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Същност

Европейските ценности са съвкупност или система от 

аксиологически максими, основани  на принципа на устройване на 

семейството, обществото и държавата, както и на политико-

икономически, правни, културни, етични и други норми, обединяващи 

значително мнозинство европейски жители (в по- широк смисъл 

"западния свят"), служещи за основа на тяхната идентичност.



Ценности на Европейския съюз

Ценностите, на които е основан ЕС, се: уважение на 
човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, 
върховенство на закона и уважаване правата на човека, 

включително и на лица, принадлежащи към малцинството. 
Тези ценности се явяват общи за всички държави- членки, 
които се характеризират с плурализъм, недискриминация, 

търпимост, справедливост, солидарност и равенство между 
жените и мъжете.



• Човешко достойнство 

Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да бъде 

зачитано и защитавано, и е реалният фундамент на 

основните права.

• Свобода

Свободата на движение дава на гражданите правото да се 

движат и пребивават свободно в рамките на Съюза. 

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.



• Демокрация

Функционирането на ЕС се основава на представителната демокрация. Европейското 

гражданство 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. Гражданите на ЕС имат право да се кандидатират и да гласуват в 

страната си на пребиваване или на произход.

• Равенство

Равенство означава равни права за всички граждани пред закона. Принципът на 

равенство между жените и мъжете е в основата на всички европейски политики и на 

европейската интеграция. Той се прилага във всички области. Принципът на еднакво 

заплащане за еднакъв труд стана част от Договора през 1957 г. Въпреки че все още 

има неравенства, ЕС е постигнал значителен напредък.



• 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. Правосъдието се 

осъществява от независима съдебна власт, която следи за 

спазването 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.



Хартата на основните права на ЕС 

Принцип на уважение на човешкото достойнство, принцип на 

осигуряване правата и свободите на човека и гражданина, 

принцип на равенството, принцип на солидарността, принцип на 

демокрацията и принцип на върховенството на закона, като се 

подчертава, че те са основани на духовното, нравственото и 

историческото наследство на народите на Европа.



• обща историческата съдба и наследство на народите на Европа, и по-

специално на Запада;

• право на нацията за самоопределение;

• парламентаризъм, демократично устройство на държавата и 

обществото, включващо особено внимание спазване правата на 

малцинствата и тяхната подкрепа;

• Върховенство на закона и на правната култура;

• пазарна икономика, основаваща се на частната собственост;

• Социална справедливост, опираща се на социалното партньорство;

• приоритет на правата на човека, суверенитета на личността над 

държавния суверенитет, либерален индивидуализъм;

• светско общество и култура, но основани на християнското наследство 

толерантност и мултикултурализъм;



История на европейските ценности 

Формирането на обща система от европейски ценности е станало на няколко важни етапа. 

Решаващи етапи в тяхната историческа революция са епохата на Ренесанса, Просвещението и 

Реформацията. Настоящата система от европейски ценности се основава на формулираните за 

първи път принципи от Великата френска революция (1789 г.) – свобода, равенство, братство. 

Както и лични и граждански свободи, демокрация, равенство на гражданите пред закона, еднакво

данъчно облагане, конституционно управление на държавата.

В началото на XX в. европейската цивилизация стигнала апогея на своя разцвет и могъщество, но 

се изправила пред новите предизвикателства в лицето на социализма и национализма, 

достигнали крайната си форма – фашизма. Двете световни войни предизвикали

междуцивилизационен разкол и създали почва за появата и господството в Европа на 

тоталитаризма, който е несъвместим с традиционната система от европейски ценности.



Съдбата на континента и на целия останал свят била решена от два автономни

клона на европейската цивилизация – СССР и САЩ. Европа се оказала 

разделена от две противоположни системи и несъвместими системи от ценности. 

Била принудена до преосмисли намаляващата си геополитическа роля, 

чуствайки необходимост първо от икономическо, а след това и от политическо

обединение по пътя на премахване на „желязната завеса”. Идеолозите на това

обединение осъзнавали, че не е достатъчно само икономическо и геополитическо

единство на интересите, но е необходима и единна система от ценности. Именно 

на нея е основан и ЕС.

Счита се, че възникването на европейските ценности като цялостна концепция е 

станало през 60-те години на ХХ в. Преди това е имало само католически, 

реформаторски и протестантски. 



Претенции на църквата  

В хода на подготовката на документите за Европейски съюз

в началото на XXI в. се появила съществена разлика във

възгледите за европейските ценности, а именно –

действително ли са християнско наследство на Европа и 

ясно ли е определено тяхното значение, или са в 

интересите на представителите на други религии и на 

атеисти.




