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Magistrska naloga je posvečena poglobljeni obravnavi evropskih vrednot. Vrednote
demokracije, pravne države in svobode na samem začetku evropske integracije niso bile
popolnoma pozabljene, niso pa tudi zavzemale osrednjega mesta v razpravah o evropski
unifikaciji.
Večja pozornost jim je bila posvečena šele v devetdesetih letih, ko jih prvič posredno zasledimo
v členu F Maastrichtske pogodbe in nekoliko kasneje v 6. členu Amsterdamske pogodbe.
Svoboda, demokracija, vladavina prava in človekove pravice so bile sprva omenjene kot načela
Evropske unije in so bile šele z novo terminologijo v 2. členu Lizbonske pogodbe (PEU-Liz)
preimenovane v vrednote Evropske unije.
V okviru naloge sem raziskala, v katerih evropskih dokumentih zasledimo omembo vrednot,
kako so se te vrednote skozi čas razvijale in kakšen je njihov pomen v evropskem prostoru.
Nadalje sem vrednote, zapisane v 2. členu PEU-Liz, nekoliko bolj podrobno razčlenila, pri tem
pa nisem pozabila tudi na vrednoto miru, ki sicer ni našteta med vrednotami 2. člena, a
predstavlja temelj evropskega povezovanja, brez katerega nadaljnji razvoj evropskih vrednot
ne bi bil možen.
Na koncu sem se poglobila še v zunanjo politiko Evropske unije in preučila, kako evropske
vrednote učinkujejo v razmerju s tretjimi državami, ki niso članice Evropske unije. Analizirala
sem tako pozitivno kot negativno plat širjena evropskih vrednot pod okriljem univerzalnosti in
v tem kontekstu ovrednotila različne teorije o razvoju evropskih vrednot preko skupne in
zunanje politike EU.
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Eurocentric Grandiosity?
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This master's thesis is dedicated to an in-depth examination of European values. At the
beginning of the European integration, values of democracy, the rule of law and liberty were
not completely forgotten, but neither did they occupy a prominent position in discussions on
European unification.
More attention was paid to them later in the 1990s, firstly indirectly acknowledged in Article F
of the Maastricht Treaty and later in Article 6 of the Amsterdam Treaty. Freedom, democracy,
the rule of law and human rights were originally referred to as the principles of the European
Union and were renamed as values only later in the new terminology of Article 2 of the Treaty
of Lisbon (TEU-Liz).
As part of my assignment, I reviewed in which European documents we can find the notion of
values, how they evolved over time and what is their special significance in the European area.
Furthermore, I comprehensively analysed the values laid down in Article 2 of the TEU-Liz,
among which I also mentioned the value of peace which, incidentally, is not mentioned in
Article 2, but represents the foundation of European integration without which further
advancement of European values would not be possible.
Finally, I expanded my research into the area of EU common foreign and security policy, where
I investigated the impact of proliferation of European values in relation to third countries, states
which are not members of the European Union. I analysed positive as well as negative aspects
of the spread of European values under the auspices of universality and in this context, I
examined the various theories regarding the expansion of European values through EU’s
common foreign and security policy.
Keywords: EU values, EU principles, Treaty on European Union (TEU), European integration,
European identity, universality of values, peace, human rights, rule of law, common foreign
and security policy (CFSP).
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1.

UVOD

Evropska unija (v nadaljevanju EU oz. Unija) se šteje za najuspešnejši mirovni projekt vseh
časov. Je ideal, po katerem se lahko zgleduje marsikatera druga tvorba in je za svoje uspehe
prejela tudi Nobelovo nagrado za mir. Njena pot pa se tukaj ne konča, temveč se šele zares
začne. Ne glede na obseg njenih meja in število držav članic (v nadaljevanju DČ) gre za krhko
tvorbo, za obstoj katere se je potrebno truditi, vanjo neprestano vlagati in jo izboljševati.
Osrednji prvotni namen Unije, zagotoviti mir in blaginjo v Evropi, je bil uspešno izpeljan z
vzpostavitvijo notranjega trga in štirih svoboščin, ki jih je skupni trg nudil. Vendar pa se že
prvotni namen evropske povezave ni končal pri tem. Stremel je po višjih ciljih, in sicer k
politični integraciji državljanov Evrope1, ki bi si delili skupne interese, cilje in predvsem
vrednote.
Evropska unija tako danes temelji na vrednotah človekovega dostojanstva, svobode,
demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic (v nadaljevanju ČP).
Splošno mišljenje je, da si je potrebno prizadevati za njihovo ohranitev znotraj Evropske unije,
pa tudi širitev zunaj njenih meja, saj gre za vrednote, ki si jih delijo vsa človeška bitja in so
bistvo človeške humanosti.
Poleg samega obstoja teh vrednot si je potrebno prizadevati tudi za njihovo varstvo, kajti le
učinkoviti mehanizmi varovanja lahko zagotavljajo ohranitev demokratičnosti.
»[…] Liga ni propadla zaradi njene zasnove in načel. Propadla je, ker ta načela niso bila uveljavljena
s strani držav, ki so jih zapisale, ker so se vlade teh držav bale soočiti se z dejstvi in ukrepati, dokler je
bil še čas. Ta katastrofa se ne sme ponoviti […]«2

Vrednote so omenjene v najpomembnejših dokumentih Evropske unije in tvorijo temelje
evropskega prava. V nadaljevanju naloge bom podrobneje preučila te vrednote in odprla
določena vprašanja, povezana z njihovim obstojem. Raziskala bom, iz kje pravzaprav izhajajo
in kakšen je njihov pomen. Je omemba skupnih evropskih vrednot v dokumentih Unije zgolj

1

Za potrebe pisanja te magistrske naloge uporabljam izraza EU in Evropa kot sinonima. Še posebej v zadnjem
času je postalo v nestrokovnem izrazoslovju dokaj običajno, da imamo, medtem ko govorimo o Evropi, v mislih
pravzaprav EU. Bralca naj ta primerjava ne zmede. Ko govorim o Evropi, imam v mislih države članice EU.
2
Govor Winstona Churchilla v Zürichu, 19.9.1946. Dostopno na:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjr_96J_XdAhUSZVAKHagDosQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Frm.coe.int%2F16806981f3&usg=AOvVaw3wykGfJvhoBlsC3hHJwMh (1.10.2018).
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deklarativne narave, ki naj bi Evropski uniji dala videz demokratičnosti, ali pa se jim lahko
pripiše tudi bolj praktičen pomen?
Raziskala bom tudi, ali so vrednote, kot jih poznamo danes, iznajdba EU, ali pa jih je EU
povzela iz drugih pravnih sistemov in jih za potrebe izgradnje evropskega sistema vrednot le
predrugačila, tako da predstavljajo temelje evropskega pravnega sistema?
Z omembo vrednot je Unija postala tudi politična tvorba, ki združuje državljane Evrope na
podlagi širšega moralnega oz. vrednostnega okvirja in zasleduje večjo povezanost držav in
državljanov Evrope preko izgradnje evropske identitete, ki je predstavljena kot kohezivni
element in naj bi bila predpogoj za nadaljnji obstoj političnega sistema EU. V okviru grajenja
skupne evropske identitete imajo vrednote pomembno vlogo, ne glede na to pa se je potrebno
vprašati, ali so vrednote res edini način, s katerim je mogoče okrepiti trdnost evropske
povezave? Nadalje evropski slogan »Združeni v raznolikosti« poudarja pomembnost
spoštovanja in sprejemanja razlik med državami članicami, na podlagi katerega bo možna
vedno tesnejša povezanost med njimi. Pa je tako tesna povezanost med državami sploh mogoča,
oz. povedano drugače, je sploh zaželena? Širjenje obsega meja Evropske unije in moči njenih
institucij pri (nekaterih) državah članicah namreč vzbuja tudi skrb, glede želja in prihodnosti te
naddržavne tvorbe. Je morda vzpostavitev evropskih vrednot način, s katerim Evropa sporoča,
da ji je sedanja vloga premajhna in je večja politična integracija samo pristop, s katerim želi
Evropska unija prerasti v federalno skupnost?
Na koncu se bom posvetila še evropski zunanji politiki, v okviru katere se Evropska unija
pogosto predstavlja kot 'Evropa – prinašalec dobrih vrednot'. Gre za željo EU po tem, da se
vrednote, ki so se po njenem mnenju tako uspešno uveljavile na evropskih tleh, prenesejo tudi
na druge države. Problem, ki se ob tem poraja, je, ali obstaja legitimna podlaga, na osnovi katere
lahko EU zatrjuje univerzalnost svojih vrednot? Je širjenje evropskih vrednot dejanje popolnega
altruizma, ali pa se za tem skriva evrocentričen odnos Evrope, ki bi ga lahko primerjali z dejanji
nekdanjih kolonialističnih držav?
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2.

ZGODOVINSKO OZADJE

2.1. Začetki evropskega povezovanja
Tragedija prve in druge svetovne vojne ter posledično oslabljen položaj Evrope na globalni
ravni sta bila glavna povoda za začetek evropskega povezovanja.3 Po koncu druge svetovne
vojne je postalo nujno, da se v Evropi postavijo temelji za dolgotrajen mir. Tako so razmišljali
mnogi evropski voditelji, med katerimi je kot najpomembnejšega treba omeniti francoskega
zunanjega ministra Roberta Schumana, ki je 9. maja 1950 v imenu francoske vlade predstavil
t.i. Schumanovo deklaracijo, v kateri je opozoril, da se trajen mir v Evropi lahko doseže samo
s koncem tekmovalnosti med Francijo in Nemčijo:
»Evropa ne bo nastala naenkrat ali v skladu z enotnim načrtom. Gradila se bo s pomočjo konkretnih
dosežkov, ki bodo najprej oblikovali dejansko solidarnost. […] S tako vzpostavljeno solidarnostjo v
proizvodnji bo postalo jasno, da je katera koli vojna med Francijo in Nemčijo postala ne samo
nesprejemljiva, ampak materialno neizvedljiva.«4

2.1.1. Ekonomska integracija
Deklaracija Roberta Schumana je bila temeljna za začetek razvoja Evropske unije, saj je vodila
v vzpostavitev prve evropske (ekonomske) povezave, in sicer Skupnosti za premog in jeklo,5
kateri je sčasoma sledila vzpostavitev enotnega skupnega trga za storitve, blago in kapital ter
prosti pretok delavcev.6
Ekonomska integracija je stremela k cilju trajnega miru na evropskih tleh. Mir in z njim
povezana svoboda sta ključni vrednoti evropskega povezovanja, saj vojna zanika sam temelj
človekovega dostojanstva.7 Treba je graditi na miru, blaginji in skupnih vrednotah. Vrednostni
temelji so bili torej prisotni že od samega začetka evropskega povezovanja.8

