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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI INSTITUȚIILE SALE –
CU ADEVĂRAT APROAPE DE CETĂȚENI
Uniunea Europeană este o structură economică și politică unică, alcătuită din 27 de țări
democratice din Europa. Țările membre ale UE rămân națiuni suverane independente,
care au decis să împartă un destin comun, adoptând decizii la nivelul unor instituții
special create, care formează așa-numitul „triunghi instituțional”.
Parlamentul European, vocea cetățenilor, este ales direct de către aceștia. Consiliul
Uniunii Europene, vocea statelor membre, reprezintă interesele naționale. Comisia
Europeană, gardianul tratatelor, promovează interesele Uniunii ca tot unitar. Curtea de
Justiție este arbitrul final în chestiunile legate de dreptul comunitar, iar Curtea de
Conturi Europeană veghează la apărarea intereselor financiare ale Uniunii. Deciziile
instituțiilor modelează permanent realitatea economică și socială europeană.
UE a devenit o prezență firească în viața noastră de zi cu zi. Din multe puncte de
vedere, Europa ne îmbunătățește nivelul de trai și ne oferă numeroase oportunități.
Avem de traversat mai puține frontiere, putem vorbi la telefon, naviga pe internet și
călători cu avionul la prețuri mai mici, iar moneda euro a înlocuit monedele naționale
în 16 state membre ale Uniunii.
În Europa de astăzi, Erasmus, Leonardo, Marie Curie au intrat în vocabularul curent,
devenind nume emblematice pentru oportunitățile oferite tinerilor de a învăța în
străinătate și de a se bucura de o experiență cu adevărat europeană, într-un mediu
multicultural și multilingv.
În același timp, conștientă că trebuie să acționeze acum ori niciodată, UE luptă activ
împotriva încălzirii globale, propunând obiective ambițioase de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră, nu numai la nivelul statelor sale membre, ci și pe plan mondial.
Prin eforturile sale susținute de a impulsiona negocierile internaționale în domeniu, UE
crește șansele cetățenilor săi de a trăi într-o lume mai puțin afectată de schimbările
climatice.
Punând cetățenii pe primul loc, UE își propune, prin politicile sale, să răspundă la
chestiunile care ne afectează și ne preocupă, cum ar fi criza economică și financiară,
siguranța locurilor de muncă, schimbările climatice sau calitatea vieții.

