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A ADHESIÓN Á UE MUDOU OS 

NOSOS PAÍSES E NOSA VIDA 

COTIÁ

O , as e 
a introdución do como moeda
común son algúns dos logros máis
destacados da Unión Europea. 

As decisións da UE configuran o mundo 
en que vivimos e, en múltiples ámbitos, 
moito máis do que imaxinamos.  

Descubre máis información a través de 
exemplos concretos.



PROTECCIÓN DO CONSUMIDOR

A FIN DOS 
CUSTOS DE 
ITINERANCIA 
NA UE

Os custos de itinerancia
desapareceron o 15 de 
xuño de 2017. Os 
residentes no Espazo
Económico Europeo que 
viaxan dentro da UE 
pagan o mesmo prezo
polas chamadas, as 
mensaxes de texto e 
Internet móbil que no seu
país.

https://what-europe-
does-for-
me.eu/es/portal/2/D14
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PROTECCIÓN DO CONSUMIDOR

DOUS ANOS DE 
GARANTÍA NOS 
DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS

De conformidade co
dereito da Unión, os 
fabricantes deben ofrecer 
unha garantía legal de dous
anos sobre os aparatos 
electrónicos como 
teléfonos intelixentes, 
impresoras, ordenadores 
portátiles, aspiradoras e 
máquinas de café.

https://what-europe-does-
for-
me.eu/es/portal/2/X02_123
01
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O MERCADO ÚNICO E A PROTECCIÓN DO CONSUMIDOR

NORMAS DE 
SEGURIDADE 
DO PRODUTO

Os produtos vendidos 
dentro da Unión 
Europea teñen que 
cumprir as normas de 
seguridade, saúde e 
protección do medio 
ambiente da UE. O 
marcado CE é unha
marca de certificación 
que indica a 
conformidade con 
estas normas.  

https://ec.europa.eu/gr
owth/single-market/ce-
marking_es
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https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_es


PROTECCIÓN DO CONSUMIDOR

INFORMACIÓN 
SOBRE AS 
ETIQUETAS DOS 
PRODUTOS

A UE desexa que os cidadáns
dispoñan dunha información 
correcta e completa sobre os 
produtos que consomen. Velaí a 
razón pola que os alimentos e os 
produtos cosméticos deben incluír
determinada información na súa
etiquetaxe, como os ingredientes e o 
nome do fabricante.  

https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/consumers/consumer-contract-
law/consumer-rights-directive_es

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_es


O REGULAMENTO SOBRE LEXISLACIÓN ALIMENTARIA XERAL

SEGURIDADE 
ALIMENTARIA 
NA UE

O obxectivo do 
Regulamento sobre 
lexislación alimentaria xeral
(2002) é garantir que todos 
os alimentos vendidos na 
UE son aptos para o 
consumo. Establece os 
obxectivos, as obrigas e as 
condicións xerais que 
abranguen todas as etapas 
da produción e a 
distribución dos alimentos e 
os pensos («da granxa á 
mesa»).

ec.europa.eu/food/safety/ge
neral_food_law_en

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en


DIRECTIVA DA UE SOBRE O TEMPO DE TRABALLO

POLO MENOS 
CATRO SEMANAS 
DE VACACIÓNS 
ANUAIS 
RETRIBUÍDAS

A Directiva sobre o tempo de 
traballo da UE, adoptada 
inicialmente en 1993, 
concédelles aos traballadores
o dereito a «un período de, 
polo menos, catro semanas 
de vacacións anuais
retribuídas». Cada sector ou
cada Estado membro pode 
aumentar o número de días, 
pero o mínimo da UE é de 
vinte días.

https://ec.europa.eu/social/m
ain.jsp?catId=706&langId=en
&intPageId=205

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205


PACTO VERDE EUROPEO

PROHIBICIÓN 
DOS 
PLÁSTICOS 
DUN SÓ USO

A UE adoptou unha nova 
lexislación que prohibe os 
artigos de plástico dun só
uso, coma os pratos, os 
cubertos, as pallas e os 
bastonciños de algodón 
desbotables. A prohibición 
entrará en vigor no 2021. 

https://what-europe-does-
for-
me.eu/es/portal/2/X01_310
01
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PACTO VERDE EUROPEO – UNIÓN DA ENERXÍA

POLO MENOS UN 32 
% DE ENERXÍAS 
RENOVABLES NA 
COMBINACIÓN 
ENERXÉTICA DA UE 
NO 2030

Para facilitar a transición dos 
combustibles fósiles cara a 
unha enerxía máis limpa e 
cumprir os compromisos 
contraídos no Acordo de París 
pola UE, esta introduciu o 
requisito de que, polo menos, 
o 32 % das fontes de enerxía
da combinación enerxética da 
UE sexan renovables para o 
2030. Esta porcentaxe varía 
para cada Estado membro en 
función da situación de cada 
país. 

https://what-europe-does-for-
me.eu/es/portal/2/X03_02901

© Unión Europea, 2017 

https://what-europe-does-for-me.eu/es/portal/2/X03_02901


Irlan
da

EspañaPortugal

Esta presentación forma parte da ferramenta educativa «Europa na escola: 
Clases participativas sobre a Unión Europea». 
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Podes atopar exemplos máis concretos da lexislación da 
UE en O que europa fai por min.

https://what-europe-does-for-me.eu/es/home

