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Európa országai 60 éve egyre szorosabban összenőnek
egymással. Országainkban egyre nagyobb a jólét, a
biztonság és a szabadság. Ez az Európai Unió a Te
Európád is.
Tudtad, hogy Európa országai már 60 éve egyre
szorosabban összenőnek egymással? Mindez
tizenkét évvel a 2. világháború vége után kezdődött
el. Rómában hat ország kinyújtotta a kezét egymás
felé, hogy barátságot fogadjanak egymásnak:
Franciaország, Olaszország, Hollandia, Belgium,
Luxemburg és Németország. Ez volt a mai EU
előfutára. A közösség azóta csak gyarapodott és a
történetből politikai és gazdasági sikersztori lett. Ez a
közösség, az Unió, sokkal több, mint sem csak egy
belső piac, vagy valutaunió. Az Unió 510 millió
ember számára jelent sokszínű otthont, amelyben
egy belga férfi ugyanolyan jogokkal és kiváltságokkal bír, mint egy német nő, egy görög fiatalember,
vagy egy cseh asszony. Te is közéjük tartozol. Mert
Neked is ez az Európa az otthonod!
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a világ népességének 6%-a
Európában él (2060-ban: 4%)
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2016-ban a német export 58,6%a irányult EU-tagországokba
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AZ EU EGYSZERŰBBÉ, JOBBÁ ÉS
EGÉSZSÉGESEBBÉ TESZI AZ ÉLETED.
Az EU nélkül teljesen másként nézne ki az életed:
Képzeld csak el, nálunk, Németországban újból a régi
fizetőeszközzel, a márkával kellene fizetned,
Spanyolországban peseta-val, Franciaországban
frankkal. Ha egy utazás során a pénzedet minden
országban át kellene váltanod a helyi pénznemre, a
pénzváltás költségei miatt jóval kevesebb pénz
maradna a zsebedben. A netes vásárlásoknál az EU
szabályai nélkül sokkal kevesebb lehetőséged lenne
az áruk visszaváltására. Ha a repülőjáratod késne,
vagy törölnék az utat, nem lenne jogod kártérítésre.
Jogosultság orvosi ellátásra más EU-s országokban?
Nem létezne. És amint használnád a mobilodat más
európai országokban, a barangolási díjak az egekbe
szöknének. Nehezen elképzelhető? Igen. Azért, mert
létezik Európa.
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millió

2

diák vett eddig
részt az ERASMUScsereprogramban

AZ EU SZABADSÁGOT, SOKSZÍNŰSÉGET ÉS
JÓLÉTET JELENT SZÁMODRA.
Sehol máshol a világon nem létezik ilyen, csak
nálunk: Európában ellenőrzés nélkül léphetsz át
országhatárokat (legalábbis a 25 schengeni országban). Ha a nyitott határok átlépése után ott is akarsz
maradni egy másik európai országban, nyugodtan
megteheted – EU-állampolgárként szabadon
megválaszthatod a lakóhelyedet egész Európában
(megjegyzés: ez az előjog csak bizonyos feltételek
esetén érvényes: a célországban munka miatt,
tanulmányok miatt, vagy befektetési céllal lehet
hosszútávon letelepedni!). Ezeknek a szabadságjogoknak a mindennapi életed során is élvezheted az
előnyeit. Ha bevásárolsz az áruházban, kevesebbet
kell fizetned, mivel a kereskedők és termelők sokkal
egyszerűbben el tudják juttatni hozzád az áruikat.
Európa nélkül nem élvezhetnéd az áruk ekkora
sokszínűségét: a német rizlinget, a görög olivabogyót
vagy az olasz sajtokat.

az EU-ban

31

millió
munkahely függ az
exporttól
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AZ EU VÉDI A KLÍMÁT ÉS A TERMÉSZETI
KÖRNYEZETET.
Egész Európa komolyan elkötelezte magát a
környezetvédelem mellett. A mérgező elektromos
hulladékot, mint pl. a régi mobilodat, leadhatod a
kereskedőnél. A dízelmotoros autók, vagy a széntüzelésű erőművek csak egyre kisebb károsanyag-kibocsátással üzemelhetnek – az EU előírásai miatt. És
hogy a széntüzelésű erőművek nélkül is égjen a
villany a lakásodban, Európa támogatja a szélből,
vízből és napenergiából nyert, megújuló energiahordozókat. Az EU gondoskodik arról is, hogy az
ivóvized tiszta legyen, így bármerre is utazol
Európában, mindenütt ihatsz a vezetékes vízből.

14

millió
EU-állampolgár
él a hazáján kívül
egy másik EUtagországban

112
4

egész Európában
egységesen 112 a
segélyhívó szám.

AZ EU GONDOSKODIK A
BIZTONSÁGODRÓL.
A 2. világháború vége óta nem került sor több
háborúra az EU tagállamai között. Az EU sikeres
békeprojekt. Ezért is biztonságosabb hely a világunk
ma, mint korábban. Ennek ellenére feltűnnek egyes
helyeken újabb és újabb veszélyek. Terroristák és a
szervezett bűnözés tagjai kihasználják a nyílt határok
nyújtotta lehetőségeket és könnyebben elrejtőznek
valamelyik európai országban. Ennek az EU-tagállamok közötti szoros együttműködés vethet véget. Az
Europol és az Eurojust szoros együttműködést folytat
az egyes európai országok nemzeti hatóságaival. Az
EU külső határain is vigyáz az EU a Te biztonságodra
– ott ugyanis az Európai Határ- és Partvédelmi
Ügynökség (Frontex) van állandó bevetésben:
gondoskodik arról, hogy az emberek a határoknál is
betartsák a szabályainkat és törvényeinket, illetve
figyelembe vegyék az általános emberi jogokat.

56

%
a világ humanitárius és
fejlesztési támogatásainak
56%-át EU-országok állják
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EZ EU-VAL KÖZÖSEN ALAKÍTJUK A
GLOBALIZÁCIÓT
Az országod Európa része és Európa pedig része a
világnak. Egy olyan világnak, amelyet egyre jobban
behálóznak globális hálózatok. Ha a Te országod egy
erős EU-nak a tagja, akkor a Te szavad is többet
nyom a latba. Egy egységes Európának nagyobb
súlya van, amikor kialakulnak a globalizáció
szabályai. Így Európa jobban síkra tud szállni a
magas követelmények mellett, legyen szó környezetvédelemről, gazdaságról, szociális kérdésekről, vagy
egészségügyről és élelmiszerbiztonságról. Hogy az
életünk – a Te életed – életre méltó legyen a globalizált világban.
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