3

Laeken Declaration on the future of the European Union (imenovana tudi Laekenska deklaracija),15.12.2001,
str. 1. Dostopno na: https://www.cvce.eu/content/publication/2002/9/26/a76801d5-4bf0-4483-9000e6df94b07a55/publishable_en.pdf (4.9.2018).
4
Schumanova deklaracija z dne 9.5.1950. Dostopno na: https://europa.eu/european-union/abouteu/symbols/europe-day/schuman-declaration_sl (9.10.2018). Za zasnovo in pripravo tega zgodovinskega
dokumenta so zaslužni tudi Paul Reuter, Jean Monnet in Bernard Clappier.
5
Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ) je bila ustanovljena leta 1951 s Pariško pogodbo. Podpisnice so
bile Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska in zahodna Nemčija. Šlo je za prvo organizacijo, ki je
temeljila na naddržavni integraciji.
6
Laekenska deklaracija, gl. op. 3., str. 1.
7
M. Avbelj, Vrednostni in ekonomski diskurz v pravu EU, 2006, str. 162, 163.
8
Prav tam.
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Politična integracija na začetku ni bila uspešna, zato se je EU, ustanovljena na podlagi političnih
ciljev, njihovega uresničevanja lotila preko gospodarskega in ekonomskega povezovanja.9
Integracija Evropske unije je tako sprva stala na ekonomskih temeljih in se je primarno
zavzemala za ekonomske vrednote. Glavni cilj je bil vzpostavitev enotnega notranjega trga, ki
je temeljil na štirih ekonomskih svoboščinah: prostemu pretoku blaga, kapitala in storitev ter
prostemu gibanju delavcev. Posameznik je bil obravnavan predvsem z ekonomskega vidika,
kar pomeni, da so mu bile pravice priznane na podlagi njegove ekonomske aktivnosti (npr.
pravica do enakega plačila za enako delo). 10,11
Konceptu razumevanja človeka z ekonomske perspektive je sledilo tudi Sodišče Evropske unije
(v nadaljevanju SEU oz. Sodišče), ki je pri svojem odločanju gledalo predvsem na ekonomske
vrednote enakosti kot so neokrnjena konkurenca, nadrejenost prava EU pravu držav članic in
zagotavljanje nemotenega delovanja notranjega trga, ne pa na vrednote posameznika, kot
celostne osebnosti.12 Kot primer naj omenim zadevo Schmidberger,13 v kateri se je Sodišče
moralo soočiti s problemom omejitve ekonomskih svoboščin EU (prosti pretok blaga in
storitev), če te po mnenju državnih sodišč kršijo temeljene vrednote države članice, kot je npr.
človekovo dostojanstvo.14 Problem je predstavljala pravna podlaga na osnovi katere naj bi
odločalo SEU. Materialno podlago, po kateri Sodišče odloča, tvorijo Pogodbe EU,15 ki pa so
bile v tistem času bolj tehnične narave in niso vsebovale kataloga človekovih pravic,16 temveč
9

P. Fontaine, Evropa v 12 poglavjih, 2014, str. 6. Dostopno na: https://publications.europa.eu/sl/publicationdetail/-/publication/2d85274b-0093-4e38-896a-12518d629057 (9.10.2018).
10
M. Avbelj, nav. delo op. 7, str. 163.
11
Gl. 119. člen Pogodbe o evropski gospodarski skupnosti (EGS) iz leta 1958. Dostopno na:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl4
bWeqfndAhXQPFAKHeGkB5IQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ab.gov.tr%2Ffiles%2Fardb%
2Fevt%2F1_avrupa_birligi%2F1_3_antlasmalar%2F1_3_1_kurucu_antlasmalar%2F1957_treaty_establishing_e
ec.pdf&usg=AOvVaw2soNjGpedhCp2q-0hQn3cq (9.10.2018) in današnji 157. člen Pogodbe o delovanju EU
(PDEU). Dostopno na:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjCtZCoqvndAhUSmr
QKHUJjC40QFjACegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Feurlex.europa.eu%2Fresource.html%3Furi%3Dcellar%3A41f89a28-1fc6-4c92-b1c803327d1b1ecc.0007.02%2FDOC_1%26format%3DPDF&usg=AOvVaw357QlYATo3-HmdkV32WHk_
(9.10.2018).
12
M. Avbelj, nav. delo op. 7, str. 163.
13
Zadeva C-112/00 Schmidberger (2003) ECR 2003 I-05659. Dostopno na:
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-112/00 (10.9.2018).
14
M. Avbelj, nav. delo op. 7., str. 166.
15
Evropska unija temelji na načelu pravne države, kar pomeni, da mora biti vsako njeno dejanje utemeljeno na
pogodbah, ki so jih po demokratičnem postopku potrdile vse države članice EU. Med institucije zavezane k
spoštovanju Pogodbo EU spada tudi Sodišče Evropske unije. Temeljne pogodbe EU so sledeče: Pogodba o
ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, Rimski pogodbi, Bruseljska pogodba, Enotni evropski akt,
Pogodba o Evropski uniji – Maastrichtska pogodba, Amsterdamska pogodba, Pogodba iz Nice, Lizbonska
pogodba. Bolj podrobno glej: https://europa.eu/european-union/law/treaties_sl (11.9.2018).
16
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, uradno razglašena leta 2000 v Nici, določa temeljne pravice, ki
jih morajo pri izvajanju zakonodaje EU spoštovati tako EU, kot tudi DČ. Zavezujočo naravo je Listina pridobila

4

so urejale predvsem trgovinska in ekonomska razmerja med DČ.17 SEU tako Pogodb ni moglo
razlagati s stališča človekovih pravic, saj pogodbe tega vidika niso vsebovale in se je tako le
nerado spuščalo v vrednostno presojo varstva človekovih pravic. Ne glede na povedano, pa je
Sodišče z razvojem sodne prakse doseglo nekatere vrednostne rezultate, ki so pozitivno vplivali
na kasnejši razvoj politične integracije EU.18

2.1.2. Politična integracija
Enotni evropski akt,19 ki je stopil v veljavo leta 1987 in je predvideval zaključek ekonomske
integracije do leta 1992, predstavlja neko ločnico med prvo – ekonomsko fazo evropskega
povezovanja in drugo – politično fazo.20 Z Maastrichtsko pogodbo,21 ki je stopila v veljavo leta
1993, je opaziti prehod iz ožje formalne povezave v širšo politično unijo,22 kasneje pa jo je leta
1997 nadgradila še Amsterdamska pogodba.23
Potem, ko je EU postala največja carinska unija na svetu z mnogimi multilateralnimi
institucijami, si je sedaj zadala nov cilj – postati globalni igralec. Z vnosom 'skupnih vrednot' v
dokumente EU se je Unija preoblikovala v resnično politično skupnost. Vrednote so dale Uniji

šele leta 2009 z Lizbonsko pogodbo. Besedilo Listine dostopno na:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjz9prEbLdAhVKZFAKHffrCdQQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Feurlex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AC%3A2010%3A083%3A0389%3A0403%
3Asl%3APDF&usg=AOvVaw3coNNHWCtb0AqyXSxYM8IV (11.9.2018).
17
M. Avbelj, nav. delo op. 7., str. 168.
18
Prav tam, str. 169.
19
Enotni evropski akt (EEA), 1986. Besedilo pogodbe dostopno na:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjGvrGt4LLdAhUFKl
AKHTyoBM0QFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.svz.gov.si%2Ffileadmin%2Fsvz.gov.si%2Fpage
uploads%2FPrimarna_zakonodaja%2FEEA.pdf&usg=AOvVaw2ADWLlpGsEyqy4uhFd5cHn (11.9.2018).
20
M. A. Rogoff, European Integration: Past, Present and Future, 2000, str. 1305.
21
Maastrichtska pogodba (1992). Besedilo pogodbe dostopno na:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiJy7eh4bLdAhXPaF
AKHWD5BN8QFjACegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cvce.eu%2Fcontent%2Fpublication%2F2002
%2F4%2F9%2F2c2f2b85-14bb-4488-9ded13f3cd04de05%2Fpublishable_en.pdf&usg=AOvVaw2cIiV4TBNM6-08utLlkK_g (11.9.2018).
22
Državljani držav članic EU so se začeli poglobljeno spraševati o smeri in značaju evropskega integracijskega
projekta. Povečevala se je tudi želja državljanov do večje mere sodelovanja v evropskih zadevah – tako na
nacionalni kot na evropski ravni.
23
Amsterdamska pogodba (1997). Besedilo pogodbe dostopno na:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiT7pc4rLdAhXCKVAKHUTvBdQQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.cvce.eu%2Fcontent%2Fpublica
tion%2F1999%2F1%2F1%2F578ebb8e-d641-4650-b1e33b3a795e01c9%2Fpublishable_en.pdf&usg=AOvVaw2H0-PBXl9ke-tk5f_ylzXJ (11.9.2018).
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nov smisel,24 ki hkrati tudi povečuje njeno verodostojnost, tj. da je EU videna kot prinašalec
dobrih vrednot.25,26
Ideja EU o združitvi ljudi, ki jih druži 'evropskost', tj. skupna zgodovina, kultura in vrednote,
se je vila že od petdesetih let dalje in je pridobila nov zagon v devetdesetih letih z razpadom
Sovjetske zveze in željo vzhodnoevropskih držav po pridružitvi EU. Delitev na Vzhod in Zahod
je postala zastarela in na površje je začela prihajati potreba po vzpostavitvi skupnih vrednot, ki
so se izkazale za nujne pri vzdrževanju miru in razvoja EU, služile pa naj bi tudi kot temelj na
podlagi katerega bo možna nadaljnja širitev Evropske unije.27
Po petdesetih letih komunizma so bile mnoge izmed vrednot, ki so bile videne kot značilno
'evropske' (neodvisni mediji, delujoče sodstvo, varstvo človekovih pravic itd.), odsotne v
državah vzhodne Evrope.28 Kljub temu, pa so želele tudi države nekdanjega vzhodnega bloka
pridobiti članstvo v EU in zato je bilo potrebno urediti pristopne pogoje za potencialne nove
članice. V ta namen je Evropski svet v Kopenhagnu leta 1993 predpisal tri kategorije pristopnih
meril: politična, ekonomska in pravna merila,29 ki jih morajo izpolnjevati države kandidatke,
če želijo pridobiti članstvo v EU. Tako so vrednote pridobile nov smisel, kot orodje ponovnega
evropskega združevanja.30

24

P. Leino, R. Petrov, Between 'Common Values' and Competing Universals – The Promotion of the EU's
Common Values through the European Neighbourhood Policy, 2009, str. 654.
25
Prav tam, str. 655.
26
Gl. tudi: The New Transatlantic Agenda, podpisana s strani EU in ZDA v Madridu, 3.12.1995. Dostopno na:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpp
ajoobDdAhWOmLQKHQLAA2AQFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fcmsd
ata%2F124321%2Fnew_transatlantic_agenda_en.pdf&usg=AOvVaw1rv_XqUR4jyVxHGS1ttzPg (10.9.2018).
27
Zasedanje Evropskega Sveta v Tamperu (15.-16.10.1999), Towards a Union of Freedom, Security and Justice:
The Tampere Milestones, 1. odstavek. Dostopno na: http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm
(11.9.2018).
28
P. Leino, R. Petrov, nav. delo op. 24., str. 658.
29
Bolj podrobno glede Kopenhagenskih meril glej: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en (11.9.2108).
30
P. Leino, R. Petrov, nav. delo op. 24., str. 658.
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3.

RAZVOJ EU VREDNOT

3.1. Prva omemba vrednot v EU
Začetna leta razvoja Evropske unije so bile posvečena predvsem izgradnji institucionalne
infrastrukture in vojaški pripravljenosti ter iskanju odgovorov na zahtevnejša vprašanja, ki so
se dotikala samega obstoja EU. V razmerju med EU in zunanjim svetom je bilo občutiti
predvsem poudarek na političnih strategijah in praktičnih vidikih delovanja EU. Vprašanje, ki
se je postavljalo je bilo: 'Kaj je politika EU?', ne pa 'Kaj nam evropska politika pove o EU?'.
Ostali, bolj precizni vidiki, med katere lahko štejemo predvsem načela, vrednote in prepričanja
so bili v takratnem obdobju umaknjeni na stranski tir.31
Konec hladne vojne oz. natančneje, podpis Pogodbe o Evropski Uniji32 (v nadaljevanju: PEU)
leta 1992, je povzročil intenzivnejše ukvarjanje z vprašanji, kot so: kaj je EU, kako je EU
zgrajena kot politična entiteta, kaj so gradniki njene identitete, na katerih vrednotah in načelih
je utemeljen njen obstoj ter kako le-ti sooblikujejo njen odnos z zunanjim svetom.33
V iskanju izvora vrednot Evropske unije je smotrno, da se vrnemo na sam začetek, k prvi
omembi vrednot, in sicer k prvemu Fouchetovemu načrtu iz leta 1961, ki v preambuli govori o
tem, da so visoke pogodbenice odločene »skupaj varovati temeljno dostojanstvo, svobodo in
enakost ljudi ne glede na njihov položaj, raso ali verovanje in delovati za prihod boljšega sveta,
v katerem bi te vrednote trajno prevladale (poudarila M.Z.).«34 Načrt je bil kasneje sicer
zavrnjen, vendar kljub temu ostaja pomembna zgodovinska listina.
Leta 1990 so bile vrednote zapisane v Pariško listino za novo Evropo, in sicer: »Naši odnosi
bodo temeljili na skupni pripadnosti demokratičnim vrednotam ter človekovim pravicam in
temeljnim svoboščinam (poudarila M.Z.).« 35

