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Eiropas valstis savstarpēji tuvinās jau sešdesmit gadus.
Šajā laika posmā ir pieaugusi mūsu drošība, labklājība
un brīvība. Eiropas Savienība ir arī Tava Eiropa.
Viss sākās divpadsmit gadus pēc Otrā Pasaules kara
beigām. Toreiz Romā par draudzīgu sadarbību vienojās sešas valstis – Francija, Itālija, Nīderlande, Beļģija,
Luksemburga un Vācija. Šo valstu apvienība bija
mūsdienu Eiropas Savienības priekštece. Kopš tā
laika apvienība ir paplašinājusies un guvusi politiskus un saimnieciskus panākumus. Mūsu Savienība
nozīmē ne tikai Vienoto tirgu vai Valūtas savienību.
Tā ir daudzveidīga dzimtene 510 miljoniem cilvēku,
kurā, piemēram, beļģiem ir tādas pašas tiesības un
brīvības kā vāciešiem, grieķiem vai čehiem. Arī Tu esi
viena vai viens no viņiem. Jo tā ir arī Tava Eiropa.
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ES PADARA TAVU DZĪVI VIENKĀRŠĀKU,
LABĀKU UN VESELĀKU.
Bez Eiropas Savienības dzīve izskatītos pavisam
citādāka. Iedomājies, ja Tev Vācijā atkal būtu
jānorēķinās ar vācu marku, Spānijā - ar pesetām,
Francijā – ar frankiem? Ja Tev katru reizi būtu
jāmaina nauda citās ES dalībvalstu valūtās, valūtas
maiņas kursa dēļ Tu saņemtu nepārprotami mazāku
summu. Interneta veikalā Tev būtu mazāk iespēju
atdot preci atpakaļ. Lidojuma atcelšanas vai būtiskas
kavēšanās gadījumā Tev nebūtu tiesību uz kompensāciju. Un kā ar Tavām tiesībām saņemt medicīnas
pakalpojumus citās ES dalībvalstīs? Tev tādu nebūtu.
Izmantojot mobilo telefonu citās Eiropas valstīs, tev
būtu jāmaksā ļoti augsti viesabonēšanas tarifi.
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2
ES TEV SNIEDZ BRĪVĪBU, DAUDZVEIDĪBU
UN LABKLĀJĪBU
Visā pasaulē tas ir iespējams tikai pie mums, jo
Eiropā Tu vari brīvi šķērsot robežas (katrā gadījumā
starp 25 Šengenas zonas dalībvalstīm). Ja vēlies, vari
arī palikt otrpus atvērtajai robežai – kā ES pilsonim
Tev ir brīvas dzīvesvietas izvēles tiesības. Tu esi
ieguvējs arī ikdienā. Iepērkoties lielveikalā, tu maksā
mazāk, jo tirgotājiem un ražotājiem ir vienkāršāk
nogādāt preces līdz pircējam. Bez Eiropas Tev nekādā
gadījumā nebūtu tik lielu izvēles iespēju, piemēram,
vācu Rīslinga, grieķu olīvu vai itāļu siera.
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3
ES AIZSARGĀ KLIMATU UN TAVU VIDI.
Eiropa kopīgiem spēkiem iestājas par vides aizsardzību. Videi kaitīgas vecas elektronikas preces, piemēram, savu veco mobilo telefonu, Tu vari atdot
tirgotājam. Ar dīzeļdegvielu darbināmās automašīnas un spēkstacijas, kurās kā kurināmo izmanto
ogles, pateicoties ES regulējumam, drīkst pieļaut
arvien mazāku kaitīgo izmešu daudzumu. Lai
nebūtu tā, ka atsakoties no oglēm kā energoresursa,
Tu paliktu bez elektrības, Eiropa veltī īpašu uzmanību vēja, ūdens un saules enerģijas izmantošanai. ES
gādā arī par to, lai Tev būtu pieejams tīrs dzeramais
ūdens.
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4
ES RŪPĒJAS PAR TAVU DROŠĪBU.
Kopš Otrā Pasaules kara beigām starp ES dalībvalstīm vairs nav bijis kara. ES ir miera projekts. Tāpēc
Tava pasaule ir drošāka nekā agrāk. Tomēr rodas arī
jauni apdraudējumi. Teroristi un organizētie
noziedznieki izmanto atvērtās robežas, lai nelegāli
ieceļotu un pazustu no tiesībsargājošo iestāžu redzes
loka. To palīdz novērst laba sadarbība starp ES
dalībvalstīm. Tāpēc Eiropas Savienībā kompetentās
iestādes cieši sadarbojas Europol vai Eurojust
ietvaros. Arī pie ES ārējām robežām tā gādā par Tavu
drošību, piemēram ar Eiropas Robežu un krasta
apsardzes aģentūras Frontex palīdzību.
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5
KOPĀ AR ES MĒS VEIDOJAM
GLOBALIZĀCIJU
Tava valsts ir Eiropas sastāvdaļa, un Eiropa ir
pasaules sastāvdaļa. Ja Tava valsts ir spēcīgas ES
sastāvdaļa, tad arī Tavai balsij ir lielāks svars. Vienotai
Eiropai ir lielāka loma globalizācijas noteikumu
sastādīšanas procesā. Tādā veidā ES starptautiskās
sarunās var iestāties par augstiem standartiem vides,
ekonomikas un sociālajā jomā, kā arī veselības un
pārtikas produktu drošības jomā. Par dzīvi, kuru ir
vērts dzīvot - un tas attiecas arī uz Tavu dzīvi –
globalizētajā pasaulē.
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