
råmâne un stat democratic suveran, pentru cå

Uniunea este compuså din astfel de state. Ca urmare,

va avea în continuare un preæedinte, parlament,

guvern æi constituœie proprie. 

În anumite domenii, cum ar fi comerœul exterior,

România îæi va uni eforturile cu celelalte state membre,

ceea ce îi va da posibilitatea så dobândeascå o mai

mare influenœå în lume. În aceste domenii, toate statele

membre îi permit Comisiei Europene så acœioneze în

numele lor.

Euro nu va fi adoptat automat în momentul aderårii la

Uniunea Europeanå. Data introducerii monedei unice

va fi stabilitå prin hotårârea comunå a Uniunii æi a

României. Condiœiile pentru ca o œarå så poatå adopta

moneda Euro au fost stabilite în anul 1993 æi sunt

cunoscute ca fiind criteriile de convergenœå de la

Maastricht. Acestea se referå la controlul inflaœiei,

limitarea deficitului bugetului de stat æi stabilitatea

cursurilor de schimb. Adoptarea monedei unice de

cåtre România poate avea loc la câœiva ani dupå

aderare, probabil nu mai devreme de 2010.

Consiliul European de la Copenhaga din decembrie

2002 a decis så måreascå progresiv sprijinul financiar

acordat României începând cu 2004. Fondurile de

pre-aderare vor creæte anual, pânå în 2006, când vor

atinge nivelul de 1 miliard Euro, iar România va deveni

beneficiarul celui mai mare volum de finanœare oferit de

Uniunea Europeanå unui stat din afara sa. Pentru a face

faœå acestei creæteri substanœiale a finanœårii primite,

România va trebui så-æi adapteze capacitatea de

administrare a fondurilor, astfel încât ele så poatå fi

folosite în totalitate æi cu maximum de eficienœå æi impact.

Toate statele membre æi majoritatea locuitorilor Uniunii

Europene actuale sprijinå extinderea spre Europa

Centralå æi de Est. Extinderea are douå coordonate, de

egalå importanœå: din punct de vedere politic, Europa

unitå va fi mai stabilå æi va reprezenta o voce pe scena

politicå internaœionalå, iar din punct de vedere

economic ea va fi mai puternicå æi va avea o influenœå

sporitå asupra pieœelor mondiale. 

Va fi intrarea în Uniunea Europeanå
beneficå pentru România?

Cum se va modifica standardul nostru
de viaœå dupå aderare?

Cånd va intra România în Uniunea
Europeanå?

Ce oportunitåœi de locuri de muncå
vom avea?

Vor fi românii consideraœi cetåœeni 
de categoria a doua în Uniune?

Ce se va schimba pentru satul
românesc?

Va fi România un stat suveran care va
influenœa deciziile Uniunii? 

Când va fi introduså moneda Euro 
în România?

Ce sprijin ne oferå Uniunea Europeanå
pânå la momentul aderårii?

De ce este extinderea o prioritate
pentru Uniunea Europeanå?
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Când va fi introduså
moneda Euro în România?

Ce sprijin ne oferå Uniunea
Europeanå pânå la
momentul aderårii?

De ce este extinderea 
o prioritate pentru 
Uniunea Europeanå?



Da, iar mårimea beneficiilor depinde în mare måsurå

de capacitatea României de a folosi eficient fondurile

nerambursabile oferite de Uniunea Europeanå, atât

înainte cât æi dupå aderare.

Ca membru al Uniunii, România va avea acces liber la

o piaœå de aproape 500 milioane de locuitori, iar

cetåœenii æi firmele româneæti vor beneficia de cele

patru libertåœi economice: libera circulaœie a forœei de

muncå, a serviciilor, a bunurilor æi capitalului.

Experienœa extinderilor anterioare ale Uniunii aratå cå

unul din efectele aderårii unui stat mai puœin dezvoltat

este creæterea nivelului de trai al populaœiei acestui

stat. De altfel, unul din principiile de bazå ale Uniunii

este solidaritatea în vederea reducerii decalajelor

economice.

care cetåœenii lor vor ajunge så se bucure de condiœii

identice cu cetåœenii din cele 15 state membre actuale.

Este de aæteptat ca o politicå similarå så fie aplicabilå

æi României. 

Pe de altå parte, întreprinzåtorii, meæteæugarii æi

practicanœii de profesiuni liberale (de exemplu: juriætii,

medicii, artiætii) vor putea så lucreze fårå restricœii în

Uniune imediat dupå aderare.

Nu. Statutul de cetåœean al Uniunii Europene este

acelaæi pentru toœi locuitorii statelor membre. Toate

statele sunt egale din punct de vedere politic, indiferent

dacå sunt mari sau mici, dacå sunt de mai mult sau mai

puœin timp membre, dacå sunt mai mult sau mai puœin

dezvoltate din punct de vedere economic. Acest lucru

înseamnå egalitatea în drepturi a cetåœenilor, aceætia

fiind reprezentaœi în toate instituœiile europene. 

La fel ca æi celelalte state din Uniune, România va fi

reprezentatå în Comisia Europeanå, în Consiliul

European (Consiliul de Miniætri) æi în Parlamentul

European.

Dupå aderarea la Uniunea Europeanå, satul românesc

va primi sprijin în direcœia unei dezvoltåri rurale

durabile, care så asigure venituri decente locuitorilor

din zonele rurale, protejând totodatå mediul

înconjuråtor.

Aæa-numita Politicå Agricolå Comunå (PAC), care se

aplicå în toate statele membre ale Uniunii Europene,

este pregåtitå în România de programul SAPARD

pentru agriculturå æi dezvoltare ruralå. Prin acest

program, mediul rural românesc beneficiazå deja de

aproximativ 150 de milioane Euro anual.

România va fi absolut egalå în drepturi cu toate

celelalte œåri membre: va avea reprezentanœi în

instituœiile europene, iar documentele importante vor fi

traduse æi în limba românå, care va deveni una din

limbile oficiale ale Uniunii Europene. România va

Ce se va schimba pentru
satul românesc?

Va putea România så
influenœeze deciziile Uniunii æi
så-æi påstreze suveranitatea?

Vor fi românii consideraœi
cetåœeni de categoria a
doua în Uniune?

Ce oportunitåœi de locuri 
de muncå ne aæteaptå?

Când va intra România 
în Uniunea Europeanå?

Cum se va modifica
standardul nostru de viaœå
dupå aderare?

Va fi intrarea în Uniunea
Europeanå beneficå pentru
România?

În 2007, dacå pânå atunci România va demonstra cå

poate îndeplini toate condiœiile aderårii: politice,

economice, legislative æi administrative. 

Uniunea Europeanå sprijinå România în eforturile de

pregåtire pentru aderare, atât cu experienœa statelor

sale membre, cât æi cu fonduri nerambursabile, ce

urmeazå så creascå, în perioada urmåtoare, de la o

medie anualå de 640 milioane Euro, în 2003, la 1

miliard Euro în 2006. 

Cetåœenii Uniunii Europene au acces egal la

oportunitåœile de muncå în toate œårile membre. Mai

precis, orice locuitor al Uniunii poate lucra fårå permis

de muncå în orice stat, în aceleaæi condiœii ca æi

cetåœenii statului respectiv. Pentru œårile care vor adera

la Uniune înaintea României, a fost stabilitå o perioadå

de tranziœie care poate så dureze æapte ani, timp în