31

S. Lucarelli, Introduction – Values, principles, identity and European Union foreign policy, v: Values and
Principles in European Union Foreign Policy, 2006, str. 1.
32
Pogodba o Evropski uniji, imenovana tudi Maastrichtska pogodba, gl. op. 21.
33
S. Lucarelli, nav. delo op. 31., str. 1-8.
34
Glej preambulo prvega Fouchetovega načrta (1961). Dostopno na:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiVtKLihKHdAhVDP
VAKHe--AvYQFjADegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fpenguincompaniontoeu.com%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2012%2F10%2FFirst-Fouchet-Plan-2-November1961.pdf&usg=AOvVaw03wh0Vmmc_DPGFQSG-GUdR (4.9.2018).
35
Pariška listina za novo Evropo (1990), str. 5. Dostopno na:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiFpLey6qXcAhWGa
VAKHUe4DZwQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fmc%2F39516%3Fdownload%3Dtrue
&usg=AOvVaw1Di_6wDlwP9b_GCqEzo4fj (4.9.2018).
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Vrednote je leto kasneje v svojem govoru ob odprtju Evropske banke za obnovo in razvoj v
Londonu omenil tudi francoski predsednik François Mitterrand, ko je poudaril, da pripadanje
demokratičnim vrednotam, človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam vse bolj obvladuje
odnose med državami in ljudstvi. 36
Prvi večji korak pa je naredila Maastrichtska pogodba leta 1992, ko so države članice v
preambulo zapisale, da potrjujejo zavezanost k načelom svobode, demokracije, spoštovanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države.37
V času med Maastrichtsko pogodbo (1992) in Amsterdamsko pogodbo (1997) se je zgodil
pomemben dogodek, in sicer ob zasedanju Evropskega Sveta v Kopenhagnu leta 1993, ko so
definirali pristopne pogoje za nove EU članice.38 Le-ti so bili potem kot načela zapisani v
besedilo Amsterdamske pogodbe, in sicer v 1. odstavek 6. člena PEU: »Unija je ustanovljena
na načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin in
pravne države, načelih, ki so skupna vsem državam članicam (poudarila M.Z.).« Določilo člena
so morale spoštovati tako nove pristopnice, kot tudi že obstoječe države članice EU, saj je člen
predvideval sankcije v primeru resnih ali ponavljajočih kršitev.39
Leta 2001 je bilo v Laekenu v Bruslju zasedanje Evropskega sveta, kjer so sprejeli Deklaracijo
o prihodnosti Evropske unije oz. Laekensko deklaracijo, ki je med drugim govorila o Evropi
kot o »kontinentu humanih vrednot [...], svobode, solidarnosti in predvsem raznolikosti […].
Edini omejitvi Evropske unije sta demokracija in človekove pravice […]. Evropska unija je sila,
ki se trudi izpeljati globalizacijo znotraj nekega moralnega okvira […], jo zasidrati v
solidarnosti in trajnostnem razvoju (poudarila M.Z.).« 40
Leto 2003 je bilo pomembno leto za EU, saj je Komisija v svojem poročilu zapisala, da je
»Evropska unija navsezadnje unija vrednot«,41 kar je precejšen napredek od prejšnjega stališča
evropskih pravnikov, ki so poudarjali predvsem pravno naravo Unije.42 Ta zasuk je nakazovala
tudi (sicer spodletela) Pogodba o ustavi za Evropo leta 2004 (v nadaljevanju PUE), ki je v 2.
členu zapisala: «Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode,
36

Govor francoskega predsednika Françoisa Mitterranda ob odprtju Evropske banke za obnovo in razvoj, str. 2.
Dostopno na: https://www.cvce.eu/content/publication/1997/10/13/459b3ce8-73e6-42e1-933327db9377cb30/publishable_fr.pdf (4.9.2018).
37
Gl. preambulo Maastrichtske pogodbe, op. 21, str. 3.
38
Gl. op. 29.
39
Gl. 6. člen Amsterdamske pogodbe, op. 23.
40
Laekenska deklaracija, gl. op. 3., str. 3.
41
Commission's Second Annual Report on the Stabilization and Association Process for South East Europe,
COM (2003) 139 fin, 26.3.2003, str. 3.
42
M. Accetto, Razvoj (in meje) vrednot v pravu Unije, 2006, str. 141.
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demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami
pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, v kateri
prevladujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost med
ženskami in moškimi (poudarila M.Z.).« 43
Vzroke za nenadno povečanje sklicevanja na vrednote EU v zadnjem obdobju bi bilo težko
opredeliti. Morda lahko to razumemo samo kot prazna določila, katerih naloga je povečanje
verodostojnosti in legitimnosti delovanja Evropske unije, s tem, da zapolnijo demokratični
deficit in dajejo vtis demokratičnosti in napredka.44 Morda pa je za tem tudi nekaj več in lahko
njihovo omembo razumemo kot iskren poskus izgradnje evropske (moralne) identitete,45 oz.
iskanje duše Evrope.46

3.2. Vrednote – splošno
Ko govorimo o vrednotah, imamo v mislih cilje neke družbe oz. posameznika, ki izkazujejo
absolutno pozitiven pogled na svet. Gledano na splošno, so vrednote vrsta prepričanj določene
družbe o tem, kaj je dobro ali slabo, pravilno ali napačno. Lahko bi rekli, da so vrednote našle
svoje mesto nekje med pravom in moralo,47 oz. predstavljajo neke vrste most med pravom in
kulturo.48 Primeri vrednot so npr.: svoboda, dostojanstvo, enakost, solidarnost, pravičnost, ipd.
Vrednote so tisto na čemur kot družba gradimo – temelje politične skupnosti. Evropske
vrednote črpajo svojo vsebino iz različnosti evropskih narodov ob hkratnem upoštevanju,
razumevanju in predvsem spoštovanju prav teh razlik.49
Vrednote imajo v Evropski uniji (kot tudi v vsakem drugem pravnem sistemu) dve funkciji:
-

služijo za interpretacijo pravnih pravil (pravo naj se giba v okviru določenih vrednot),

-

služijo kot kriterij, na podlagi katerega se presoja veljavnost pravnih dejanj.50

43

Besedilo Pogodbe o ustavi za Evropo (2004). Dostopno na:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjukoaP66HdAhWPZl
AKHYokDQ8QFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropeanunion%2Fsites%2Feuropaeu%2Ffiles%2Fdocs%2Fbody%2Ftreaty_establishing_a_constitution_for_europe_sl.p
df&usg=AOvVaw15OtXOrFp4LRQcEueC8fKN (4.9.2018).
44
J. Kranjc, Vrednote Unije – nekaj vprašanj, 2006, str. 137.
45
M. Accetto, nav. delo op. 42., str. 144.
46
Spletna stran Evropskega parlamenta, Jacques Delors: Europe needs a "soul", 8.10.2010. Dostopno na:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20101006STO85428/jacques-delors-europe-needsa-soul (17.10.2018).
47
U. Di Fabio, Die Grundrechte als Werteordnung, 2004, str. 1, 3.
48
C. Calliess, Europe as Transnational Law – The transnalization of Values by European Law, 2009, str. 1367.
49
A. Kristan, Načela in vrednote kot pravnofilozofski temelj evropske nove ureditve, 2006, str. 210.
50
D. Jandl, Pravna država kot vrednota Evropske unije, 2006, str. 187.
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Preden se bolj podrobno spustim v nadaljnjo raziskovanje evropskih vrednot, naj nekaj besed
namenim še razjasnitvi med pojmi vrednota, pravno načelo in pravno pravilo (norma).
Pravna norma oz. pravno pravilo je temeljna sestavina prava, ki določa ravnanje pravnih
subjektov v določeni družbeni situaciji. Vsaka pravna norma temelji na vsaj eni vrednoti, kar
prispeva k legitimnosti pravnega sistema.51 Kvaliteta pravnega sistema je torej odvisna od
vrednot, ki so našle svoje mesto v določenem sistemu,52 pri čemer je treba upoštevati, da niso
vsi pravni sistemi enaki in da ima vsak pravni sistem svoje vrednote in s tem lastno hierarhijo.
Pravna pravila se razlagajo v luči vrednot iz katerih izhajajo, obratno, pa lahko tudi vrednote
izpeljemo oz. razberemo iz pravnih pravil.53
Vrednote so nedoločne, kompleksne, subjektivne in se v veliki meri opirajo na kontekst v
katerem se uporabljajo.54 S časom se tudi spreminjajo in prilagajajo ustreznim sociološkim in
zgodovinskim okoliščinam.55 Za razliko od načel, vrednote nimajo nobenih posebnih omejitev,
saj niso vezane na nobeno posebno pravno posledico in ne naslavljajo točno določenih pravnih
oseb.56 Vrednote ustvarjajo vrednostno podlago preko katere vplivajo na zakonodajo, upravo
in pravno prakso.57
Pravna načela so vrednostna merila, ki usmerjajo vsebinsko opredeljevanje pravnih pravil in
njihovo izvrševanje.58 Navezujejo se na neke standarde, ki izhajajo iz prava ali prakse in
prispevajo k oblikovanju pravnega okvira, ki naj služi kot podlaga za kasnejše odločanje.
Načela so temeljni kamen izgradnje pravnega sistema,59 saj usmerjajo konkretizacijo določenih
pravic.60 Z načeli povezujemo občutek dolžnosti, medtem ko vrednote izražajo nek namen oz.
cilj.61 Vrednote so preference, ki si jih deli večina ljudi – gre za cilje, ki jih je vredno
zasledovati. V političnem smislu vrednote opisujejo tiste kvalitete, ki so zaželene v političnem

