 
risc. În cadrul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, Comisia 
Europeană s-a angajat în mod explicit să lupte împotriva 
sărăciei. Împreună cu statele membre, Comisia și-a pro-
pus să scoată din sărăcie cel puțin 20 de milioane de per-
soane până în 2020. Statele membre trebuie să aloce cel 
puțin 20 % din resursele lor provenind din Fondul social 
european (20 de miliarde de euro la nivelul UE) pen-
tru incluziune socială, concentrându-se pe îmbunătățirea 
competențelor și pe ajutorul pe care îl pot oferi persoa-
nelor defavorizate spre a-și găsi un loc de muncă.

În plus, Comisia Europeană a oferit orientări pentru a ajuta 
statele membre să îmbunătățească rezultatele politicilor 
lor sociale. A fost instituit un nou Fond de ajutor european 
pentru cele mai defavorizate persoane, cu un buget de 
3,8 miliarde de euro, pentru a furniza asistență materială 
și pentru a promova incluziunea socială.

COMBATEREA SĂRĂCIEI
Lupta împotriva sărăciei a devenit un angajament explicit al UE.

MAI MULTĂ MOBILITATE PENTRU LUCRĂTORI
Am facilitat mobilitatea lucrătorilor pe teritoriul UE.

Comisarul Andor în vizită în satul Bódvalenke, care aplică proiecte 
de integrare a romilor prin promovarea economiei sociale.

Comisarul Andor susținând un discurs la Conferința  
privind mobilitatea forței de muncă organizată  

de Universitatea din Bristol.

și oferă informații privind piața muncii în UE. EURES inven-
tariază aproape 2 milioane de posturi vacante și peste 
30 000 de angajatori și cuprinde, de asemenea, informații 
referitoare la salarii, la securitatea socială și la condițiile 
de lucru din statele membre.
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UN SISTEM EUROPEAN COMUN DE AZIL
Am creat un sistem comun de azil, cu condiții  
decente pentru solicitanții de azil.

O Europă  
deschisă și  

sigură

Comisia Europeană a negociat cu succes noi norme pri-
vind modul în care sunt primiți și tratați solicitanții de 
azil atunci când ajung într-un stat membru al UE. Noile 
norme privind standardele de protecție și de primire 
constituie baza acestui sistem și sunt aplicabile peste 
tot în UE. Datorită lor, solicitanților de azil li se vor 
garanta aceleași oportunități de protecție internațio-
nală, în orice stat membru s-ar afla. Este vorba inclusiv 

Paza de coastă din Spania interceptează un vas de pescuit supraîncărcat  
cu imigranți, în apropiere de Tenerife (Insulele Canare).

©
 U

N
HCR

CECILIA MALMSTRÖM
Comisar pentru afaceri interne

despre un nivel decent de trai (adăpost, îmbrăcăminte, 
alimente și indemnizații). 

În 2013, aproximativ 435 000 de persoane au solicitat 
azil în UE. Principala țară de proveniență a solicitanților 
a fost Siria, cu 12 % din totalul cererilor depuse. Majori-
tatea acestora (70 %) s-au înregistrat în 5 state mem-
bre (Germania, Franța, Suedia, Regatul Unit și Italia).
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În perioada 2008-2010, în Europa au fost identificate 
aproape 24 000 de victime ale traficului de persoane. 
Comisia Europeană a introdus sancțiuni mai severe 
împotriva traficanților, precum și norme datorită cărora 
protecția și asistența victimelor a devenit obligatorie în 
toate statele membre ale UE. Pentru a merge la esența 
problemei, a lansat un plan de acțiune la nivel european 
împotriva traficului de persoane.

În același timp, a propus și negociat noi legi pentru a com-
bate exploatarea sexuală a copiilor. Acestea acoperă 
urmărirea penală a infractorilor, protecția victimelor și 
măsurile de prevenire. Europol a creat Centrul european 
de combatere a criminalității informatice (EC3), care luptă 
împotriva abuzurilor sexuale pe internet și a înșelăciunilor 
on-line. Activitatea sa a condus la mai multe arestări. 

