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Abstract  

 

The paper analyses the fundamental values of the European Union - the values of 

respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and 

respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. 

These values are laid out in the EU Treaty, the Treaty on the Functioning of the EU 

and the EU Charter of Fundamental Rights and are common to the Member States 

in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity 

and equality between women and men prevail. 

An introduction with the Parable of Unity provokes reflection and discussion about 

the strength of the union, and the necessary compromises. 
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Европейският съюз се основава на ценностите  

на зачитане на човешкото достойнство,  

на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава,  

както и на зачитането на правата на човека 

Преамбюл на Договора за ЕС 

 

 
Запознайта учениците с Притчата за единството1 

 

По време на ледниковата епоха много животни измрели от студ. 

Таралежите, като видели това решили да се обединят в групи. По този начин 

щели да се топлят взаимно, но бодлите на всеки един наранявали тези, чиято 

топлина била най-близко. 

 Тогава решили да се отдалечат и започнали малко по малко да умират от 

измръзване. 

 Така се стигнало до взимането 

на решение: 

  Дали да приемат бодлите на 

другите до тях или да изчезнат 

от лицето на Земята? 

 Мъдростта надделяла. 

 

Решили да останат заедно. 

По този начин се научили да живеят с малките рани, нанесени им от 

общуването с най-близките до тях същества, защото най-важното било топлината 

на близкият до тях. 

Така те успели да просъществуват и до днес. 

 

Дискутирайте с учениците поуката от 

притчата: силата на съюза, когато хората са 

заедно, те са по-силни и така успяват. Но съюзът 

изисква отделният човек да се научи да живее с 

индивидуалността и особеностите на другите, 

както и да признае качествата ѝм.  

                                                           
1 http://einetantedi.blogspot.com/2012/03/blog-post.html 



   

 © RCE                                                                                                                         3 |  
 

1. Принципите на европейския проект  

В началото на европейския проект през 50-те години 

на 20-ти век Жан Моне2 

заявява, че “мирът може да 

се основава само на 

равенството… Пропуснахме 

го през 1919 г., защото го 

примесихме с дискриминация 

и дух на превъзходство”.3 

Запазването на “мира” той залага с достигането на “нов 

манталитет” в Европа по пътя на “сближаването” чрез 

“сливане на интереси” на принципа на “равенството”. Той предлага: „Това, към 

което трябва да се стремим, е сливането на интересите на европейските народи, а 

не просто поддържане на равновесието на техните интереси“.4 Според него само 

прилагането на принципа на равенството между държавите, може да доведе до 

„нов манталитет“. “Духът на дискриминация бе причина за най-големите нещастия 

на света”. Затова Франция решава да замени и задмине антагонизма и да 

предложи на Германия присъединяване към една нова общност на принципа на 

равнопоставеността. Основната цел е да се предотврати възможността за нови 

военни приготовления, чрез обвързващ договор за контрол на промишлените 

сектори, необходими за производство на оръжия.   

Ценен е методът в този проект - ”Европа няма да бъде изградена отведнъж, 

нито чрез комплексни усилия. Тя ще бъде изградена чрез конкретни стъпки, които 

най-напред ще доведат до действителна солидарност”.5 Заложеният принцип на 

еволюционно развитие и обогатяване на практическите действия остава водещ в 

реализацията на европейското дело. Той обяснява провала на предишните 

планове за обединение – желанието всичко, или поне много, да се постигне  

наведнъж. 

                                                           
2 Жан Моне – един от бащите на обединена Европа, създател на концепцията на 
европейския проект за Европейската общност за въглища и стомана 

3 Monnet Jean, Memoires, Paris, ed.Fayard, 1976, p.643. 

4 Monnet Jean, Le chancelier Adenauer et la construction de l’ Europe, Centre de recherches 
europeennes, Lausanne, 1966, p.11. 

5 Hommage au President Robert Schuman, Centre de recherches Europeennes, Universite de 
Lausanne, 1964. /Историческата реч на Р.Шуман на 9 май 1950г./ 
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И наистина интеграцията в Европа се осъществява стъпка по стъпка, една 

след друга и всяка постепенно разширяваща се – митнически съюз, общи 

политики, обща валута. Същият принцип се открива и в изграждането и 

усъвършенстването на институциите на Съюза.  