51

C. Calliess, nav. delo op. 48., str. 1367.
D. Jandl, nav. delo op. 50., str. 187.
53
Prav tam, str. 199.
54
B. Speer, Die Europäische Union als Wertegemeinschaft – Wert- und rechtskonformes Verhalten als
konditionierendes Element der Mitgliedschaft, 2001, str. 981.
55
U. Di Fabio, nav. delo op. 47., str. 1, 3.
56
F. Reimer, Wertegemeinschaft durch Wertenormierung? Die Grundwerteklausel im europäischen
Verfassungsvertrag, 2003, str. 209.
57
C. Calliess, nav. delo op. 48., str. 1368.
58
M. Pavčnik, v: M. Pavčnik, A. Mavčič, Ustavno sodstvo, 2000, str. 413.
59
A. T. Williams, Taking Values Seriously: Towards a Philosophy of EU Law, 2009, str. 559.
60
A. Kristan, nav. delo op. 49., str. 203.
61
J. Habermas, Between Facts and Norms, 1996, str. 255.
52
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programu. Vrednote in načela se razlikujejo tudi v posledicah, ki jih izzovejo: načela zahtevajo
določeno ravnanje, medtem ko vrednote to isto ravnanje priporočajo.62
Seveda pa se koncepta vrednot in načel lahko tudi prekrivata, oz. sta včasih lahko celo
popolnoma zamenljiva in nemalokrat se porajajo vprašanja, ali gre pri nekem pojmu za
vrednoto ali načelo. Kot je nakazal že von Bogdandy, vrednote zapisane v 2. členu PEU-Liz
nimajo le deklaratorne narave, kot bi bilo to običajno, temveč izzovejo pravne posledice.63
2. člen odraža splošen normativni referenčni okvir za celotno primarno evropsko pravo oz. kar
za celotni pravni red EU.64 V tem primeru se pojma vrednota in načelo prekrivata, saj so meje
njunega razlikovanja nejasne.65
Naj za konec omenim še razmejitev med človekovimi pravicami in vrednotami. V vsakodnevni
rabi so vrednote zaradi svoje abstraktnosti in nedoločnosti precej neuporabne, zato se pojavi
potreba po temeljnih človekovih pravicah, katerih subjektivna narava, poskrbi za konkretizacijo
vrednot na posamezne uporabne pravice, na katere se lahko posameznik ali skupina ljudi
sklicuje v vsakdanjem življenju.66
7. člen PEU-Liz zagotavlja varovanje evropskih vrednot v ekstremnih primerih, medtem ko
imajo temeljne človekove pravice funkcijo varovanja delovanja evropskega vrednostnega
sistema v vsakdanjem političnem življenju.67
Vrednote se torej nanašajo na skupine in na njihove vrednostne sisteme. Vrednote so tisto, kar
člani neke družbe jemljejo kot etično in obče dobro oz. koristno, pravice pa se nanašajo na
posameznike in nanje se posamezniki v primeru kršitev lahko tudi sklicujejo.
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3.3. Kategorizacija vrednot
Sledeča kategorizacija, ki jo je oblikoval C. Callies,68 nam sistematično prikaže evropski sistem
vrednot:
1) INSTRUKCIJSKE VREDNOTE EU (guiding values): gre za vrednote, ki so
zaznamovale proces evropske integracije že vse od samega začetka. Položile so temelje
za gradnjo Evrope in so nepogrešljive za obstoj EU, kot jo poznamo danes. Gre
predvsem za med seboj tesno povezane tri vrednote - mir, integracijo in svobodo trga,
poleg katerih pa sta pomembni še solidarnost in subsidiarnost.
2) TEMELJNE VREDNOTE EU (fundamental values): so vrednote, ki so se razvile tekom
progresivne integracije EU. Gre za skupne vrednote EU in DČ, ki gradijo podlago za
notranjo in zunanjo politiko EU. Temeljne vrednote zajemajo: demokracijo, pravno
državo, svobodo, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, človekovo
dostojanstvo in enakost.
3) POSAMEZNE VREDNOTE EU (single values): konkretizirajo določene vidike
instrukcijskih in temeljnih vrednot na določenih področjih. Te posamezne vrednote bi
lahko šteli tudi med temeljne vrednote, saj nimajo svojega lastnega pomena, temveč le
določajo katera vrednota stoji za posamezno pravno dobrino.69
Z uveljavitvijo spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, enakosti, pravne države,
demokracije in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot temeljnih vrednot
Unije, se EU zavezuje, da bo delovala brez sovražnega koncepta. EU vrednote tako
predstavljajo ustavno pravo Unije in ne dovoljujejo razvoja evropske identitete na podlagi
diskriminacije, temveč le na podlagi diferenciacije. Skuša se doseči legitimno diferenciacijo
med državami in osebami, ki ne sledijo istim vrednotam oz. jim sledijo samo do določene
meje.70
Evropsko ekonomsko, politično, vojaško in kulturno združevanje druži iskanje ravnovesja med
integracijo in ohranjanjem raznolikosti. Evropa je skupnost skupnih vrednot, ki temeljijo na
človeku, svobodi, enakosti, spoštovanju človekovih pravic in sprejemanju raznolikosti,
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medsebojni toleranci, pravičnosti in solidarnosti. Evropa je tako političen projekt, katerega
namen je združitev ljudi in skupnosti na temelju spoštovanja in sprejemanja raznolikosti.71
Da bi Evropa lahko predstavljala nekaj več kot samo institucionalno in ekonomsko integracijo,
potrebujemo vrednostno podlago na podlagi katere se lahko oblikuje evropska identiteta.72
Iskanje evropske identitete znotraj evropskega pravnega sistema ne temelji samo na skupni
jezikovni, kulturni ali verski osnovi, pač pa se morajo evropske institucije osredotočiti tudi na
spoštovanje enakosti DČ in njihovih nacionalnih identitet.73
Spoštovanje temeljnih vrednot Lizbonske pogodbe,74 je izrecen pridružitveni pogoj za nove
članice – tvori pravno podlago za priznanje članstva v EU.75 Enako velja tudi za instrukcijske
vrednote, saj so ključnega pomena za EU. Pravna pomembnost teh vrednot je poudarjena tudi
v določilu 7. člena Lizbonske pogodbe, ki določa, da se državi članici v primeru kršitve najprej
poda opozorilo da se oddaljuje od skupnih vrednot, kasneje pa se ji omeji tudi članske pravice.76

3.4. Razmerje med vrednotami družbe in ustavo v okolju držav članic EU
in Evropsko Unijo
Poglejmo si sedaj, kako ta skupek vrednot deluje kot ustava EU v primerjavi z nacionalnimi
ustavnimi vrednotami DČ.
Z vidika posameznih držav članic Komers razmerje med ustavo in vrednotami določene družbe
označuje kot: »[…] medsebojna odvisnost med ustavnim redom države in širšo skupnostjo.
Narava družbe77 definira in določa ustavni red, prav tako pa tudi ustavni red definira vrednote
družbe«.78 Temu sledi tudi Barak, ki pravi, da ustava ne more delovati znotraj normativnega
vakuuma. Na ustavo vplivajo vrednote in načela, ki jih mora ustava konkretizirati. To niso
osebne vrednote sodnika ali zakonodajalca, ampak vrednote širše družbe.79 Istega mnenja je
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tudi MacCormick, ki poudarja soodvisnost ustavnih vrednot in širšega družbenega konteksta, v
katerem vrednote delujejo kot interpretativni vodič, ki razlaga pomen ustavnih določb.80
Vsi ti pogledi razumejo ustavo kot direktni izraz širših družbenih vrednot. Ustava je temeljni
državni akt, ki vsebuje norme in vrednote, na katerih je utemeljena identiteta družbe in je temelj
državne avtoritete.81
Vrednote DČ imajo svoj izvor v grškem in rimskem svetu in so se nato nadalje razvijale in
dopolnjevale tekom različnih zgodovinski obdobij, predvsem renesanse, humanizma,
razsvetljenstva in reformacije.82 Poleg tega ne smemo pozabiti tudi na skupno zgodovino
Evrope, ki sta jo zaznamovali ne le ena, temveč kar dve svetovni vojni, katerih tiranija in
diktatura sta se vtisnili v evropski spomin.83
Na podlagi teh skupnih izkušenj so DČ izoblikovale določene vrednote, ki jih sprejema in
priznava širša skupnost. Te vključujejo svobodo, varnost, spoštovanje človekovega
dostojanstva, demokratična načela in pravno državo, med katerimi pa je še posebej pomemben
razvoj ČP. Sprejete s strani vseh DČ, te vrednote tvorijo temelje njihovih državnih ustav in
preko njih vplivajo na evropsko ustavno pravo.84
Nacionalne kulture so prežete z vrednotami, ki služijo kot temelj oblikovanja evropskih
vrednot. Evropske skupne vrednote tako primarno izhajajo iz vrednot DČ, ki so jih le-te
izoblikovale na podlagi svojih zgodovinskih in kulturnih izkušenj.85
Za razliko od nacionalnih ustav, ki so se oblikovale tekom obsežnega zgodovinskega razvoja,
ki je pripeljal do izoblikovanja vrednot, kot jih poznamo danes, je za evropsko ustavno pravo
značilno, da je zaznamovano s stalnim in (še) nedokončanim integracijskim procesom.86
Vrednote pravne države, bistvene za pravni red EU in zajete v Pogodbah EU, so podobne tistim,
ki jih najdemo v nacionalnih ustavah. Ključna razlika je v tem, da je Unija razvijajoči se
politični in pravni projekt, katerega meje se neprestano širijo, razvijajo in v določenih primerih
(tudi) krčijo oz. spreminjajo. Nasprotno, pa so družbe držav članic kompleksne politične in
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kulturne združbe, ki imajo globoke zgodovinske korenine, ki segajo veliko globje kot
zgodovina EU.
Unija ostaja zaenkrat, kakor smo že rekli, nezaključen projekt, katerega politična in pravna
aktivnost se mora odvijati v mejah Pogodb. To pomeni, da EU ne more določiti zaključene
celote političnih in moralnih vrednot, kot to lahko naredijo DČ, katerih superiorna državna
politična avtoriteta ima moč, da uveljavi te vrednote. Rezultat tega je, da so vrednote 2. člena
PEU-Liz, čeprav označene kot univerzalne, daleč od tega, da bi bile tudi univerzalno udejanjene
v praksi. Delujejo tako, da utemeljujejo omejen program EU ter hkrati predvidijo deklaratorno
platformo za nadaljnjo evropsko integracijo.87
Temeljne vrednote Unije vključujejo ideal evropske integracije. Glede ciljev Pogodb lahko
vidimo, da se interpretativna praksa SEU razlikuje od prakse državnih sodišč, saj slednja črpajo
iz etičnih in moralnih vrednot določene družbe in tako usmerjajo ustavno razlago, pri SEU pa
se opirajo na teleološko interpretacijo, ki dodeljuje pravni pomen nadrejenim pogodbenim
ciljem.88 Interpretacija Pogodb s strani SEU tako ne temelji na zgodovinskih okoliščinah
razvoja vrednot, ki bi pomenile zaključeno celoto, kot je to v primeru posameznih držav.89
Pogodbe predstavljajo najvišjo pravno avtoriteto znotraj EU pravnega reda kot tudi temelj EU
obstoja. To nakazuje, da je vrednostna podlaga v EU v resnici samoreferenčna.90,91 Vrednote
zapisane v Pogodbah, niso povzele vrednotnih sistemov DČ in jih samo 'prepisale' v Pogodbe,
temveč vrednostni sistem Unije tvorijo Pogodbe, institucionalna praksa Unije ter sodna praksa
SEU. Tako lahko vidimo, da direktna povezava, ki obstaja med nacionalnimi ustavami in
ustavnimi vrednotami, ki izhajajo iz njene družbe pri Uniji ne obstaja.92
V DČ so v ustavi zajeti politični in moralni ideali, ki izhajajo iz družbe, v kateri je ustava
najvišja pravna avtoriteta. V EU pa pravna avtoriteta izhaja iz Pogodb,93 v katerih so zapisani
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določeni cilji, ki naj poglobijo politično, socialno in ekonomsko integracijo med DČ. Ta ideal
integracije, na katerega se lahko gleda tudi kot na ustavno vrednoto, je izražen znotraj
omejenega področja Evropske unije in njenih Pogodb.94
Na tem mestu je potrebno še omeniti, da navkljub temu, da so evropske vrednote medsebojno
povezane z nacionalnimi vrednotami in jim nacionalne vrednote služijo kot temelj, imajo
evropske vrednote tudi svojo lastno vsebino. Čeprav so bile povzete iz nacionalnih ustav, so se
s tem, ko so bile povzdignjene na evropski nivo do določene mere osamosvojile, posebej za
namen izgradnje skupnega evropskega sistema vrednot.95
»Ustava« Unije se tako zelo razlikuje od sistematičnega pravnega reda DČ. Kot prvo, in že
omenjeno, ima EU še vedno status razvijajočega se političnega projekta integracije, in drugič,
EU ima omejeno moč kar se tiče izvajanja Pogodb Unije in doseganja zastavljenih ciljev.96 To,
da je EU nedokončan projekt oz. projekt v teku, nikakor ne smemo razumeti kot neuspeh. Unija
v moderni družbi namreč predstavlja postnacionalni politični sistem,97,98 v katerem države in
regije še vedno ohranjajo svojo identiteto, hkrati pa Unija, kot postnacionalna tvorba, zagotavlja
motor političnih sprememb, ki so potrebne v procesu globalizacije.99
Vrednot EU, ki prežemajo njeno notranjo in zunanjo politiko, ni mogoče razumeti, če si jih ne
predstavljamo v širšem zgodovinskem kontekstu. Proces integracije se je s povezovanjem
nekdanjih sovražnic začel kot delno idealističen mirovni projekt, katerega pot se je nadalje
razvijala preko ekonomskega in političnega povezovanja. Začetne vrednote Unije, ki so
prisotne že od samega začetka, niso bile nikoli opuščene in so danes, kot še nikoli poprej, vidne
tako v notranjem kot tudi zunanjem delovanju Unije. Osnovnim vrednotam miru, svobodi in
demokraciji so se sčasoma pridružile še druge. Brez dvoma torej lahko govorimo o
konstitutivnih elementih EU politične identitete.100
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3.5. Načela postanejo vrednote?
Za razliko od vrednot, ki so zapisane v nacionalnih ustavah in (večinoma) predstavljajo skupek
težko določljivih in abstraktnih pojmov, imajo vrednote zapisane v 2. členu PEU-Liz drugačno
pravno naravo. Temeljna načela (oz. vrednote po 2. členu PEU-Liz) so norme primarnega
evropskega prava, ki imajo normativno funkcijo in tako predstavljajo temelj celotnega
evropskega pravnega sistema, saj določajo relevantno podlago iz katere izhaja avtoriteta
evropskih institucij.101 Iz tega razloga moramo jasno razmejevati med vrednotami 2. člena PEULiz na eni strani in nacionalnimi vrednotami, ki predstavljajo predvsem neko stremenje k
idealni družbi.
Ko PEU-Liz v 2. členu govori o vrednotah Unije, imamo na tem mestu pravzaprav opraviti z
načeli, tj. temeljnimi načeli evropskega prava – taka je bila tudi formulacija pred
preimenovanjem, ki ga je uvedla revizija PEU (Lizbonska pogodba) saj so bile vrednote iz 2.
člena PEU-Liz dogovorjene na podlagi ustreznega postopka,102 in ker proizvedejo pravne
posledice.103 Prav zaradi tega posebnega pomena, bi bilo za njih boljše poimenovanje načela
kot pa vrednote, saj gre pri načelih za temeljne in pravno pomembne institute z obvezno močjo
(kot sta npr. demokracija in pravna država), ki so nujno potrebni za vsakodnevno delovanje
pravnega sistema EU.104
Preimenovanje iz načel v vrednote je ustvarilo nejasnost predvsem iz dveh vidikov. Prvi vidik
je terminološki: kot primer naj navedem pravno državo, pri kateri je očitno, da gre za 'načelo',
saj gre za del primarnega prava EU in umestitev tega načela med vrednote bi lahko šteli za
napako.105 Na to nakazuje tudi sodna praksa SEU, ki pravno državo omenja kot načelo že vse
od pogosto citirane sodbe v zadevi Les Verts.106 Drug vidik je teoretski: pravna znanost jasno
razlikuje med pojmoma vrednota in načelo in kot je zapisal že Laurent Pech, nesrečno
poimenovanje v Lizbonski pogodbi, pravni državi (isto velja tudi za demokracijo in temeljne
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ČP) ne odreka mesta med temeljnimi načeli.107,108 Zaradi povedanega je pomembno, da vidimo
preko 'zmede', ki jo je s preimenovanjem ustvarila Lizbonska pogodba.109
O načrtih in predvidevanjih skritih za dvojnim imenovanjem, lahko na tem mestu samo
ugibamo, nedvomno pa je, da se bosta termina načelo in vrednota v prihodnosti na evropskem
pravnem področju izmenjevala. Včasih bo govora o načelih, včasih pa o vrednotah EU. Pojmov
ne smemo ločevati s preveliko gorečnostjo, saj sta v smislu vrednot zapisanih v 2. členu PEULiz nekako sinonima.
Ugotovimo lahko torej, da imajo vrednote 2. člena PEU-Liz obvezno moč. V primeru, da se
evropskih vrednot ne spoštuje, ko je to potrebno, gre za zanikanje evropskega acquisa,
zapisanega v samih temeljih EU prava.110
Prvotna cilja EU, zagotovitev miru in gospodarska povezanost znotraj njenih meja, sta bila
uspešno izpeljana, zato se EU sedaj lahko posveti bolj preciznim dejavnikom svojega obstoja –
izgradnji skupne evropske identitete, ki bi povezovala evropsko prebivalstvo, ne le na
gospodarski ravni, temveč na globlji vrednostni in moralni podlagi.