Comisia Europeană a elaborat primul său raport anti-co-
rupție, în care a analizat fenomenul corupției în toate 
statele membre ale UE și a identificat posibile îmbună-
tățiri ale măsurilor de combatere a acesteia. Raportul 
face recomandări specifice fiecărei țări și dă sugestii 
pentru creșterea transparenței în finanțarea partidelor 
politice (garantând, de exemplu, posibilitatea de a face 
publice activele, dacă este necesar, pentru a preveni con-
flictele de interese), precum și în vederea consolidării 
capacităților organismelor de aplicare a legii. 

Corupția din UE îi costă pe contribuabili circa 120 de mili-
arde de euro pe an – o sumă comparabilă cu bugetul anual 
al UE! 

În lupta împotriva criminalității organizate, Comisia 
Europeană a propus și negociat noua legislație privind con-
fiscarea averilor infractorilor. Normele facilitează îngheța-
rea rapidă a activelor acestora, atunci când procurorii au 
motive să creadă că activele ar putea „dispărea”.  

LUPTA ÎMPOTRIVA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE 
Am prezentat primul raport UE anti-corupție, în care am scos la lumină 
o serie de activități infracționale. Am lovit în plin grupurile infracționale 
organizate, confiscându-le profiturile.

LUPTA ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE  
ȘI A ABUZULUI SEXUAL ASUPRA COPIILOR
Am luat măsuri represive împotriva traficanților de persoane  
și a celor care au comis abuzuri sexuale asupra copiilor.

Comisia a luat măsuri represive împotriva traficanților de persoane 
și a celor care au comis abuzuri sexuale asupra copiilor. 

Datorită luptei anti-corupție, pagubele de miliarde de euro 
produse de activitățile ilegale scad de la an la an. 

©
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La inițiativa Comisiei Europene și a Statelor Unite, 52 țări 
au format o alianță mondială împotriva abuzului sexual 
asupra copiilor pe internet. Membrii alianței colaborează 
pentru a identifica și ajuta rapid și eficient victimele și pen-
tru a se asigura că făptașii sunt aduși în fața justiției. 
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O PAC MAI MODERNĂ: ALIMENTE SĂNĂTOASE PENTRU 
CONSUMATORI ȘI LOCURI DE MUNCĂ DE CALITATE  
PENTRU AGRICULTORI
Am stimulat dezvoltarea sectorului și am impulsionat exporturile,  
inclusiv în unele țări grav afectate de criză.

Noi perspective 
pentru politica 

agricolă comună 
(PAC)

Criza economică a exercitat o presiune ridicată asupra 
sectorului nostru agricol și asupra economiei rurale, în 
condițiile în care peste 500 de milioane de consumatori 
europeni depind de aprovizionarea stabilă cu alimente 
sigure și sănătoase. Cu toate acestea, PAC a oferit finan-
țare destinată celor 12 milioane de agricultori din UE 
și susține peste 46 de milioane de locuri de muncă în 
sectorul agroalimentar. Acordurile comerciale au creat 
noi oportunități de export, iar deciziile privind indicațiile 
geografice și noile sisteme de promovare au stimulat 
cererea de produse fabricate în UE. Au fost adoptate noi 
inițiative care includ măsuri menite să atragă tot mai 
mulți tineri în sectorul agricol și măsuri de simplificare 
a formalităților administrative care să le permită școlilor 
să distribuie mai ușor copiilor fructele și laptele menite 
să le îmbunătățească alimentația și să contribuie la com-
baterea obezității. Începând din 2010, UE este exportator 
net de produse agroalimentare, după cum indică evoluția 
comerțului nostru agricol. 

Acordurile comerciale au deschis noi oportunități de export  
și au mărit cererea de produse fabricate în UE.