“Световен мир”, “конкретни стъпки”, “действителна солидарност”, “сливане 

на интереси”, “общност”, “споделена за напред съдба”, “равнопоставеност”, 

“свобода”, “демокрация” – все ключови понятия, които носят европейския дух, 

европейските ценности, начина на организация на Европейските общности, на 

установения нов манталитет в Европа, на един общ прогрес в бъдеще. 

Интеграцията на континента довежда до нови норми на взаимоотношения, 

до ново ценностно ориентиране към мира, свободата, равнопоставеността, 

солидарността, човешките права и свободи, върховенството на закона, 

демокрацията. 

6   

Функционирането на 

Европейския съюз се основава 

на стремеж за единство между 

националните и общите 

интереси, зачитане на 

многообразието от национални 

традиции, изграждане на 

специфична идентичност на 

Съюза. Разработена като 

способ за преодоляване на исторически вкоренени антагонизми, на комплекси на 

превъзходство и употреба на сила, характерни за отношенията между държавите, 

този нов уникален подход позволи на демократичните европейски държави да се 

обединят в стремежа си за запазване на сигурността на континента. 

Тази европейска мисия остава през XXI век. Страните, които се стремят да 

се интегрират в Европейския съюз, са длъжни да приемат ценностите, на които 

Европейския съюз се основава и да ги утвърждават в техните общества. Тези 

ценности представляват основна норма във функционирането на ЕС през XXI век. 

                                                           
6 Взета от https://www.cagle.com/tag/welcome-refugees/ 
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2.  Европейският съюз - общност на ценности 

Обединена Европа освен като икономически 

съюз става и общност, в която “народите на Европа, 

в изграждането на все по-тесен съюз помежду си, са 

решени да споделят мирно бъдеще, основано на 

общи ценности”.7  

Ценностите на Европейския съюз са тези, които го определят и отличават от 

всички останали части на света. Те определят отношенията в механизмите на 

усвояването на процесите на интеграция на европейските народи. Те са 

социалната и политическа норма на европейското демократично общество, негов 

надстроечен структурен елемент. Те отразяват динамичните взаимоотношения 

гражданин на ЕС/ Европейски съюз в процеса на интеграция на европейските 

народи.    

Приемането и утвърждаването на европейските ценности е предпоставка за 

обединяването на европейските страни в жизнеспособен съюз, в който народите 

са решени да споделят общо мирно бъдеще. Но те могат да съществуват и да се 

проявяват само в демократичното общество, в което се спазват заложените 

принципи и закони, и всички граждани са равни пред закона. Това означава, че 

само демократични държави могат да членуват в ЕС. Затова европейските 

ценности се явяват проявление на основните принципи и ценности на 

съвременните демокрации и имат универсално значение.  

Европейската ценностна система е от особено значение за европейското 

пространство, където се срещат и преплитат различни исторически определени 

култури, бит, традиции, езици. Тя спомага хората да живеят заедно на широки 

географски пространства и да осъществят интеграционните процеси на континента 

чрез “взаимно уважение, ...опознаване ... и обмен.”8 Обединена Европа се 

изгражда като равноправен съюз, запазващ отделните културни особености на 

народите. Тя е общност на ценности. С много дейности ЕС насърчава 

отстояването на културното разнообразие в Европа и зачитане на богатото 

езиково многообразие. Независимо, че всяка държава в ЕС опазва и съхранява 

                                                           
7 Основни договори на Европейския съюз, том 1, София, 1997, с.2 

8 Фонтен, П., Една нова идея за Европа, ЦЕИ, София, 1999, с.27 
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своя култура, бит, език и традиции, всички те следва да споделят общите 

ценности на Съюза и да ги зачитат, ако искат да са част от него. 9   

В интервю д-р Катрин Лалюмиер10 казва: „Ако бяхме само съюз по 

обстоятелства, отделни народи, обвързани по конюнктурни причини, Съюзът би 

бил изключително слаб. За здравината на една сградата е много важно тя да има 

основи и стени, построени със солидно подредени камъни и цимент.” Спойката на 

този съюз са споделените от всички основни ценности и принципи.  