3.5.1. Nujnost skupnih vrednot
Na tem mestu bi se morda lahko še vprašali, čemu je pravzaprav Lizbonska pogodba
spreminjala popolnoma razumljiv institut načel v vrednote? Lahko to preimenovanje razumemo
kot začetek pridobivanja evropske identitete111 oz. način izpolnjevanja zadanih ciljev EU?
Večina političnih analitikov si je spremembo termina iz načel v vrednote v Lizbonski pogodbi
razlagala kot bolj čustveni, manj odrezavi tip retorike, kot pa so jo imela načela 6. člena
Amsterdamske pogodbe. Preimenovanje naj bi po mnenju teh strokovnjakov vplivalo na večje
spoštovanje načel oz. vrednot v prihodnosti.112
Zanimivo bi bilo analizirati, ali takšna omemba vrednot dejansko prispeva k legitimizaciji
evropskega projekta. Ali EU sploh potrebuje skupne vrednote oz. konkretneje, ali je nujno
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potrebno, da je Unija 'ojačana' z omembo skupnih vrednot ali zadostuje omemba načel v
pogodbah EU?113
V pogovorih, ki so spremljali snovanje PUE je bilo govora tudi o tem, da je za izgradnjo močne
evropske identitete potreben nek globlji občutek povezanosti, ki predstavlja predpogoj za
delovanje demokratične evropske skupnosti.114 Poudarek, ki se ga daje na evropske vrednote
naj bi tako izhajal iz neke vrste politične nujnosti.
S tem se ne strinja J. Lacroix, ki meni, da obstajajo vsaj trije razlogi zaradi katerih dvomi v
potrebo po iskanju evropskih vrednot. Vrednote naj ne bi bile tako splošno razširjene kot bi si
mislili, dvomi pa tudi v nujnost in zaželenost teh vrednot. Omemba skupnih vrednot bi se lahko
zdela smiselna v času, ko je Evropsko gospodarsko skupnost sestavljalo prvotnih šest
ustanovnih članic, z večanjem števila DČ in sprejetjem vzhodnoevropskih držav v Unijo pa to
po njenem mnenju, zaradi raznolikosti kultur DČ, ni več mogoče.115
Lacroix je prepričana, da pristop Evropske unije, ki temelji na vzpostavitvi skupnih vrednot
precenjuje pomembnost le-teh pri vzpostavitvi socialne kohezije. Glavni argument za
vzpostavitev skupnih vrednot je domnevna nujnost po generiranju močnega občutka
pripadnosti Evropi med državljani EU, kar pa namiguje na to, da trajnega miru in blagostanja
ne moremo doseči brez skupnih vrednot. Tako mišljenje je prenagljeno, saj po njenem mnenju
zahodne demokracije nudijo dober empiričen primer, ki kaže, da ljudje lahko živijo v harmoniji,
ne glede na navzkrižje osebnih vrednot. Preden se poziva k nujnosti potrebe po skupnih
vrednotah na katerih bi zgradili boljšo Evropo, bi se morali vprašati kako so lahko družbe, ki
so tako izrazito raznolike, hkrati tudi tako trdne, miroljubne in uspešne (v relativnem, ne
absolutnem smislu) v primerjavi s preostankom sveta. To seveda nikakor ne pomeni, da
vrednote ne spadajo več v moderno dobo in da bi morale popolnoma izginiti, temveč samo, da
so v pluralistični družbi, racionalno sprejete in priznane norme in načela bolj učinkovito
sredstvo razreševanja konfliktov, kot pa skupne vrednote.116
Lacroixova torej meni, da za uspešno delujočo Unijo vrednote niso potrebne in da zadostuje,
da pravni red Unije temelji na načelih in pravnih pravilih. Ali je tako mnenje pravilno ali ne, je
predmet različnih interpretacij, a kot protiargument naj omenim Weimarsko republiko, ki je
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bila primer vrednostno nevtralnega sistema v katerem je bil objekt zaščite država kot institucija,
ne pa vrednote, ki naj bi jih država promovirala in varovala.117
Ustavna načela Weimarske republike so bila v tistem času razumljena formalistično. Načelo
demokracije je bilo definirano z večino v parlamentu, kar pomeni, da je bila na oblasti politična
stranka, ki je dosegla zahtevano večino. Pravna država je pomenila, da so dejanja, ki jih izvaja
stranka, ki ima večino v parlamentu legalna, pri čemer vsebina prava ni bila pomembna.
Človekove pravice v tem formalističnem pogledu niso zavezovale vladajoče stranke. Stranka
je imela pravico človekove pravice ustavno spreminjati, saj ustava ni bila zavezana k
spoštovanju ČP. V tem sistemu ustava ni pomenila temeljnega državnega akta, ki bi bil nadrejen
zakonom in bi predstavljal legitimno podlago odločanja. Od zakonov se je razlikovala samo po
tem, da je bila za spremembo ustave potrebna dvotretjinska večina, ki je lahko tudi spremenila
oz. ukinila večinsko pravilo.118 »Ustava Weimarske republike […] ni vzpostavila nobenih
političnih ali pravnih omejitev, ki bi zavezovale zakonodajalca.«119
Weimarska republika je tragičen primer propada federalne države z zelo strahovitimi
posledicami.120 Iz tega primera se lahko naučimo kako pomembne so vrednote v pravnem
sistemu – določila o varstvu pravne države ne smejo biti razumljena kot vrednostno nevtralna,
ampak morajo biti interpretirana v kontekstu varovanja demokracije in človekovih pravic.
Poleg tega lahko ugotovimo, da tudi sam obstoj mehanizmov prisile ni dovolj, potrebno je
zagotoviti njihovo dejansko uporabo v primeru kršitve, kajti kot izhaja iz primera Weimarske
republike, pravna ureditev ni vsebovala pomanjkanja ustreznih varstvenih določb, glavni razlog
da je prišlo do propada je, da ti mehanizmi niso bili uporabljeni, ko bi bilo to nujno potrebno.121
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3.6. Ustava – zgolj uniformno besedilo ali temelj ustanovitve države?
Vprašanje, ali je EU dosegla takšno stopnjo razvoja na kateri bi bilo potrebno, da se zapiše
evropska ustava, je bila tema razprav kar nekaj let. Preden pa bi se lahko lotili takega podviga,
bi bilo potrebno najprej razčistiti, kaj pravzaprav pomeni institut 'ustave', saj politiki in pravni
strokovnjaki pojmu pripisujejo različne pomene.
Tradicionalno gledano je ustava vezana na državo in predstavlja njen temeljni pravni akt, s
katerim suverena država določi obliko svoje politične in družbene ureditve.122 Taka ustava je
izraz volje skupine ljudi, da se povežejo kot narod v suvereno državo (oz. podobno entiteto) in
na ta način oblikujejo nacionalno identiteto zgrajeno na skupnih vrednotah.
Gledano širše, ima 'ustavo' lahko tudi meddržavna ali naddržavna entiteta, ki je pravno
neodvisna. Tukaj je potrebno razumeti, da se taki 'ustavi' ne pripisuje nobenih kvalitet, kot jih
ima tipično v suverenih državah.123 V tem drugem, tehničnem smislu, ima Unija že dolgo časa
ustavo, razpršeno zapisano v svojih Pogodbah ter v splošnih pravnih načelih, razvitih s strani
SEU. Ta 'razpršena' ustava služi kot evropski pravni sistem na podlagi katerega delujejo
evropske organizacije in institucije, ureja odnose med EU in DČ in njihovimi državljani ter
tretjimi državami, ki niso članice EU.124 Na podlagi te ustave je urejena tudi jurisdikcija SEU,
ki je v enem izmed svojim mnenj PEU opredelilo kot »ustavno listino evropske skupnosti, ki
temelji na pravni državi«.125 Ustava Unije v tem drugem, širšem pomenu, je zelo daleč od
tradicionalnega pomena, ki ga pripisujemo državnim ustavam.
Konvencija o prihodnosti Evrope, ustanovljena s strani DČ, je tako predlagala osnutek Pogodbe
o ustavi za Evropo, ki bi pomenila dogovor DČ na podlagi javnega mednarodnega prava, ne pa
ustavnega akta, ki bi izhajal iz volje širše skupine ljudi, da ustanovijo suvereno državo.126
Zgoraj opisana razlika je razločevalni element, ki pa se je na žalost v nadaljnjih razpravah
izgubil,127 zato ni nič čudnega, da si je širša javnost evropsko ustavo interpretirala v
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tradicionalnem in ne v širšem političnem smislu. Osnutek evropske ustave bi, sledeč taki javni
interpretaciji, predstavljal ustavo, ki bi bila enaka ustavam DČ in bi zaradi superiornosti EU
nad DČ zmanjševala neodvisnost in suverene pravice sledečih. To bi lahko razumeli kot enega
izmed (pomembnih) razlogov zakaj so državljani Francije in Nizozemske na referendumu
zavrnili osnutek PUE.128 Prav zaradi te zavrnitve so kasneje v Lizbonski pogodbi umaknili ves
ustavni patos (zastava, grb, himna), ki je prevladoval v PUE in jo predstavili kot amandma vseh
že obstoječih pogodb.129
Lizbonska pogodba, kakor že ime samo pove, ne govori več o evropski 'ustavi'. DČ so se tokrat
vzdržale kakršnekoli omembe, da bi Lizbonska pogodba lahko predstavljala izgradnjo evropske
države in s tem prenehanje obstoja nacionalnih držav. Prav tako je to pomenilo konec
pogovorov o evropskih simbolih, ki so bili zapisani v PUE (zastava, evropska himna, evro, dan
Evrope). DČ tako zavračajo idejo, da bi Evropa imela svojo ustavo, v kolikor izraz ustava
pomeni začetek evropske države – nadrejenost evropskega pravnega reda, absolutna
primarnost, ustavodajna avtoriteta ter prisotnost izključne politične strukture.130
Navkljub vsemu temu pa je Evropski parlament v svojem poročilu poudaril,131 da Unija
dejansko že ima ustavo (tj. Pogodbe), ki EU podeljuje pravno avtoriteto, da izvršuje oblast na
določenih področjih in s tem omejuje pristojnosti DČ. Dodal je tudi, da je posledično nesprejetje
Lizbonske pogodbe razumel kot odklonitev ideje o združitvi vseh obstoječih pogodb v enotno
oz. sistematično Pogodbo.132
Evropska unija je bila ustanovljena, kasneje povečana in dopolnjena s strani držav članic. Gre
za unijo držav, ki presega konfederacijo, saj je s svojo enotnostjo in povezanostjo to mejo že
davno presegla, a je hkrati manj kot federalna država, saj končni cilj EU ni nadomestiti DČ.
Cilj EU ni, da bi izpodrinila nacionalne ustave, temveč želi z njimi sovpadati ter jih po potrebi
dopolnjevati na področju evropskega in ustavnega prava DČ.133
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3.6.1. Primerjava evropskega primarnega prava z evropskim ustavnim pravom
Uporaba kategorije 'ustavnega prava' in njena sinonimizacija s primarnim pravom EU ne sme
biti obravnavana lahkotno, še posebej odkar je bil zavrnjen osnutek PUE, ki je namigoval prav
na to povezavo. Ne glede na to, pa je koristno, da se to povezavo (če obstaja) nadalje razčleni
vsaj v akademskem smislu.
Obstoječa teza nakazuje, da se ustavno pravo Unije še posebej izrazito kaže v ustanovnih
(temeljnih) načelih Unije – to so tiste norme primarnega prava, ki imajo normativno funkcijo
in na podlagi katerih je bil vzpostavljen evropski pravni sistem.134 Te norme določajo legitimno
podlago, ki je potrebna za izvrševanje oblasti.135
Prehod iz ožje formalne povezave v širšo politično unijo ima svoje začetke v letu 1992, leta
1997 pa so bila načela svobode, demokracije, spoštovanja ČP in temeljnih svoboščin in pravne
države zapisana tudi v 6. člen Amsterdamske pogodbe, kar nakazuje na željo po ustavni
semantiki.136 Temu je sledil tudi SEU, ki je še do nedavnega uporabljal pojem 'ustavno načelo'
zgolj v kontekstu ustavnih načel DČ,137 v primeru Kadi,138 pa je prvič uporabil ta izraz tudi za
skupnostno pravo, kar nakazuje na inovativno naravo sodbe.