DACIAN CIOLOŞ
Comisar pentru agricultură și dezvoltare rurală

58



D
AC

IA
N

 C
IO

LO
Ş

Cu 77 % din teritoriul UE consacrat agriculturii și silvi-
culturii, trebuie să avem grijă de pământul nostru – nu 
doar pentru noi, cei care trăim în prezent, ci și pentru 
generațiile viitoare.

Conform noilor norme privind „ecologizarea”, 30 % din 
plățile directe acordate agricultorilor vor fi condiționate 
de adoptarea unor practici benefice pentru mediu, de 
exemplu pentru crearea unor zone care îmbunătățesc 
biodiversitatea. De asemenea, 30 % din fondurile de 
dezvoltare rurală vor servi la finanțarea priorităților 
regionale în materie de mediu.

Măsurile care îi apropie pe agricultori de cercetători vor 
permite sectorului agricol tradițional să satisfacă nevo-
ile secolului al XXI-lea. Ele stimulează inovarea și abor-
dează o provocare fundamentală: cum să producem 
mai mult, respectându-ne totodată resursele naturale 
și învățând să ne adaptăm la schimbările climatice.

Cheltuielile publice globale pentru agricultură sunt cu 
mult sub 1 % din PIB și mai scăzute decât în multe alte 
domenii de acțiune. O parte importantă din bugetul UE 
continuă să fie alocată acestui sector, finanțările fiind în 
mare parte acordate la nivelul UE, mai degrabă decât la 
nivel național sau regional.

Reforma PAC va ajuta în continuare agricultura UE să fie 
competitivă și să se bazeze pe deciziile agricultorilor și nu 
pe opțiuni birocratice (după cum arată și eliminarea imi-
nentă a cotelor de lapte și zahăr), oferind în același timp 
alte instrumente menite să îi ajute pe agricultori să facă 
față volatilității și crizelor de pe piață. Am eliminat spriji-
nul acordat fermelor pe baza producției anterioare și am 
înăsprit criteriile de eligibilitate pentru agricultorii activi, 
astfel încât ajutorul să ajungă mai mult la cei care utili-
zează realmente terenurile și mai puțin la proprietarii 
acestora. Statele membre dispun de o mai mare flexibili-
tate în a identifica sensibilitățile specifice în interiorul unui 

UN RAPORT CALITATE-PREȚ MAI BUN, UN CÂȘTIG PENTRU CONTRIBUABILI
Agricultura va beneficia în următorii 7 ani de un buget mai bine orientat și mai 
eficient. Deși mai mic decât până acum, acesta este repartizat mai echitabil  
și se concentrează mai mult pe ocuparea forței de muncă, creștere economică  
și mediu, direcție indicată de evoluția cheltuielilor PAC de-a lungul timpului.

PROTEJÂND MEDIUL, NE PROTEJĂM SOCIETATEA
După reformă, PAC sprijină, mai mult ca oricând, practicile agricole durabile.

Scopul nostru este să ajutăm agricultura tradițională  
să acopere nevoile secolului 21.

Noul buget pentru agricultură este mai echitabil  
și se axează pe crearea de locuri de muncă,  

creștere economică și protejarea mediului.

cadru european comun. Programele de dezvoltare rurală 
vor contribui la protejarea diversității vieții și a tradițiilor 
rurale ale UE și vor sprijini investițiile la nivel local și regi-
onal. I-am ajutat, de asemenea, pe micii fermieri să își sta-
bilească perspective economice pe termen mai lung. 
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REDUCEREA RISCULUI DE CANCER PRIN MĂSURI  
DE INFORMARE ȘI REGLEMENTARE
Am organizat campanii de informare a populației pentru a reduce  
numărul de cazuri de cancer și am adoptat norme mai stricte  
privind tutunul, vizând principala cauză a deceselor evitabile în UE.