 

Европейските ценности са заложени в основните договори на 

Европейските общности, но ясно са записани в 

Договора на Европейския съюз, Договора за 

функциониране на Европейския съюз и в 

Хартата на фундаменталните права на ЕС, 

нормативни документи, които служат като 

гарант за демократичните процеси в страните, 

ратифицирали горните документи. Тези 

документи регламентират принципите на демокрацията и принципа на правовата 

държава, на които се осъществява интеграцията на европейските народи, 

лансират правилата и нормите на отношения в съвременното общество – 

„неделимите и универсални човешки ценности на човешко достойнство, свобода, 

равенство и солидарност“, защитават упражняването на правата и свободите без 

всякаква дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, 

политически и други убеждения, национален или социален произход, 

принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение или друг 

някакъв признак, право на равен старт и равни възможности. Те поставят човека в 

центъра на своята дейност. 

Съюзът допринася за съхраняването и развитието на тези общи ценности 

при зачитане на многообразието на културите и традициите на европейските 

народи, на националната идентичност на държавите членки и организацията на 

техните публични власти на национално, регионално и местно равнище. Той се 

                                                           
9 чл. 2 и чл. 49 на Договора за Европейския съюз. 

10 Д-р Катрин Лалюмиер е била европейски депутат, заместник-председател на 
Европейския парламент, генерален секретар на Съвета на Европа, председател на Дома на 
Европа в Париж.  
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стреми да насърчава балансирано и устойчиво развитие и гарантира свободното 

движение на хора, услуги, стоки и капитали, както и свободата на установяване. 10 

В Договора за Европейския съюз се признава ЕС като общност от ценности с 

обединена икономика и парична зона. Той въвежда ценностите на ЕС като „общи 

за всички държави членки, които имат общество на плурализъм, толерантност, 

справедливост, солидарност и недискриминация, равенството между жените и 

мъжете“. Водещи са човешкото достойнство, основните свободи, демокрация, 

равенството, правовата държава, зачитането правата на човека, както и 

задълбочаването на солидарността.   

Част втора „Недискриминация и гражданство на Съюза“ на Договора за 

функционирането на Европейския съюз посочва по-нататъшни стъпки за 

напредъка на европейската интеграция, за укрепване на съвременна обединена 

Европа като зона на развитие, на свобода на личността, на човешки и граждански 

права, на демокрация, на справедливост, сигурност и и правосъдие. 

  
Нов момент в изграждането на европейската 

ценностна сиситема е приемането на Хартата за основните 

права на ЕС11, която има същата юридическа сила като 

Договорите12. Тя включва правата, регламентирани в тях - 

достойнство, свободи, равенство, солидарност, 

гражданство, правосъдие - както и прокламираните в 

Договорите ценности на Съюза.  

Признатите права и споделяни общи ценности от 

държавите членки на ЕС пораждат чувство на обща 

принадлежност на европейците. 

 

Общите европейски ценности се залагат като основа на интеграцията на 

европейските народи, която създава пространство на възприемане на различието, 

както и за признаване на ценностния плурализъм вътре в собственото общество. 

На тази база евроинтеграционните процеси се разглеждат през призмата на 

"баланса и хармонизирането" на "идентичността" и "интеграцията", а не на 

                                                           
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT 

12 Договорът за ЕС и Договорът за функционирането на Европейския съюз са с еднаква 

юридическа стойност и се наричат за краткост с термина "Договорите". 
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тяхното противопоставяне. Приема се, че това може да бъде постигнато само по 

пътя на диалога, съгласието и партньорството.  

 

Водещи общи ценности на Европейския съюз 

Фугура 1. Водещи общи ценности на Европейския съюз 

 
 

Европейският съюз провежда 

политики и действия за изграждане 

на една Европа на права, ценности, 

свободи, сигурност и солидарност. 

Ценностите на ЕС са общи за 

държавите членки и са неразделна 

част от европейски ѝм начин на 

живот.  

 

 

 Повече от 70 години Европейският 

съюз отстоява политическия проект за 

мирни европейски общества, които да 

живят заедно, да бъдат единни, да бъдат 

общ организъм на икономическо 

благосъстояние. 

През 2012 г. Европейският съюз бе отличен с Нобеловата награда за мир за 

отстояването на каузите на мира, помирението, демокрацията и човешките права в 

Европа. 

 

 Мирът и сигурността, икономическото развитие и социалното равенство 

са неразделно свързани с човека и неговите права, както и с неговата активна 

гражданска позиция. Правата на човека са защитени с Хартата на основните 

права на ЕС. Те обхващат правото на недискриминация въз основа на пол, расов 

или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или 

сексуална ориентация, правото на защита на вашите лични данни и правото на 

достъп до правосъдие. 
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Гражданството на ЕС предоставя права и свободи на гражданите в 

държавите членки и защитава техни интереси. Те допълват тези, произтичащи от 

националното гражданство. Те са условие на практика да се отстоява чувството за 

европейска принадлежност на гражданите на държавите членки.  