3.6.2. Prednosti evropske ustave
EU je mednarodna organizacija z lastno pravno osebnostjo, ki razpolaga s suverenimi
pravicami, kar pomeni, da so se DČ ter posamezniki primorani podrediti ukrepom izdanih s
strani EU. Na kratko: EU ustvarja pravo. Ima moč, da sprejme in implementira administrativne
ukrepe. SEU izdaja sodbe, ki so za stranke zavezujoče in jih morajo DČ po potrebi
implementirati v domače pravo. Evropski pravni red določa pravice posameznikov in jim
nalaga dolžnosti. EU sodeluje z drugimi subjekti mednarodnega prava. Vse to nakazuje, da EU
ni daleč od tega, da bi bila država. Države imajo ustave. Pojem ustave zajema pravna pravila in
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načela, ki organizirajo delovanje države in določa smernice za izvajanje suverene oblasti. Ali
naj bo EU odvzeta pravica do lastne ustave, čeprav je podobnosti z državo v izobilju?139
Nadalje, ustava ni več izključen simbol suverenih držav, ampak gre bolj za akt, ki ureja razmerja
med različnimi subjekti in oblika samo-organizacije.140 Glede na povedano, bi EU lahko imela
ustavo. Dejstvo, da je EU utemeljena na mednarodnih pogodbah, ne pomeni da nima ustave: ni
namreč zunanja oblika tista, ki je pomembna, temveč vsebina.141
Čeprav so Pogodbe Unije v evropski pravni red vpeljale elemente državnih ustav, so temeljni
elementi ustave (načela demokracije, pravne države, temeljne ČP) še vedno manjkali. SEU je
te luknje zapolnilo z razvojem lastne sodne prakse. Iz tega lahko vidimo, da Pogodbe ne
predstavljajo celotne EU ustave, določeni elementi so se razvili preko sodniškega prava, iz česar
lahko zaključimo, da je ustavno pravo EU sestavljeno iz Pogodb in sodniškega prava. Ustava
EU torej ni nekaj, kar bi se v prihodnosti lahko izoblikovalo, temveč nekaj, kar je definitivno
prisotno že kar nekaj časa.142
Negativni vidik evropske ustave je, da je materija, ki tvori ustavno pravo EU, precej obsežna.
Relevantna vsebina se namreč nahaja v večih Pogodbah, poleg tega pa moramo upoštevati še
vse anekse, protokole in deklaracije. Temu je treba dodati še neodvisne dogovore med DČ, ki
tudi spadajo pod jurisdikcijo SEU in so tako del evropskega pravnega reda. Evropska ustavna
materija je tako kar precej razpršena in zato nepriljubljena.143
Poleg negativnih vidikov pa je seveda potrebno omeniti tudi pozitivne vidike takšne ustave,
med katerimi je najpomembnejše zavedanje, da z vsako nadaljnjo stopnjo evropske integracije
obstaja možnost, da bo nova pogodba propadla (živi dokaz tega je PUE). Če bi bile prejšnje
pogodbe vsebovane v novejši pogodbi (z namenom doseči enoten tekst pogodb), slednja pa bi
propadla, bi bil obstoj prejšnjih pogodb v nevarnosti.144,145
Zaradi vseh teh razlogov (pozitivnih in negativnih) je skoraj neverjetno pričakovati, da bo EU
ustava nekega dne vsebovana v enem samem strnjenem dokumentu. Sprejetje Lizbonske
pogodbe torej ne pomeni združitve vseh obstoječih pogodb v enoten dokument, Pogodba o
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Evropski uniji in Pogodba o delovanju EU (v nadaljevanju PDEU) ostajata še naprej dve ločeni
pogodbi. Lizbonska pogodba ohranja vsebino, ki jo je vsebovala že propadla PUE, z izjemo
določenega ustavnega patosa, ki je PUE (preveč) približal obliki države in povzročil njen
žalostni konec.

3.7. Pot izgradnje evropske identitete
Konec druge svetovne vojne je tlakoval pot za izgradnjo miru in začel se je proces integracije.
Ta proces je sledil neo-funkcionalističnemu pristopu,146 ki ga je zagovarjal Jean Monnet, v
katerem je pričakovati ne le razvoj skupne ekonomije ampak tudi politike.147
Evropska unija je bila sprva ekonomska integracija, ki je sicer imela politične prvine, vendar
niso bile tako poudarjene kot ekonomske (vsaj iz vidika posameznega državljana), zato tudi
demokratični deficit v začetnih letih tako ni bil tako opazen, povečevati se je začel kasneje, ko
se je Unija pričela intenzivneje poglabljati tudi v političnem smislu.148
Ekonomska integracija je bila v devetdesetih letih že dobro zakoreninjena, občutek skupne
pripadnosti pa je v tem pogledu še vedno šepal, zato je postalo pomembno, da začne politika
ekonomskih interesov v večji meri sovpadati s politiko skupne identitete, saj ta predstavlja
ključen dejavnik pri poglabljanju politične integracije.149
Problematika evropske identitete je bila v prvih evropskih pogodbah (na začetku EU
integracije) omenjena le v smislu dejavnika razlikovanja EU od ostalih mednarodnih političnih
akterjev. V drugi polovici osemdesetih let pa je bila Evropa vse bolj razumljena kot skupnost
skupnih vrednot in kot območje politično usmerjenih državljanov, kar se opazi tudi v besedilu
Lizbonske pogodbe in različnih EU programih.150
Koncept evropske identitete je bil na evropskem političnem odru prvič predstavljen z
Deklaracijo o evropski identiteti,151 v kateri je bilo ugotovljeno, da sodelovanje med prebivalci
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Evrope predstavlja nujnost, ki bi Evropo bolje pripravila na globalne grožnje. Deklaracija se je
zavzemala za načela demokracije, pravne države in socialne pravičnosti (ki je končni cilj
ekonomskega razvoja) in spoštovanje ČP, ki naj bi bili temeljni elementi evropske identitete.152
Nedolgo zatem je bilo izdano Tindemanovo poročilo (1976), kjer je bilo predlagano, da EU
postane 'Evropa za državljane' (A Citizen's Europe).153 Maastrichtska pogodba je nadalje
vzpostavila institut evropskega državljanstva, PUE pa je predvidela povečan nivo sodelovanja
evropskih državljanov v procesu odločanja kar je kasneje prevzela tudi Lizbonska pogodba.154
Edini način, kako prepričati ljudi, da bi se počutili bolj povezane z Evropo in s tem kar Evropa
predstavlja, je izgradnja občutka pripadnosti, ne da bi se pri tem izgubila državna pripadnost.
To se lahko doseže z razvojem EU kot političnega projekta, ki temelji na skupnih vrednotah,155
kar pa je zaradi izjemne raznolikosti današnje družbe težko doseči.156 Opaziti je, da se evropski
državljani še vedno čutijo bolj povezane s svojo državo, kot pa z EU.157 Tega se zaveda tudi
EU, katere neuradni slogan 'Združeni v raznolikosti', razume in sprejema razlike med DČ, hkrati
pa stremi k temu, da bi se našli vsaj neki skupni temelji oz. skupne temeljne politične vrednote,
na podlagi katerih bi bila mogoča nadaljnja gradnja evropske identitete.158
Glavni predpogoj za rast evropske identitete je povečanje demokratičnega sodelovanja na vseh
ravneh odločanja.159 Relativno nizka raven političnega sodelovanja in šibka povezanost ljudi z
EU predstavlja problem legitimnosti za EU.160 Sodelovanje demokratično osveščenih
državljanov EU bi se moralo okrepiti preko oblikovanja resnično evropskih političnih strank,
volitev evropskih funkcionarjev, sprejeti pa bi bilo potrebno tudi institut referenduma za sporna
vprašanja, ki se tičejo vseh prebivalcev Evrope.161
Razvoj evropske identitete je dandanes v največji krizi vseh časov. Različne, a med seboj
prepletene situacije (npr. ekonomska kriza, kriza povečanega pretoka beguncev in njihova
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiiw6_R0KjdAhWBal
AKHZd5D9sQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.pedz.uni-mannheim.de%2Fdaten%2Fedzmr%2Fpbs%2F00%2Feuropean_identity_en.pdf&usg=AOvVaw2op07NDzirhCnLhY_QsSL7 (7.9.2018).
156
M. Accetto, nav. delo op. 42., str. 149.
157
L. Bekemans, nav. delo op. 71., str. 9.
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integracija v EU, terorizem na evropskih tleh) poganjajo agresivne nacionalistične težnje, ki
vzbujajo dvom v možnost tesnejše povezave Evropejcev.162 Zaradi vsesplošno razširjene
negotovosti, ki izhaja iz kriz, je še toliko bolj pomembno, da se ponovno obudi sodelovanje
med državljani in državami EU, da se okrepi evropska demokracija in da se potrdi vrednote na
katerih temeljita medsebojna odvisnost in sožitje.
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Glede na povedano, bi bilo potrebno

