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Již 60 let probíhá integrace evropských zemí. Zvýšil se
náš blahobyt, naše jistota a naše svoboda. Evropská
unie je také tvou Evropou.
Začalo to již dvanáct let po 2. světové válce. V Římě si
šest zemí podalo ruku a uzavřelo přátelství: Francie,
Itálie, Nizozemí, Belgie, Lucembursko a Německo.
Tak vznikl předchůdce dnešní EU. Od té doby
společenství rostlo a úspěšně tvořilo politické a
hospodářské dějiny. Naše EU je přitom mnohem víc
než jen společný vnitřní trh nebo měnová unie. Je to
rozmanitá vlast 510 milionů lidí, v níž požívá
Belgičan stejná práva a svobody jako Němka, Řek
nebo Češka. Jedním/jednou z nich jsi i ty. Protože je
to i tvoje Evropa.
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členskými státy EU

1
DÍKY EU JE TVŮJ ŽIVOT SNADNĚJŠÍ,
LEPŠÍ A ZDRAVĚJŠÍ.
Bez Unie by vypadal tvůj život úplně jinak: představ
si, že by se v Německu zase platilo markami, ve
Španělsku pesetami a ve Francii zase franky. Kdyby
člověk musel své peníze měnit za měny všech zemí
EU, nakonec by mu kvůli poplatkům za směnu zbylo
v peněžence o hodně méně. Při online nákupech bys
měl bez EU menší práva při reklamaci. V případě
zpoždění nebo zrušení letu by cestující neměli právo
na odškodné. Nárok na zdravotní ošetření v jiných
členských státech? Neexistoval by. A použití
mobilního telefonu v jiných zemích Evropy by
okamžitě znamenalo ohromné poplatky za roaming.

9

milionů
studentů se již zúčastnilo
výměnného programu
ERASMUS

2
EU TI PŘINÁŠÍ SVOBODU,
ROZMANITOST A BLAHOBYT.
To na celém světě existuje jen u nás: v Evropě můžeš
bez kontroly překračovat hranice (alespoň mezi 25
zeměmi schengenského prostoru). Když chceš,
můžeš dokonce za těmito otevřenými hranicemi
zůstat – jako občan EU máš svobodnou volbu, kde
chceš. Z těchto svobod profituješ také v každodenním životě. Když nakupuješ v supermarketu, platíš
méně – protože obchodníci a producenti k tobě
dovezou zboží snadněji. Bez EU by nikdy nebyl tak
velký výběr, například německého ryzlinku, řeckých
oliv nebo italských sýrů.
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milionů
pracovních míst
závisí v EU na
exportu

3
EU CHRÁNÍ KLIMA A TVÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ.
Evropa se společně zasazuje o lepší ochranu
životního prostředí. Jedovatý elektroodpad jako tvůj
starý mobil můžeš odevzdat prodejci. Auta na naftu
nebo uhelné elektrárny smějí vypouštět stále méně
škodlivých látek – protože to EU tak upravila. A aby
ti i bez uhelné energie nezhaslo světlo, sází Evropa
na větrnou, vodní a solární energii. Také o tvou
čistou pitnou vodu se stará EU.

14

milionů
občanů EU žije delší
dobu v jiném státě EU

112

je po celé Evropě jednotné
číslo tísňového volání

4
EU SE STARÁ O TVOU BEZPEČNOST.
Od konce 2. světové války již nedošlo mezi členskými státy EU k žádným válečným konfliktům. EU je
mírovým projektem. Proto je dnes tvůj svět bezpečnější než dříve. Přesto se objevují i nová nebezpečí.
Teroristé a organizovaní zločinci využívají otevřených hranic, aby zmizeli v podsvětí. Dobrá spolupráce zemí EU tomu zabraňuje. Národní bezpečnostní
organizace proto v rámci Evropy úzce spolupracují s
Europolem nebo Eurojustem. O tvou bezpečnost se
EU stará také na svých vnějších hranicích, například
Evropská agentura pro ochranu hranic a pobřeží
(Frontex).
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státy EU

5
S EU SPOLEČNĚ OVLIVŇUJEME
GLOBALIZACI.
Tvoje země je součástí Evropy a Evropa je součástí
světa. Světa, který se stále více propojuje. Je-li tvá
země součástí silné Evropy, má i tvůj hlas větší váhu.
Sjednocená Evropa má větší váhu, když se vytvářejí
pravidla globalizace. Proto se může EU při mezinárodních jednáních zasazovat o vyšší standardy v
oblasti životního prostředí, hospodářství a sociálních
záležitostí, ale také zdravotnictví a bezpečnosti
potravin. Za plnohodnotný život – tvůj život – v
globalizovaném světě.
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