Фундамент на основните права е ненакърнимо човешко достойнство.  

Всеки човек е ценен като индивидучалност, 

вътрешна стойност, която трябва да бъде 

признавана и зачитана. Правата на личността и 

признаването на човешкото достойнство са 

необходимата основа на свободата, 

справедливостта и мира в света, както и за 

цялостното развитие на личността. Необходимо 

условие за реализирането на тези права е демократичното общество, осигуряващо 

рамките за индивидуално развитие.  

 

 Свободата на движение, на пребиваване, на установяване, 

местожителство и упражняване на професия, правото да се ползват възможности, 

произтичащи от европейските правни норми, равенство в отношението към 

националните различия, избирателно право, дипломатическа и консулска защита, 

право на жалби и възражения – това са само част от неотменимите права на 

гражданите на ЕС.  

Личните свободи, като зачитане на личния живот, свобода на мисълта, на 

религията, на изразяването на мнение и на информация, са защитени с Хартата на 

основните права на ЕС. 

Икономическото и социално сближаване, 

изграждането на единен пазар, се основат на 

четирите свободи на Съюза: свободно движение 

на стоки, услуги, капитали и хора.  

 

 Равенство 

Принципът на равенство се прилага във всички области.  

Равенството означава равни права за всички граждани 

пред закона.  
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Принципът на равенство между жените и мъжете е в основата на всички 

европейски политики и на европейската интеграция.  

 

 Демокрация 

Функционирането на ЕС се основава на 

представителната демокрация.  

Гражданството на ЕС е свързано и с 

възможност за упражняване на политически 

права. Всеки пълнолетен гражданин на ЕС 

има право да се кандидатира и да гласува на 

избори за Европейски парламент, както и 

правото да се кандидатира и да гласуват на 

общинските избори, в страната на 

пребиваването си или на произход. 

 

 Върховенство на закона  

Европейският съюз се основава на върховенството на закона. Цялата му 

дейност се базира на договори, приети доброволно и демократично от неговите 

страни членки.  

 

Фигура 2. Основните принципи на ЕС за върховенство на закона 

 

Правосъдието се осъществява от 

независима съдебна власт, която 

следи за спазването на закона.  

На фигура 2. са посочени едни от 

ключовите принципи на ЕС, свързани с 

осъществяването на практика на 

върховенството на закона.   

Държавите от ЕС са 

предоставили на Съда на Европейския 

съюз компетентност да се произнася 

по правни спорове с окончателни 

решения, които всички трябва да спазват. 
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Проучване на Евробарометър 2018 г. показва, че европейците вярват в 

ценности като човешките права, социална солидарност, свободна стопанска 

инициатива, справедливо разпределение на плодовете на икономическия растеж, 

право на защитена околна среда, уважение към културното, религиозното и 

езиковото многообразие и хармонично съчетаване на традицията и прогреса.13 

Споделените ценности са фактор за утвърждаване на нагласа на гражданите на ЕС 

за принадлежност към общност и отговорност за нея. 

 

Да се запомни: 

Европейският съюз се основава на ценностите за съхраняване на мира, 

зачитане на човешкото достойнство и правата на човека, отстояване на свободите, 

демокрацията, равенството, върховенството на закона, солидарността и 

гарантиране на сигурността.  

Европейският съюз обединява държави, които имат демократично общество 

и са приели демократичните ценности - разнообразие, плурализъм, толерантност, 

недискриминация, законност и правосъдие, справедливост, солидарност, 

равенството между жените и мъжете. 

Ценностите на ЕС са регламентирани в Договорите и в Хартата за основните 

права на ЕС. 

Обединена Европа е много повече от икономически и политически съюз. Тя 

е комплекс от култура, бит, идеи, очаквания, чувства, настроения, история, 

перспективи, ценности, които са основата за цялостното израстване на нейното 

общество. Тя е концепция за все по-пълното осъзнаване на общите европейски 

корени, на европейските ценности и перспективи за общо бъдеще, които 

обединяват европейците. 

 

 

  

                                                           
13 Проучване на Евробарометър 2018 г. посочва, че 53% от европейските граждани 

споделят европейските ценности - https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/be-

heard/eurobarometer 