povečati možnost udeležbe in sodelovanja državljanom Unije v njenih institucijah, več truda pa
bi bilo potrebno vložiti tudi v evropski etos (temeljne vrednote in etične načela), ki naj orisuje
zunanjo podobo evropske identitete.164 Trajnostni razvoj EU v prihodnosti torej zahteva bolj
napredne oblike naddržavne oblasti, zmožne upravljati s kompleksnimi in medsebojno
povezanimi ekonomskimi in političnimi problemi, ki naj ojačajo občutek pripadnosti.165
Pozabiti ne smemo tudi na zunanji vidik te identitete – EU odgovornost na mednarodnem
področju. Globalni problemi se ne morejo več reševati samo na državni ravni saj so ta obseg že
davno presegli in posledično je Evropa odgovorna za to, da 'govori z enim glasom' nasproti
drugim državam.166

3.8. Vrednostna nevtralnost vrednot
Temeljne vrednote so bile določene s konsenzom (skoraj) vseh narodov. Javno mnenje izkazuje,
da državljanom EU največ pomenijo vrednote demokracije, svobode in enakosti.167 Zakaj so te
vrednote bolj v ospredju kot ostale? Ali so (po svoji naravi) superiorne ostalim etičnim in
kulturnim vrednotam? In če je temu tako, do katere mere? Enakost, svoboda in demokracija so
tudi vrednote, ki imajo svoj izvor v evropskem krščanstvu. Ali torej te vrednote prevladujejo
nad drugimi iz tega razloga?168
Izrecna omemba krščanstva (kot izvora vrednot) v času pisanja osnutka PUE je bila vir
nesoglasij med DČ. Eden izmed redkih zagovornikov omembe krščanstva je bil Weiler, ki je
trdil, da večina DČ v svojih ustavah že omenja krščanstvo, zatorej naj bo omenjena tudi v ustavi
162
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EU, saj le-ta temelji na ustavah DČ.169 To je morda logična ugotovitev, toda kot smo omenili
že zgoraj, ustava EU ni replika ustav DČ, temveč je ustava naddržavne entitete, ki stremi k
temu, da nadgrajuje in dopolnjuje nacionalne ustave. Evolucija in napredek Evropske unije
omogočata, da se le-ta razvija preko meja nacionalnih držav in da vrednote, ki so temelj njenega
obstoja utemelji na drugačni podlagi, kot so to storile DČ.
Eden izmed najbolj prepričljivih odgovorov na zgornje vprašanje poudarja vrednostno
nevtralnost vrednot,170 kar pomeni, da omenjene vrednote dovoljujejo veliko svobode pri
njihovem razumevanju in izvrševanju, saj ponujajo samo okvir katerega naj se posamezniki in
država držijo, ne da bi hkrati zadušile možnost lastne interpretacije teh vrednot.
Koncepta svobode in enakosti, razumljena individualistično, služita kot elementa vrednostno
nevtralnega sistema za razreševanje rasnih, kulturnih in moralnih konfliktov. V modernem
svetu državljani razvijejo lastno identiteto na temelju svojih različnih, včasih konfliktnih,
prepričanj in kulturnega ozadja. Iz tega razloga potrebujemo pravni sistem, ki omogoča
koeksistenco teh posameznikov in omogoča pluralnost mnenj. Ustavne vrednote si zaslužijo
ime 'ustavne' ko in samo, če so nepogrešljive v sistemu, ki zagotavlja mirno sožitje in
strpnost.171
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4.

VIRI IN TIPOLOGIJA EU VREDNOT

4.1. Viri172
Ugotovili smo, da so bile vrednote z razvojem evropskega integracijskega procesa vedno bolj
poudarjene in da so sčasoma našle svoje mesto tudi v Pogodbah in dokumentih EU. Eno izmed
pomembnejših omemb skupnih vrednot Unije najdemo v preambuli Listine Evropske unije o
temeljnih pravicah (v nadaljevanju Listina): »Evropski narodi so pri oblikovanju vse tesnejše
zveze odločeni na podlagi skupnih vrednot deliti mirno prihodnost.«173,174
Poleg Listine sta najpomembnejša dokumenta EU v katerih lahko zasledimo omembo vrednot
PEU-Liz in (zavrnjen) osnutek PUE.175

4.1.1. PEU (Lizbonska pogodba)
Ko skušamo določiti katere vrednote so tako pomembne, da je nujno, da se varujejo v okviru
EU, je izhodiščna točka seveda Lizbonska pogodba. Omembo vrednot lahko zasledimo že v
preambuli PEU-Liz: »[…] ob zajemanju navdiha iz kulturne, verske in humanistične dediščine
Evrope, iz katere so se razvile univerzalne vrednote nedotakljivosti in neodtujljivosti človekovih
pravic, svobode, demokracije, enakosti in pravne države […], potrjujoč svojo zavezanost
načelom svobode, demokracije in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter
pravne države […]«.
Nadalje nas 2. člen PEU opominja, da je Unija utemeljena na načelih spoštovanja človekovega
dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja ČP, vključno s
pravicami pripadnikov manjšin.176 Vrednote so v tem členu zapisane dovolj splošno, da lahko
zajamejo čim širši krog držav, hkrati pa poosebljajo vse glavne dosežke zahodne civilizacije in
njene politične filozofije.177
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V sledečem, 3. členu PEU-Liz določa, da so glavni cilji EU krepitev miru, njenih vrednot in
blaginja narodov ter da se zavezuje svojim državljanom nuditi območje svobode, varnosti in
pravice.178
Posebno pomemben je 5. odstavek 3. člena, ki je bil oklican za 'misijonarsko načelo'
(missionary principle), saj regulira delovanje EU na globalni ravni in vzpostavlja razmerje med
EU in preostalim svetom.179 V tem odstavku Unija obljublja, da bo v odnosih s preostalim
svetom podpirala in spodbujala svoje vrednote in interese ter prispevala k zaščiti svojih
državljanov.180 Ta obljuba je kasneje ponovno zapisana v 21. členu, kjer Unija stipulira, da jo
bodo pri njenem delovanju na mednarodni ravni vodila načela, ki so bila podlaga njenega
nastanka.181,182
Nadalje je znano tudi dejstvo, da se je Unija aktivno zavzemala za sprejem evropskih vrednot
v državah kandidatkah, v procesu širitve meja Unije. Kopenhagenska merila so poudarjala
demokracijo in varstvo ČP kot neizogibna pogoja članstva. Vloga EU pri promoviranju
človekovih pravic in motorja sprememb v državah kandidatkah EU je imel v tistem času
pomemben vpliv in je dolgotrajno (pozitivno) zaznamoval evropsko pravo.183 V zvezi s tem je
pomemben tudi 49. člen PEU- Liz, ki zagotavlja, da lahko vsaka evropska država, ki spoštuje
vrednote iz 2. člena in si prizadeva za njihovo spodbujanje, zaprosi za članstvo v Uniji.184
4.1.1.1. Zavezujoča narava 2. člena PEU-Liz
2. člen PEU-Liz ima zavezujočo naravo in zavezuje tako institucije in organe EU, kot tudi DČ.
Ima primarnost nad sekundarnim pravom EU in nad nacionalnim pravom DČ (vključno z
državnimi ustavami). Gre za zavezo k politično-filozofskim konceptom, ki so zapisani dovolj
ohlapno, da dovoljujejo konkretizacijo na več načinov. Vrednote so nadalje nekoliko bolj
podrobno opredeljene v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.
Zavezujoča narava določb PEU-Liz pomeni, da v primeru kršitev pogodbenih obveznosti s
strani DČ obstajajo primerni postopki reševanja domnevanih kršitev določenih z PEU-Liz.185
2. člen PEU-Liz je glede tega malce poseben, saj se v primeru kršitev vrednot s strani DČ
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uporablja 7. člen PEU-Liz, ki se nanaša izrecno na kršitve vrednot Unije in vzpostavlja
popolnoma političen postopek ugotavljanja kršitve.186
Glede na povedano se seveda porajajo vprašanja, ali se pri ugotavljanju kršitev 2. člena PEULiz lahko uporablja izključno samo 7. člen PEU-Liz ali pa so na voljo poleg tega tudi drugi
postopki omenjeni v členih 258.-260. PEU-Liz?187
Glede na to, da smo ugotovili, da gre pri vrednotah 2. člena PEU-Liz v resnici za načela
evropskega prava, bi se zdela omejitev samo na 7. člen preozka. 188 Mnenja pravnih
strokovnjakov se glede tega vprašanja še zelo razlikujejo, vendar pa je poglavitno, da se ta
problem v prihodnosti razreši, saj gre pri 7. členu PEU-Liz primarno za politični postopek
reševanja kršitve, poimenovan tudi z imenom 'nuklearna izbira' (nuclear option),189 kar
nakazuje na dejstvo, da njegova uporaba ni pretirano zaželena.
Postopek po 7. členu PEU-Liz je bil do sedaj sprožen dvakrat, prvič ga je konec leta 2017
sprožila Evropska Komisija proti Poljski,190 septembra 2018 pa ga je sprožil tudi Evropski
parlament proti Madžarski,191 zaradi očitane kršitve temeljnih evropskih vrednot, med katerimi
so izpostavili ogrožanje demokracije, pravne države in temeljnih človekovih pravic. V skladu
s 7. členom so državam kršiteljicam, v najhujšem primeru, odvzete glasovalne pravice v
Svetu.192
Kršitev vrednot zaenkrat v veliki meri ostaja nekaznovana, zato bi bilo potrebno razmisliti o
dodatnih ukrepih, ki bi jih lahko sprejeli (ali pa se poslužili že obstoječih), da bi dosegli večjo
zavezanost DČ na področju spoštovanja vrednot EU.

4.1.2. Listina Evropske unije o temeljnih pravicah
Listina EU o temeljnih pravicah je postala pravno zavezujoč dokument z Lizbonsko pogodbo,
ki je sicer ni vključila v samo besedilo pogodbe, ji je pa dodelila pravno zavezujočo naravo. Z
Listino je EU pridobila pomemben pravni dokument, ki vsebuje bogat katalog človekovih
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pravic. Listina je sestavljena iz 6 naslovov,193 ki skupaj zajemajo velik obseg političnih,
civilnih, socialnih ter ekonomskih pravic evropskega državljana in podrobneje konkretizirajo
evropske vrednote.194 Lahko bi rekli, da Listina predstavlja neke vrste 'moralno ustavo
Evrope'.195
Poleg omembe vrednot v preambuli, ki sem jo izpostavila že zgoraj, jih Listina omenja še
dvakrat, in sicer: »Unija, ki se zaveda svoje duhovne in moralne dediščine, temelji na nedeljivih
in univerzalnih vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, enakopravnosti in solidarnosti;
temelji na načelu demokracije in na načelu pravne države […]. Ob spoštovanju raznolikosti
kultur in tradicij evropskih narodov ter nacionalne identitete držav članic in organizacije
njihovih organov oblasti na državni, regionalni in lokalni ravni Unija prispeva k ohranjanju in
razvijanju teh skupnih vrednot […] (poudarila M.Z.).

