Jestem Obywatelem Unii Europejskiej i mam
prawo do…
Wspólny rynek UE obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Dziś wymieniany jest jako jeden
z największych atutów Unii Europejskiej. Funkcjonowanie jednolitego rynku pozwala
na ochronę praw 500 mln ludzi i 22 mln firm w Europie. Aby korzystać z jego atutów,
powinniśmy znać swoje prawa.
Jako obywatel UE mam prawo pracować w dowolnym państwie członkowskim, przysługują
mi takie same prawa, jak obywatelom państwa, w którym szukam pracy. Jeśli jestem osobą
bezrobotną i otrzymuje zasiłek z urzędu pracy, gdy wyjeŜdŜam z kraju w celu poszukiwania
pracy, po złoŜeniu formularza zezwalającego na przeniesienie zasiłku, nadal będę go
otrzymywać z polskiego urzędu. Mam prawo wykonywać swój zawód w innych państwach
UE. Po przeprowadzce do innego kraju, jeśli płacę w nim podatki od swojego dochodu, mam
prawo być traktowana tak samo, jak inni obywatele tego kraju. Przysługują mi takie same ulgi
podatkowe. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacam tylko w jednym kraju, w tym
w którym pracuję. Państwo, w którym pracuję odpowiada za moje zabezpieczenie społeczne.
Jeśli pracowałam w kilku państwach, mam skumulowane prawa do świadczeń emerytalnych.
Po spełnieniu warunków krajowych, kaŜdy kraj będzie wypłacał mi część emerytury
proporcjonalną do liczby lat przepracowanych w tym kraju. Jednolity rynek to takŜe prawo do
opieki zdrowotnej. W kaŜdym kraju UE przysługuje mi pomoc medyczna, jeśli poniosłam
koszty – mogę ubiegać się o ich zwrot od ubezpieczyciela krajowego. Będąc obywatelem UE
mam prawo studiować w dowolnym kraju na takich samych zasadach, jak jego obywatele.
Jeśli nie chcę wyjeŜdŜać na cały okres studiów, mogę skorzystać z programu Erasmus.
W ramach tego programu, mogę wyjechać na zagraniczną uczelnię na określony czas,
a potem wrócić na macierzystą uczelnię. Prawo UE chroni mnie zawsze, gdy robię zakupy
on-line. W UE mogę zwrócić towar zamówiony przez internet w ciągu 7 dni roboczych od
jego otrzymania. Powód rezygnacji moŜe być dowolny. Sprzedawca ma obowiązek zwrotu
pieniędzy w okresie 30 dni. Przez 2 lata mam gwarancję na zakupiony przez Internet towar.
Dzięki wprowadzeniu maksymalnych opłat roamingowych dla operatorów telefonicznych,
będąc zagranicą mogę taniej dzwonić i pisać smsy. Mogę prowadzić działalność gospodarczą
w dowolnym kraju UE. Przysługuje mi prawo do wzięcia poŜyczki bankowej w innym kraju,
niŜ państwo w którym prowadzę działalność. Mogę sprzedawać i kupować na terenie całej
UE, nie istnieją w tym zakresie szczególne wymogi lub ograniczenia. Jeśli produkt jest
dopuszczony do sprzedaŜy w jednym kraju, poprzez zasadę wzajemnego uznawania, moŜe
być sprzedawany w całej UE. Mogę tymczasowo świadczyć usługi w innych krajach, bez
zakładania w nich oddziału własnej firmy. Mam prawo do udziału w przetargach dotyczących
zamówień publicznych w całej UE.
Wymienione powyŜej prawa nie istniały 20 lat temu. Przez dwie dekady funkcjonowania
jednolitego rynku dokonał się ogromny postęp, sukcesywnie znoszone są kolejne bariery
i utrudnienia. W przyszłości wspólny rynek zaoferuje nam jeszcze więcej moŜliwości.
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