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Впродовж 60 років країни Європи єднаються у
своєму розвитку. Зросли наш добробут, наша
безпека і наша свобода. Такий Європейський
Союз – це і Твоя Європа.
Це розпочалося вже через 12 років після Другої
світової війни. В Римі шість країн – Франція, Італія,
Нідерланди, Бельгія, Люксембурґ і Німеччина –
подали одна одній руку, щоб укласти дружбу. Це
стало предтечею нинішнього ЄС. Відтоді спільнота
зростала і писала історію свого політичного й
економічного успіху. Наш Союз при цьому є чимось
більшим, аніж спільний внутрішній ринок чи
валютний союз. Він став розмаїтою батьківщиною
для 510 мільйонів людей, в якій бельгієць
користується тими ж правами і свободами, що й
німець, грек чи чешка. Одним або однією з них є і
Ти. Бо це і Твоя Європа.
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відсотків експорту з
Німеччини припадало у 2016
році на торгівлю з іншими
країнами-членами ЄС
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ЄС РОБИТЬ ТВОЄ ЖИТТЯ ПРОСТІШИМ,
КРАЩИМ І ЗДОРОВІШИМ.
Без Союзу Твоє життя виглядало б зовсім по
іншому: уяви собі, що Тобі довелося б у Німеччині
знову розплачуватися німецькими марками, в
Іспанії – знову песетами, у Франції – знову
франками. Якби Тобі довелося обмінювати гроші на
національну валюту всіх країн-членів ЄС, то через
збори за обмін валюти в Тебе в кишені наприкінці
їх було б значно менше. В разі онлайнових покупок
без ЄС у Тебе було б менше прав на відклик/заміну
товару. В разі великого запізнення чи відміни Твого
авіарейсу, в Тебе не було б права на компенсаційну
виплату. Твоє право на медичну допомогу у всіх
країнах-членах ЄС? Його б не було. І щоразу при
використанні свого мобільного телефону в інших
країнах Європи Твій рахунок за послуги роумінгу
зашкалював би.
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програмою ERASMUS з
моменту створення цієї
програми обміну

ЄС НЕСЕ ТОБІ СВОБОДУ,
РОЗМАЇТТЯ І ДОБРОБУТ.
Таке в усьому світі є лише у нас: в Європі Ти
можеш перетинати кордони без контролю (в
усякому разі між 25 країнами Шенгенської зони).
За бажання Ти навіть можеш залишитися по той бік
цих відкритих кордонів – як громадянин ЄС Ти
маєш вільний вибір місця проживання. Від цих
свобод Ти виграєш і у повсякденному житті. Якщо
Ти сьогодні купуєш товари в супермаркеті, то
платиш менше, бо торговцям і виробникам набагато
простіше доставити свій товар до Тебе. Без Європи
у тебе не було б такого великого вибору, наприклад,
німецького рислінгу, грецьких оливок чи
італійського сиру.
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ЄС БЕРЕЖЕ КЛІМАТ І ТВОЄ ДОВКІЛЛЯ.
Європа спільно виступає за покращення охорони
навколишнього середовища. Ти можеш повернути
торгівцю отруйні електронні відходи, наприклад,
свій старий мобільний телефон. Дедалі меншими
стають норми викидів шкідливих речовин для
дизельних автомобілів та електростанцій, що
працюють на вугіллі, бо такими є врегулювання ЄС.
А щоб у Тебе без енергії вугілля не пропало світло,
Європа робить ставку на енергію вітру, води
і сонця. ЄС піклується і про чистоту Твоєї
питної води.
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ЄС ДБАЄ ПРО ТВОЮ БЕЗПЕКУ.
Після закінчення Другої світової війни між
країнами-членами ЄС воєн більше не було.
ЄС – це мирний проект. Тому Твій світ сьогодні
безпечніший, ніж раніше. Та все ж додаються нові
ризики. Терористи й організовані злочинці
використовують відкриті кордони, щоб залягти на
дно. Цьому запобігає добре співробітництво країн
ЄС. Тому всередині Європи національні органи
тісно співпрацюють з Європолом і Євроюстом.
Союз, наприклад Європейське агентство з охорони
зовнішніх кордонів і побережжя [Фронтекс],
турбується про Твою безпеку і на зовнішніх
кордонах ЄС.
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гуманітарної допомоги
і допомоги задля
розвитку у всьому
світі оплачується
державами ЄС

СПІЛЬНО З ЄС МИ ТВОРИМО
ГЛОБАЛІЗАЦІЮ.
Твоя країна – частина Європи, а Європа – частина
світу. Світу, глобальні зв’язки в якому стають
дедалі сильнішими. Якщо Твоя країна є частиною
сильного ЄС, Твій голос теж набуває більшої ваги.
Об’єднана Європа має більшу вагу при творенні
правил глобалізації. Так, ЄС може виступати на
міжнародних переговорах за високі стандарти у
сферах екології, економіки та соціальної політики,
а також і охорони здоров’я та продовольчої безпеки.
За достойне життя – Твоє життя – у
глобалізованому світі.
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