Sănătatea  
pe primul  

plan

Comisia Europeană a instituit Parteneriatul european pri-
vind lupta împotriva cancerului. Prin intermediul acestuia, 
ajutăm statele membre să facă schimb de informații și 
expertiză cu privire la prevenirea și controlul cancerului și 
să își elaboreze propriile planuri naționale de combatere 
a cancerului. Datorită campaniilor de informare și promo-
vării orientărilor UE, până în 2020, aproximativ 500 de 
milioane de persoane se vor supune în UE unor examene 
de depistare a cancerului de sân, a cancerului de col uterin 
și a cancerului colorectal.

Prevenirea rămâne prioritatea absolută. Comisia Euro-
peană a introdus noi reglementări stricte privind fabrica-
rea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor din 
tutun. Astfel, efectele consumului de tutun asupra sănă-
tății oamenilor vor fi mai bine cunoscute, iar produsele din 
tutun vor fi mai puțin tentante pentru tineri. În consecință, 
se va reduce numărul anual de decese premature, care 
este în prezent de 700 000.

Campaniile de informare privind riscurile cancerigene  
contribuie la combaterea principalei cauze  

de mortalitate care poate fi evitată.

TONIO BORG
Comisar pentru sănătate
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Comisia Europeană acționează în vederea includerii con-
siderentelor de siguranță alimentară în toate sectoarele 
lanțului alimentar, „de la fermă la furculiță”. Aceasta 
înseamnă că în UE, 100 000 de persoane efectuează con-
troale oficiale la peste 20 de milioane de operatori din sec-
torul alimentar, pentru a identifica eventualele riscuri la 
adresa sănătății umane. Produsele sunt controlate în toate 
fazele – din momentul în care trec granițele UE sau pără-
sesc abatoarele, până la servirea în restaurante și comer-
cializarea în supermarketuri.

Așadar, alimentele fac obiectul unor verificări amănunțite 
înainte să ajungă pe masa consumatorului. Inspectorii 
naționali verifică dacă acestea nu prezintă urme de pesti-
cide și reziduuri chimice și dacă nu sunt contaminate cu 
microbi. De asemenea, verifică dacă etichetarea este 
corectă și dacă sunt respectate normele de igienă.

Am implementat un sistem de trasabilitate a produselor 
de-a lungul întregului lanț alimentar. Acesta a avut un rol 
esențial în gestionarea situațiilor de urgență și a cazurilor 
de fraudă alimentară.

Comisia Europeană a introdus noi norme privind siguranța 
medicamentelor, pentru a garanta că toate medicamentele 
vândute pe piața UE sunt monitorizate periodic și că se iau 
măsurile adecvate atunci când pacienții au reacții adverse. 

În același timp, a crescut nivelul de implicare a pacienților. 
În 2012, numărul de reacții adverse semnalate chiar de 
pacienți a crescut cu 60 % față de ultimii 2 ani. Este o con-
secință directă a sistemului îmbunătățit de raportare creat 
de noile norme.

Comisia Europeană a introdus, de asemenea, un nou sim-
bol (un triunghi negru cu vârful în jos), menit să identifice 
clar medicamentele care fac obiectul unei monitorizări 
suplimentare după ce au fost introduse pe piață.

MEDICAMENTE MAI SIGURE
Am introdus noi reguli care să garanteze că medicamentele  
vândute pe piața UE sunt printre cele mai sigure din lume.

ALIMENTE SIGURE
Am consolidat normele și controalele existente, pentru a le permite cetățenilor 
europeni să beneficieze de cele mai sigure produse alimentare din lume.

Politica UE în materie de siguranță alimentară protejează 
sănătatea și interesele consumatorilor.

Normele UE garantează că medicamentele respectă standarde 
stricte de calitate, siguranță și eficacitate.
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ÎNCREDEREA DE A FACE CUMPĂRĂTURI ORIUNDE ÎN UE
Soluționăm plângerile cetățenilor legate de cumpărăturile  
efectuate în alte țări din UE.

