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De 60 de ani ţările Europei cresc împreună. Bunăstarea
noastră a crescut, securitatea noastră şi libertatea
noastră la fel. Această Uniune Europeană este şi
Europa ta.
Totul a început la doar doisprezece ani după cel
de-al Doilea Război Mondial. La Roma, şase ţări şi-au
dat mâna pentru a lega prietenie: Franţa, Italia, Olanda, Belgia, Luxemburg şi Germania. Acestea au fost
precursorii Uniunii Europene de astăzi. De atunci
comunitatea a crescut şi a devenit o poveste de
succes în sensul politic şi economic. Uniunea noastră
este în acest sens mai mult decât doar o piaţă internă
sau o uniune monetară. Pentru 510 milioane de
oameni ea este o patrie diversificată în care un
belgian beneficiază de aceleaşi drepturi şi libertăţi ca
şi o nemţoaică, un grec şi o cehă. Şi tu eşti unul din
aceştia. Pentru că este şi Europa ta.
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1
UE FACE CA VIAŢA TA SĂ FIE MAI SIMPLĂ,
MAI BUNĂ ŞI MAI SĂNĂTOASĂ.
Fără Uniune viaţa ta ar arăta cu totul altfel: imaginează-ţi că la noi în Germania ar trebui să plăteşti
din nou cu mărci, cu pesete în Spania, cu franci în
Franţa. Dacă ar trebui să schimbi banii tăi în valuta
tuturor ţărilor UE, ca rezultat ai avea în buzunar mai
puţini bani din cauza taxelor de schimb. Dacă faci
shopping online, fără UE ai avea mai puţine drepturi
de retragere. Dacă zborul tău are o întârziere mare
sau este anulat, nu ai avea nici un drept de compensaţie. Dreptul tău la un tratament medical în alte
state membre? Nu ar mai exista. Şi din momentul în
care ai folosit mobilul tău în alte ţări europene,
factura ta de roaming ar exploda.
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2
UE ÎŢI ADUCE LIBERTATE,
DIVERSITATE ŞI BUNĂSTARE.
În comparaţie cu restul lumii există doar la noi: în
Europa poţi trece frontierele fără control (cel puţin
între cele 25 de ţări din spaţiul Schengen). Dacă vrei,
poţi rămâne chiar dincolo de aceste frontiere
deschise – ca cetăţean UE poţi alege liber domiciliul
tău. Profiţi de aceste libertăţi şi în viaţa cotidiană.
Dacă astăzi faci cumpărături la un mare magazin,
plăteşti mai puţin, pentru că comercianţilor şi
producătorilor le este mai uşor să aducă mărfurile.
Fără Europa nu ai fi avut niciodată o alegere atât de
bogată, de exemplu un riesling din Germania, olive
din Grecia sau brânză din Italia.
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3
UE ÎŢI PROTEJEAZĂ CLIMA ŞI MEDIUL.
Europa acţionează în comun pentru o mai bună
protecţie a mediului înconjurător. Deşeurile toxice
din echipamente electrice şi electronice precum
mobilul tău vechi le poţi restitui punctului de
vânzare. Maşinile cu motoare diesel sau centralele pe
cărbune trebuie să emită din ce în ce mai puţini
poluanţi – pentru că aşa este reglementat de UE.
Pentru a-ţi asigura totuşi energia suficientă, Europa
mizează pe energia vântului, a apei şi a soarelui. UE
se preocupă şi de apa potabilă curată.

14

milioane
de cetăţeni UE trăiesc
pentru perioade mai
lungi într-un alt stat
membru UE

112

este apelul de urgenţă
peste tot în Europa.

4
UE ÎŢI GARANTEAZĂ SECURITATEA.
De la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial n-a
mai avut loc nici un război între statele membre ale
UE. UE este un proiect al păcii. De aceea lumea ta
astăzi este mai sigură decât înainte. Cu toate acestea
se mai fac simţite şi noi pericole. Teroriştii şi
reprezentanţi ai crimei organizate folosesc graniţele
deschise pentru a dispărea. O colaborare bună a
ţărilor UE împiedică acest lucru. În Europa autorităţile naţionale colaborează strâns cu Europol sau cu
Eurojust. Şi la frontierele externe ale UE Uniunea se
ocupă de securitatea ta, de exemplu prin Agenţia
Europeană pentru Managementul Cooperării
Operaţionale la Frontierele Externe ale Uniunii
Europene (Frontex).
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5
ÎMPREUNĂ CU UE CONFIGURĂM
GLOBALIZAREA.
Ţara ta este o parte a Europei şi Europa este o parte a
lumii. O lume care, din ce în ce mai mult, se interconectează la nivel global. Dacă ţara ta face parte
dintr-o UE puternică, contează şi vocea ta. O Europă
unită are o pondere mai mare atunci, când se concep
regulile globalizării. Astfel UE, în cadrul tratativelor
internaţionale, se poate implica pentru standarde
înalte în domeniile mediului, economiei şi politicii
sociale precum şi pentru sănătatea şi siguranţa
alimentară. Pentru o viaţă decentă – viaţa ta – într-o
lume globalizată.
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