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                                                       Wartości Unii Europejskiej  

Zgodnie artykułem 2 Traktatu o UE „Unia Europejska opiera się na wartościach 

poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa 

prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do 

mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym 

na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na 

równości kobiet i mężczyzn”.  

Wartości UE są integralną częścią europejskiego stylu życia. Unia Europejska zwalcza  
wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną, 

równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka.  

UE wspiera także spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między 

państwami członkowskimi. Ponadto Unia szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową  

i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy. 

Wspólnoty Europejskie już od początku  oparte były na wartościach, których odzwier-

ciedlenie możemy znaleźć w zapisach traktatów ustanawiających trzy organizacje: Europejską 

Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS), Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz 

Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Zapisy te zasadniczo odbiegały od tych, 

które pojawiły w Traktacie o Unii Europejskiej oraz kolejnych traktatach zmieniających, 

począwszy od amsterdamskiego, poprzez nicejski, do lizbońskiego. W preambule Traktatu 

ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (1951 r.) katalog wartości obejmuje: 

zapewnienie pokoju, utrzymanie pokojowych stosunków, solidarność oraz podnoszenie 

poziomu życia. W preambule Traktatu o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 

(1957 r.) znajdujemy: postęp gospodarczy i społeczny, poprawę warunków życia, współpracę 

między państwami oraz harmonijny rozwój, solidarność, utrzymanie pokoju i wolności.  

W preambule Traktatu o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (1957 r.) 

znaleźć natomiast możemy: rozprzestrzenianie idei pokoju, dobrobyt narodów, eliminację 

zagrożeń dla życia i zdrowia ludności, pokojowe wykorzystanie energii atomowej. Z pewnym 

uproszczeniem możemy przyjąć, że wartościami, na których w początkowym okresie opierał 

się proces integracji zachodnioeuropejskiej, były, oprócz pokoju, postęp gospodarczy  

i społeczny oraz rozwój współpracy między państwami. 
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Poszanowanie godności człowieka jako wartość oznacza klasyfikowanie postrzegania zakresu 

życia ludzkiego uwzględniające niezależność człowieka w życiu, w uczuciach, w myśleniu  

i działaniu.            

Wolność jako wartość oznacza natomiast  klasyfikowanie postrzegania w zakresie możliwości 

życiowych, honoru, sfery intymnej lub działania, uwzględniając przy tym aspekt samo-

stanowienia człowieka.          

Demokracja jako wartość oznacza, że prawo państwowe jest wynikiem otwartej dyskusji  

i decyzji większości przy uwzględnieniu tego samego prawa głosowania i tych samych 

wolności zasadniczych wszystkich obywateli. Unia Europejska wskazuje jako jeden z celów 

swojego działania promocję demokracji, deklarując jednocześnie, że jest ona podstawową 

wartością podzielaną przez państwa członkowskie, choć dopiero w preambule Jednolitego 

Aktu Europejskiego zapisano, iż państwa członkowskie są zdecydowane promować 

demokrację, opierając się na prawach człowieka. Z pojęciem demokracji związana jest 

kategoria praworządności, którą zalicza się do jednego z normatywnych składników 

demokracji. Praworządność (rządy prawa) rozumiana jako wartość polityczna „ma być 

zabezpieczeniem przed arbitralnością rządzących i instrumentem ochrony obywateli przed 

naruszającą ich prawa podmiotowe ingerencją państwa”. W prawie pierwotnym nie ma 

zapisów, że warunkiem wstąpienia do UE jest zastosowanie się państwa kandydującego do 

standardów państwa demokratycznego i państwa prawa, jednak w przyjętych w 1993 r. przez 

Radę Europejską tzw. kryteriach kopenhaskich określone zostały pozaekonomiczne kryteria 

członkostwa. Znalazły się wśród nich m.in. stabilność instytucji demokratycznych  

i praworządność. Unia Europejska  jest wśród aktorów polityki międzynarodowej uznawana 

za jednego z najaktywniejszych promotorów demokracji. Wymóg poszanowania demokracji 

kieruje zarówno do państw członkowskich, jak i kandydujących, do państw stowarzyszonych 

oraz państw korzystających z unijnej pomocy.      
Kategoria równości jest kluczowa dla systemu aksjologicznego dzisiejszej Unii Europejskiej. 