Consumatorii  
sunt pe primul  

plan

Piața unică oferă oportunități uriașe și numeroase opțiuni, 
în 28 de țări. Consumatorii trebuie să poată face cumpă-
rături cu încredere. Începând din 2010, am soluționat, cu 
ajutorul Centrelor Europene ale Consumatorilor, 120 000 
de plângeri înaintate de consumatori. Alți 290 000 de 
consumatori au primit informații cu privire la drepturile 
lor. Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor este 
finanțată de UE și vă dă încrederea necesară pentru 
a efectua cumpărături transfrontaliere.

Datorită Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor, 
finanțată de UE, cetățenii pot face cu mai multă  

încredere cumpărături din alte țări ale Uniunii.

NEVEN MIMICA
Comisar pentru protecția consumatorilor
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Cetățenii europeni acordă o importanță mare bunăstării 
animalelor. Datorită normelor europene, testarea pe ani-
male este acum interzisă în toate statele membre. 
Aceasta salvează de la suferință circa 27 000 de animale 
pe an. Produsele cosmetice testate pe animale nu mai 
pot fi vândute pe piața UE.

Comisia Europeană a înființat Sistemul UE de alertă 
rapidă pentru produsele nealimentare (RAPEX). Prin inter-
mediul acestuia, UE depune eforturi pentru a garanta un 
nivel ridicat de protecție a sănătății și a siguranței tuturor 
consumatorilor europeni, de la producția până la utiliza-
rea fiecărui produs. Mulțumită normelor UE în domeniu, 
numai produsele care sunt sigure pot fi comercializate pe 
piața europeană. Astfel, puteți cumpăra produse știind că 
familia dumneavoastră este protejată.

GARANTAREA SIGURANȚEI PRODUSELOR
An de an, împiedicăm peste 2 000 de produse periculoase – de la jucării  
la mașini și de la articole de îmbrăcăminte la produse electronice –  
să ajungă la consumatorii europeni.

PROTEJAREA ANIMALELOR ÎMPOTRIVA TESTELOR
Am interzis testarea pe animale în industria cosmeticelor.

Mulțumită normelor UE în domeniu, numai produsele care sunt 
sigure pot fi comercializate pe piața europeană.

Produsele cosmetice testate pe animale nu mai pot  
fi comercializate pe piața europeană.
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Cum să intraţi în legătură cu UE

INTRAȚI ONLINE

Informații în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene sunt disponibile pe pagina de internet Europa:

www.europa.eu

VIZITAȚI-NE

Peste tot în Europa sunt sute de centre de informare locale despre UE. 

Puteți afla adresa centrului celui mai apropiat de dumneavoastră consultând pagina de internet:  
www.europedirect.europa.eu

SUNAȚI-NE SAU SCRIEȚI-NE

Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa acest 
serviciu apelând la numărul gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (anumiţi operatori de telefonie mobilă nu permit accesul 
la numerele cu prefixul 00800 sau taxează aceste apeluri) sau puteți apela, de asemenea, din afara granițelor UE, la: 
+32 22999696 sau prin poșta electronică, la: europedirect.europa.eu

CITIȚI DESPRE EUROPA

Puteți găsi publicații despre UE accesând printr-un simplu clic site-ul internet al EU Bookshop: www.bookshop.europa.eu

Puteți obține informații și broșuri în limba română despre Uniunea Europeană de la:

 
Reprezentanța Comisiei Europene în România
Str. Vasile Lascăr nr. 31
Sector 2
020492 București
ROMÂNIA
Telefon: +40 212035400
Fax: +40 213168808
E-mail: comm-rep-ro@ec.europa.eu

Biroul de Informare al Parlamentului European în România
Str. Vasile Lascăr nr. 31
Sector 2
020492 București
ROMÂNIA
Telefon: +40 213057986
Fax: +40 213157929
E-mail: epbucarest@europarl.europa.eu

În toate țările Uniunii Europene există reprezentanțe ale Comisiei Europene și birouri ale Parlamentului European.  
Comisia Europeană are, de asemenea, delegații în alte țări din lume.
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