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От 60 години страните в Европа се обединяват.
Нашето благосъстояние е нараснало, нашата
сигурност и нашата свобода. Този Европейски
съюз е и твоята Европа.
Започва се още 12 години след Втората световна
война. В Рим шест страни си подават ръка, за да
създадат приятелство: Франция, Италия,
Нидерландия, Белгия, Люксембург и Германия.
Това е предшественикът на днешния Европейски
съюз. Оттогава общността се разраства и пише
успешна политическа и икономическа история. При
това нашият съюз е много повече от един вътрешен
пазар или валутен съюз. Той е многообразна родина
за 510 милиона души, където един белгиец се
ползва от същите права и свободи като една
германка, един грък или една чехкиня. Ти си един
или една от тях. Защото това е и твоята Европа.
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1
ЕС ПРАВИ ТВОЯ ЖИВОТ ПО-ЛЕСЕН,
ПО-ДОБЪР И ПО-ЗДРАВОСЛОВЕН.
Без Съюза твоят живот би изглеждал съвсем
различно: Представи си, ако при нас в Германия
трябваше да плащаш отново с германски марки,
в Испания с песети, във Франция с франкове. Ако
трябваше да обменяш парите си във валутите на
всички страни от ЕС, щеше да имаш значително
по-малко в джоба си заради таксите за обмяна на
валута. При пазаруването онлайн без ЕС щеше да
имаш по-малко права за отказ. Ако полетът ти
закъснее прекалено или пък отпадне, нямаше да
имаш право на компенсация. Правото ти на
медицинско лечение в други държави-членки?
Нямаше да имаш такова. А когато използваш
мобилния си телефон в други европейски страни,
сметката ти за роуминг щеше да нарасне
неимоверно.
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ЕС ТИ НОСИ СВОБОДА,
МНОГООБРАЗИЕ И БЛАГОСЪСТОЯНИЕ.
В цял свят това го има само при нас: В Европа
можеш да преминаваш границите (във всеки случай
между 25-те страни-членки на Шенген) без
проверка. Ако искаш, можеш дори да оставаш
отвъд тези отворени граници – като гражданин на
ЕС ти се ползваш от правото да избираш свободно
местожителството си. От тези свободи ти печелиш
и в ежедневието. Когато днес пазаруваш в
супермаркета, плащаш по-малко, защото за
търговците и производителите е много по-лесно да
докарат стоката до теб. Без Европа ти никога не би
имал толкова голям избор, напр. на немски ризлинг,
гръцки маслини или италианско сирене.
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3
ЕС ОПАЗВА КЛИМАТА И ТВОЯТА
ПРИРОДА.
Европа се ангажира заедно за по-добро опазване на
околната среда. Отровни електронни отпадъци като
стария ти мобилен телефон може да върнеш при
търговеца. Дизеловите автомобили или
електроцентралите на изкопаемо гориво може да
отделят все по-малко вредни вещества, защото така
е регламентирано от ЕС. А за да имаш осветление
и без енергията от въглища, Европа залага на
вятърната, водната и слънчевата енергия. ЕС се
грижи и за това да имаш чиста питейна вода.
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ЕС СЕ ГРИЖИ ЗА ТВОЯТА СИГУРНОСТ.
От края на Втората световна война не е имало
война между държави-членки на ЕС. ЕС е проект за
мир. Затова твоят свят днес е по-сигурен от преди.
Все пак се появяват и нови опасности. Терористи
и членове на организирани престъпни групи
използват отворените граници, за да изчезнат.
Доброто сътрудничество между страните-членки
на ЕС предотвратява това. Затова националните
служби в рамките на Европа си сътрудничат тясно с
Европол и Евроюст. И по външните граници на ЕС
Съюзът се грижи за твоята сигурност, например с
Европейската агенция за гранична и брегова охрана
(ФРОНТЕКС).
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С ЕС НИЕ ЗАЕДНО ОФОРМЯМЕ
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА.
Твоята страна е част от Европа, а Европа е част от
света. Свят, който глобално се свързва все по-силно
в една мрежа. Ако твоята страна е част от един
силен ЕС, твоят глас също ще тежи повече.
Обединена Европа ще има по-голяма тежест, когато
се оформят правилата на глобализацията. Така при
международни преговори ЕС може да се застъпва за
по-високи стандарти в областта на околната среда,
икономиката и социалните въпроси, както и
здравеопазването и безопасността на храните.
За качествен живот – твоя живот – в един
глобализиран свят.
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