Karta praw podstawowych w rozdziale III zatytułowanym „Równość” precyzuje, że każdy 

jest równy wobec prawa, z czego wynika, iż wszelkie cechy człowieka, które mogłyby 

spowodować nierówne jego traktowanie przez prawo, są prawem zakazane. Dyskryminacja 

może przybierać formę bezpośrednią i pośrednią. Dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce 

wówczas, gdy dana osoba jest traktowana mniej korzystnie niż inna osoba była lub byłaby 

traktowana w porównywalnej sytuacji. Dyskryminacja pośrednia występuje wówczas, gdy 

pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka stawia jedne osoby w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji w porównaniu z innymi osobami. Zakaz dyskryminacji w prawie UE 

był początkowo tylko instrumentem o charakterze ekonomicznym. Z czasem walka  

z dyskryminacją stała się jednym z głównych celów społecznych Unii, a prawo do równego 

traktowania prawem podstawowym. Prawo do równego traktowania wykroczyło tym samym 

poza sferę stricte związaną z zatrudnieniem oraz prawami socjalnymi. Nadanie UE ogólnych 

kompetencji do zwalczania dyskryminacji nastąpiło w 1997 r. na mocy traktatu amsterdam- 
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skiego, który zmienił dotychczasowy zapis, że Wspólnota „respektuje” podstawowe prawa na 

zapis, iż „jest ustanowiona” na zasadach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka 

i podstawowych wolności. Traktat za jeden z priorytetów UE uznał dążenie do likwidacji 

dyskryminacji kobiet i mężczyzn (art. 3, par. 2), w art. 13 upoważniając Unię do: „podjęcia 

środków niezbędnych w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę 

lub pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną”.          

Prawa człowieka obejmują bycie wolnym od dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 

pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną, a także prawo do ochrony danych osobowych i prawo do dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości. Obywateli mogą bronić tych wolności przed prawami innych oraz mogą 

sami także kształtować prawo z powodu tych wolności. Z dzisiejszej perspektywy wydawać 

by się mogło, że prawa człowieka stanowią jedną z najbardziej oczywistych wartości, na 

których powinny opierać się Wspólnoty Europejskie, a następnie UE. Wszak wszystkie 

państwa, które na początku lat 50. XX w. podjęły decyzję o budowaniu struktur 

integracyjnych w postaci EWWiS, EWG i Euratomu były państwami demokratycznymi, 

konstytucyjnie gwarantującymi katalog podstawowych praw i wolności.  

 

Wartości UE są ścisłe powiązane z jej celami, które obejmują:  

 wspieranie pokoju, wartości UE i dobrobytu obywateli UE,  

 zagwarantowanie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w przestrzeni bez 

granic wewnętrznych, 

 promowanie zrównoważonego rozwoju opartego na trwałym wzroście gospodarczym  

i stabilności cen, na wysoce konkurencyjnej gospodarce rynkowej umożliwiającej 

pełne zatrudnienie i postęp społeczny oraz na ochronie środowiska, 

 zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji, 

 wspieranie postępu naukowo-technicznego, 

 zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarności 

między państwami członkowskimi,  

 ochrona bogatej różnorodności kulturowej i językowej,  

 ustanowienie unii gospodarczej i walutowej, której walutą jest euro. 

 

Unia Europejska dąży do osiągnięcia swoich celów właściwymi środkami odpowiednio do 

zakresu kompetencji przyznanych jej na mocy Traktatów. Cele i wartości stanowią podstawę 

UE i są określone w traktacie lizbońskim oraz w Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. Prawo UE charakteryzuje się tym, że przez wspieranie wartości dąży ono do 

osiągnięcia celu zgodnego z treścią prawa. Dla UE prawo nie jest jedynie, jak jest to  
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tradycyjnie rozumiane w środkiem do utrzymania porządku i pokoju. Wartości są 

wyznacznikiem jakości przypisanym danemu przedmiotowi lub wydarzeniu. 

 

Warto wspomnieć, że w  2012 r. UE dostała Pokojową 

Nagrodę Nobla za działania na rzecz pokoju, pojednania, 

demokracji i praw człowieka w Europie. 

 

 

Wspieranie wartości można osiągać prawem UE, stwarzając z pomocą prawodawstwa 

związki między ludźmi w ramach negocjacji umów. UE chroni swoimi regułami, 

skonkretyzowanymi przez krajowych ustawodawców, sam proces dojścia do skutku takiej 

sprawiedliwej umowy i jej przestrzegania. Prawa podstawowe Karty Praw Podstawowych 

konkretyzują cel wspierania wartości. Prawa podstawowe opisują, jakie swobody należy 

wziąć pod uwagę jako mierniki jakości w określonych stosunkach prawnych. Ustalają one, 

jakie aspekty równości wolności te zawierają oraz opisują, kto ponosi odpowiedzialność za te 

wolności. 

 

Źródła:  

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_pl 

https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/60504/14_A_Florczak_A_Paczesniak.pdf 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/2/12812-nowy-traktat-o-unii-

europejskiej-stephan-freiberg-darmowy-fragment.pdf 
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Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 

Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 

Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali 
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