
Ce face Uniunea Europeană? 

Casa noastră, Europa, este un loc minunat unde se întâmplă o mulŃime de 
lucruri. 

Uniunea europeană încearcă să le ofere cetăŃenilor europeni o viaŃă mai 
bună, sub toate aspectele. Iată câteva exemple. 

Mediul  

Mediul înconjurător aparŃine fiecăruia dintre noi, prin urmare toate Ńările 
trebuie să colaboreze pentru a-l proteja. Uniunea Europeană are reguli pentru 
stoparea poluării şi pentru protejarea păsărilor sălbatice, de exemplu. Aceste 
reguli sunt valabile şi se aplică în toate Ńările Uniunii Europene, iar 
guvernele trebuie să vegheze la respectarea lor. 

Locurile de muncă 

Este foarte important ca fiecare să aibă un loc de muncă pentru care să fie 
calificat şi care să-i placă. O parte din salarii se redistribuie către spitale, 
şcoli şi persoanele în vârstă. Din acest motiv, Uniunea Europeană face tot 
posibilul pentru a crea mai multe locuri de muncă şi mai bune. In acelaşi 
timp, UE susŃine dezvoltarea afacerilor aflate la început de drum şi oferă 
bani pentru a-i proteja pe oameni să înveŃe şi alte meserii. 

Libertate  

Oamenii care trăiesc în Uniunea Europeană sunt liberi să locuiască, să 
muncească sau să studieze in orice stat membru al Uniunii Europene. In 
acelaşi timp, Uniunea face tot posibilul să fie tot mai lesne să te deplasezi 
dintr-o Ńară într-alta. Astfel, când treci graniŃa dintr-un stat în altul în UE, nu 
ai nevoie de paşaport. Uniunea Europeană încurajează studenŃii şi tinerii saşi 
petreacă cât mai mult timp studiind sau instruindu-se în altă Ńară europeană 

Moneda Euro 

In trecut, fiecare Ńară avea moneda ei proprie. Astăzi, există o monedă 
unică, Euro, pe care toate statele membre o pot adopta. Cu o monedă unică e 
mult mai uşor să faci comerŃ, să călătoreşti şi să cumperi lucruri, fără să fii 
nevoit să schimbi dintr-o valută într-alta. 

Ajutor pentru regiunile în dificultate  

ViaŃa nu este uşoară pentru toŃi europenii. In anumite Ńări, nu există 
suficiente locuri de muncă, deoarece multe mine şi fabrici au fost închise. In 
unele regiuni, agricultura este imposibilă din cauza climei, iar în altele 
comerŃul este dificil din lipsă de drumuri şi căi ferate. 



Uniunea Europeană încearcă să rezolve aceste probleme adunând bani de 
la statele membre, pe care apoi îi foloseşte pentru a ajuta regiunile în 
dificultate. 

Ajutor pentru Ńările sărace 
In multe Ńări din lume oamenii sunt afectaŃi de războaie, boli şi dezastre 

naturale, precum seceta şi inundaŃiile. Adesea, aceste Ńări nu au suficiente 
resurse pentru a construi şcoli, spitale, drumuri şi case de care populaŃia ar 
avea nevoie. 

Uniunea Europeană oferă bani acestor Ńări şi trimite profesori, doctori, 
ingineri şi alŃi experŃi să lucreze acolo. De asemenea, cumpără din aceste Ńări 
multe produse, fără să pretindă taxe vamale. Astfel, Ńările sărace pot câştiga 
mai mulŃi bani. 

Pace 
Datorită Uniunii, mai multe Ńări europene au stabilit legături de prietenie. 

Nu se înŃeleg ele chiar întotdeauna asupra tuturor problemelor, dar acest 
lucru este normal (uneori şi în familia noastră apar dezacorduri, nu?). Dar 
avantajul este că liderii statelor membre, în loc să se războiască, se aşează la 
masa tratativelor când au de rezolvat divergenŃe. 

Prin urmare, visul lui Jean Monnet şi al lui Robert Schuman s-a împlinit: 
Uniunea Europeană a adus pacea în rândul membrilor săi. 

Acestea nu sunt decât câteva dintre activităŃile Uniunii Europene, mai 
sunt multe altele. Putem spune chiar că Uniunea Europeană ne influenŃează 
toate aspectele vieŃii.  
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