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EUROPA 
BEZ WOJEN: 

Unia Europejska tworzy wyjątkowy 
mechanizm współpracy, rozwiązywania 
sporów i godzenia różnych interesów, 
dzięki któremu Europa stała się przestrze-
nią pokoju i stabilizacji. Za propagowanie 
pokoju, pojednania, demokracji i praw 
człowieka UE otrzymała w 2012 roku 
Pokojową Nagrodę Nobla.

EUROPA 
BEZ GRANIC: 

Jako obywatel UE masz prawo podróżo-
wać po Europie bez kontroli granicz-
nych, a także pracować i studiować 
w każdym państwie UE na takich 
samych warunkach jak obywatele tego 
kraju. Dzięki programowi Erasmus+ 
kilkanaście tysięcy polskich studentów, 
naukowców i nauczycieli wyjeżdża co 
roku na studia lub praktyki do innego 
kraju UE.

BEZPIECZNE 
PODRÓŻE: 

UE stoi na straży praw pasażerów 
w przypadkach np. anulowania lotu lub 
opóźnienia pociągu. Jeśli zachorujesz 
na wakacjach w UE, dzięki europej-
skiej karcie ubezpieczenia zdrowotnego 
(EKUZ) przysługuje Ci taka sama opieka 
medyczna jak w kraju.

CO 
ZYSKUJESZ 

CZYSTE 
POWIETRZE I WODA: 

Walka z zanieczyszczeniem powietrza 
jest jednym z głównych celów polityki 
ochrony środowiska w Unii Europejskiej. 
Dzięki współpracy w ramach UE określono 
standardy czystości powietrza zapewnia-
jące ochronę zdrowia obywateli. Unia 
dba także o czystość wód w europejskich 
kąpieliskach i o jakość wody pitnej.

GWARANCJA 
PRAW KLIENTA: 

Dzięki regulacjom na poziomie unijnym 
masz 14 dni na odstąpienie - bez podania 
powodu - od umowy zakupu towaru 
zamówionego przez Internet, telefon lub 
podczas sprzedaży obwoźnej, w dowol-
nym sklepie na terenie Unii. Ponadto 
sprzedawca musi dokonać naprawy, 
wymiany lub zwrócić klientowi koszty 
zakupu, jeśli towar okaże się wadliwy lub 
nie działa zgodnie z ofertą sprzedaży.

UCZCIWA KONKURENCJA 
I NISKIE CENY: 

Unijne instytucje nadzorują fuzje wielkich 
koncernów i dbają, aby koncerny-giganty 
nie utrudniały konkurencji i nie działały 
na szkodę konsumentów. UE zwalcza 
także kartele manipulujące rynkiem w celu 
utrzymania cen na sztucznie wysokim 
poziomie.

DZIĘKI CZŁONKOSTWU 
POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ?

ZNIESIENIE 
OPŁAT ROAMINGOWYCH: 

Dzięki działaniom posłów Parlamentu Europejskiego za wykonywanie połączeń i surfowanie po 
sieci podczas podróży po krajach UE płacisz tyle samo, co w Polsce. Podróżując, możesz bez dodat-
kowych kosztów sprawdzać e-maile, korzystać z map, dzwonić i wysyłać wiadomości tekstowe.

KONIEC Z GEOBLOKOWANIEM 
W INTERNECIE: 

Z geoblokowaniem mamy do czynienia, gdy sklep internetowy odmawia lub zmienia warunki 
sprzedaży ze względu na narodowość lub miejsce zamieszkania klienta. Parlament Europejski 
przyjął przepisy zakazujące tego rodzaju dyskryminacji - możesz robić zakupy online na 
takich samych warunkach w całej UE.

WYELIMINOWANIE 
PODWÓJNYCH STANDARDÓW: 

Badania zlecone przez PE wykazały, że produkty tej samej marki sprzedawane na terenie UE
w identycznych opakowaniach nierzadko mają gorszy skład w państwach Europy Środkowo-
-Wschodniej. Posłowie uznają to za niedopuszczalną dyskryminację i zamierzają wpisać ten 
proceder na czarną listę praktyk.

BEZPŁATNE WIFI 
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ: 

Parlament wspiera WiFi4EU - mechanizm �nansowania bezpłatnego, bezprzewodowego 
dostępu do Internetu w bibliotekach, szpitalach i innych obiektach użyteczności publicznej.

PROMOWANIE PRAW CZŁOWIEKA, 
WOLNOŚCI I DEMOKRACJI: 

Posłowie przyznają nagrodę im. Sacharowa za wkład w obronę praw człowieka na świecie 
i zabierają głos w kwestiach związanych z prawami człowieka - przyjęli m.in. rezolucję wzywa-
jącą rosyjskie władze do uwolnienia ukraińskiego reżysera Olega Sencowa. Jeżdżą także do 
miejsc, w których prawa człowieka i demokracja są zagrożone, oraz prowadzą misje obserwa-
cyjne podczas wyborów.
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