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EU tudi na plaži
Ste se kdaj vprašali, kaj pravzaprav je Evropska unija in kakšno korist imamo od nje?
Pogosto je namreč slišati kritike na račun EU, pozabljamo pa na prednosti, ki jih prinaša.
Ena teh prednosti je, da lahko po vsej EU potujemo brez potnega lista, meja med
državami skoraj ne občutimo več. V državah evroobmočja lahko povsod plačujemo z isto
valuto, kar nam močno olajša potovanja.
Mladi in manj mladi imajo veliko možnosti za študij v tujini in morda boste kdaj tudi
sami, kot že mnogi poprej, izkoristili programe študijske izmenjave, kot je Erasmus.
EU sprejema okoljske predpise, da bi bila Evropa čistejša in bi se trajnostno razvijala. Z
vso silo se bori tudi proti podnebnim spremembam in dosega dobre rezultate. Naša morja
in plaže so tako čistejši, odstranjevanje odpadkov urejajo strogi predpisi, vozila na
evropskih cestah pa so okolju prijaznejša.
V medijih vsak dan spremljamo nemire ali celo vojne na različnih koncih sveta. Ali se ob
tem zavedamo, da v Evropi že več kot 50 let živimo v miru? Unija je k temu veliko
prispevala in pomaga širiti mir tudi drugod po svetu.
Za dobro delovanje Evropske unije skrbijo njene institucije. Evropski parlament
predstavlja tako rekoč glas ljudstva in zastopa interese državljanov Evrope. Svet
Evropske unije je glavni organ odločanja EU. Vsakih šest mesecev mu predseduje druga
država članica, ki vodi njegova zasedanja in določa aktualne politične prednostne naloge.
Svet skupaj z Evropskim parlamentom sprejema evropsko zakonodajo, oba pa sta
pristojna tudi za odobritev letnega proračuna EU.
Evropska komisija kot zastopnica interesov celotne Unije pripravlja evropsko
zakonodajo, bdi nad izvajanjem politik in porabo sredstev EU. Sodišče Evropskih
skupnosti je varuh zakona in skrbi za to, da se zakonodaja enotno razlaga in uporablja v
vseh članicah EU.
Evropska unija je vse to in še mnogo več. Ni neka abstraktna tvorba, ki obstaja samo na
papirju, temveč živ pojav, ki ga skupaj oblikujemo vsi njeni državljani. Resda nas nekaj
stane, a nam v zameno tudi zelo veliko da.
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