4.1.3. Pogodba o ustavi za Evropo
Nenazadnje je vrednote omenjala tudi neuspela Pogodba o ustavi za Evropo, in sicer v
preambuli ter v I-1.členu in I-2. členu. Zaradi izjemne podobnosti s členi, ki so bili kasneje
zapisani v Lizbonsko pogodbo se na tem mestu ne bomo spuščali v nadaljnje opisovanje teh
določb, zadostuje naj le vedenje, da so imele vrednote tudi v osnutku PEU pomembno vlogo.

4.2. Tipologija EU vrednot
V 2. členu PEU-Liz je zapisano: »Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega
dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic,
vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v
družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter
enakost žensk in moških (poudarila M.Z.).« To so torej temeljne vrednote, na katerih sloni
politična integracija EU in jih bom v nadaljevanju nekoliko podrobneje analizirala.
Preden pa nadaljnje razčlenim vrednote zapisane v 2. členu PEU-Liz, menim, da je potrebno
kot vrednoto omeniti tudi mir,196 ki je predstavljal primarno motivacijo za evropsko unifikacijo
in je nujno potreben,197 za uspešen razvoj ostalih vrednot in načel, ki tvorijo današnjo Unijo.
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4.2.1. Mir
»Svetovnega miru ni mogoče zagotoviti brez ustvarjalnih prizadevanj, sorazmernih z
nevarnostmi, ki ga ogrožajo«.198 To so bile besede Roberta Schumana, ki jih je izrekel 9. maja
1950 in so predstavljale zgodovinski raison d'être za začetek evropske integracije. Schumanova
deklaracija v nadaljevanju govori o tem, kako je 'varovanje svetovnega miru' mogoče le z
vzpostavitvijo miru med Francijo in Nemčijo. V tem smislu je kontekst besedila evrocentričen,
saj lahko iz Schumanovega govora povzamemo, da sta zasledovanje miru in evropsko
povezovanje med seboj neločljivo povezana pojma in je torej povezava dveh sovražnih
evropskih držav ključen pogoj za svetovni mir. Evropska unija je v tem pogledu ideal povezave
evropskih držav, ki je uspešno zatrl težnjo po vojni oz. sovražnostih. Z drugimi besedami,
Evropska unija je sinonim za mir.199,200
Na začetku evropskega povezovanja je bilo torej govora predvsem o miru; Williams v svoji
knjigi omenja kar 'originalni mir' (the original peace);201 ki je bil povod za stvaritev EU.
Negativna definicija miru v tem prvotnem pomenu besede je odsotnost vojne.202 Gre za
enostavno definicijo, ki je opravičevala konstrukcijo EU in s tem preprečitev vojne med njenimi
narodi.203
Z nadaljnjim razvojem EU pa se je definicija miru razširila in ne obsega več samo negativne
definicije 'odsotnosti vojne', temveč zaobjema poleg tega tudi razumevanje vzrokov nastanka
sovražnosti, poznavanje preprečevanja konfliktov in obvladovanje kriznih razmer.204
Specifična EU interpretacija te vrednote je trajni mir. EU pristop do preprečevanja konfliktov
poudarja naslavljanje korenin oz. temeljnih vzrokov za nastanek konflikta, da bi se zagotovilo,
da 'vojna postane ne samo nesprejemljiva, ampak materialno neizvedljiva'.205 Evropski
poudarek je na razvojni pomoči državam, spodbujanju trgovine, medregionalnem sodelovanju,
političnem dialogu in širitvi meja Evropske unije.206 Za dosego trajnega miru je izredno
198
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pomembno, da se oblikujejo trdna demokratična načela, da se podpira razvoj mednarodnega
prava in spodbuja trajnostni razvoj.207

4.2.2. Človekovo dostojanstvo
Človekovo dostojanstvo je temeljna vrednota, iz katere izhajajo ostale človekove pravice.208
Lahko bi rekli, da gre za temeljno ČP, ki pa jo lahko obravnavamo tudi ločeno od ostalih ČP.
Gre za koncept, na katerega je močno vplivala filozofija Immanuela Kanta,209 in se osredotoča
na pravico do samoodločbe, do katere imajo pravico vsa človeška bitja, ki so po naravi
svobodna in enakovredna in ne smejo biti nikoli podvržena nečloveškemu ali ponižujočemu
ravnanju.210 Človekovo dostojanstvo in človekove pravice nista izolirani vrednoti, temveč se
tesno povezujeta z ostalimi vrednotami kot je npr. pravna država. Človekovo dostojanstvo
najdemo zapisano v Listini EU o temeljnih pravicah.211

4.2.3. Človekove pravice
Človekove pravice so ena izmed najbolj vidnih in promoviranih vrednot na področju EU po
koncu hladne vojne.212 Evropska skupnost je bila prvotno ustanovljena kot mednarodna
organizacija, katere področje delovanja je bilo osredotočeno predvsem na gospodarstvo, zato
se pravila glede spoštovanja temeljnih pravic sprva niso zdela potrebna.213
Sodišče prvotno ni imelo pravnega okvirja na podlagi katerega bi lahko odločalo o kršitvah
človekovih pravic, zato se s takimi primeri ni ukvarjalo. To se ni zdelo sporno, saj so bile vse
države članice EU hkrati tudi podpisnice Evropske konvencije o človekovih pravicah (v
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nadaljevanju EKČP)214 in je bilo tako za varstvo ČP pristojno Evropsko sodišče za človekove
pravice (v nadaljevanju ESČP).215
Že konec šestdesetih let pa je Sodišče ugotovilo, da človekove pravice tvorijo del splošnih načel
prava Skupnosti in posledično prevzelo skrb za njihovo spoštovanje.216 V tem kontekstu je
zanimiva zadeva Stauder,217 s katero je Sodišče potrdilo, da Pogodbe varujejo tiste temeljne
pravice, ki izhajajo iz ustavnega izročila skupnega vsem DČ, kot tudi tiste, ki izhajajo iz
splošnih načel prava Skupnosti.218
Evropski parlament, Svet in Komisija so leta 1977 sprejeli skupno izjavo o temeljnih
pravicah,219 s katero so se zavezali, da bodo pri izvajanju pristojnosti spoštovali temeljne
pravice. Parlament je poleg tega leta 1979 sprejel resolucijo, v kateri je predlagal, da bi
Evropska skupnost morala pristopiti k EKČP.220
Nadalje so v devetdesetih letih, podobno kot demokracija, ČP pridobile svoje mesto v PEU in
so danes preko klavzul o človekovih pravicah (conditionality clauses) zastopane v razširitveni
in razvojni politiki EU. Čeprav je na tem področju še veliko prostora za izboljšave, je brez
dvoma v zadnjih dveh desetletjih opaziti napredek v razvoju ČP. Med najpomembnejše dosežke
nedvomno štejemo Listino EU o človekovih pravicah, ki je bila predlagana na zasedanju
Evropskega sveta v Kölnu leta 1999, zavezujočo naravo pa je pridobila z Lizbonsko pogodbo
leta 2009.
Človekove pravice v okviru EU so tako varovane kar na treh temeljih: zapisane so v 2. členu
Lizbonske pogodbe, zaobjete v Listini EU o človekovih pravicah, varovane pa so tudi s strani
EKČP, saj se je Lizbonska pogodba zavezala k pristopu k tej konvenciji.221
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Ne glede na uspešen razvoj ČP in njihov zapis v številne evropske konvencije, deklaracije in
sodbe, pa uresničevanje človekovih pravic v EU ostaja problematično. Določene ČP v
evropskem prostoru še vedno niso univerzalno sprejete, saj se njihova interpretacija razlikuje
od države do države. Nekatere države jih jemljejo bolj kot smernice, kot pa zavezujoče
vrednote, kar pa negativno vpliva na njihovo dejansko izvrševanje in s tem na (ne)zaščito
posameznika.222 Letna poročila Sveta Evropske unije poudarjajo univerzalnost ČP in njihovo
povezavo z 'mirom in varnostjo, ekonomskim razvojem in socialno enakostjo'. 223 V poročilih
je zapisano, da je ob hkratnem upoštevanju raznolikosti posameznih kultur in njihove stopnje
razvoja, spoštovanje posameznika in njegovih neodsvojljivih ČP poglavitno.224

4.2.4. Svoboda
Ko govorimo o svobodi moramo ločiti dva pojma svobode: kolektivno in individualno svobodo.
Kolektivna svoboda zahteva pozitivno ravnanje s strani EU, ki naj omogoča ljudem in družbi
kot celoti, da se svobodno razvija. To se je sprva videlo v ekonomskih svoboščinah svobodnega
trga. V iskanju trajnega miru preko ekonomskega sodelovanja, je bila svoboda videna kot
pomembna kvaliteta EU, saj je po eni strani zagotavljala notranjo neodvisnost med DČ in
obenem neodvisnost DČ s strani tretjih držav, ki niso bile članice EU. Svoboda je bila torej
produkt sodelovanja med njimi, saj je zagotavljala kolektivno ohranitev neodvisnosti
posameznih držav.225 Z razvojem EU, se je ekonomski svobodi pridružil tudi vidik socialne
svobode posameznika, ki je prispeval k večji blaginji evropskega prebivalstva.226 Svoboda se
je začela povezovati z vrednotama ČP in enakosti (predvsem ne-diskriminacijo), kar je značilno
za zahodno politično filozofijo. Poleg tega naj še omenim, da se v okviru vrednote svobode,
EU še posebej zavzema za pravice manjšin.227
Vrednota svobode je povezana tudi z varnostjo, saj je svoboda mogoča le takrat, ko je
zagotovljena tudi varnost. EU nudi območje svobode in varnosti, v katerem so posamezniki
svobodni in enakopravni pravni subjekti,228 pri čemer pa ne smemo pozabiti tudi na potrebo po
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solidarnosti, ki je nujno potreben korektiv svobode, saj nepremišljena izraba posameznikove
svobode, lahko postavi druge posameznike na slabše.229
Vrednota svobode je bila podobno kot načela demokracije, pravne države in ČP kodificirana
kot temeljno načelo v 6. členu Amsterdamske pogodbe leta 1997. Zapisana je bila tudi v Listini
in v osnutku PUE.230

4.2.5. Demokracija231
Na začetku svoje poti se je EU, bolj kot na načelo demokratičnosti, osredotočala na načelo
pravne države. Šele na začetku osemdesetih let je Sodišče Evropske Unije v svojih sodbah zelo
previdno začelo uporabljati koncept demokracije kot pravnega načela.232 Demokracija je bila
nadalje omenjena v Davignonovemu poročilu leta 1970, kjer je bilo zapisano, 'da mora biti
združena Evropa sestavljena iz demokratičnih držav s svobodno izvoljenimi parlamenti'.233
Maastrichtska pogodba je leta 1992 to načelo zapisala v preambulo in v člen F,234 iz katerega
lahko ob podrobnejšem branju razberemo, da se ni nanašal na demokratičnost same Unije,
temveč na dejstvo, da Unija spoštuje demokratičnost političnih sistemov DČ.235 Preskok na
demokratičnost same Unije je bil narejen šele z Amsterdamsko pogodbo, katere 6. člen je
vseboval zapis, da je 'Unija zgrajena na načelih svobode, demokracije, spoštovanja ČP in
temeljnih svoboščin ter pravne države, tj. načel, ki so skupna vsem DČ', vendar pa tudi ta člen
ni podrobneje opredelil načela demokratičnosti, to se je zgodilo šele z zadnjo spremembo PEU,
Lizbonsko pogodbo.236,237
Demokracija je bila nadalje zapisana v Kopenhagenska merila, kot eden izmed pogojev, ki jih
morajo izpolnjevati države kandidatke za članstvo v EU, bistvena pa je tudi v evropski skupni
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zunanji in varnostni politiki (v nadaljevanju SZVP), katere naloga je, da v razmerjih s tretjimi
državami, ki niso članice EU razvija in utrjuje demokracijo, pravno državo in človekove
pravice.238
Načelo demokracije se na evropskem področju spopada z večjimi težavami kot na ravni
nacionalnih držav. Ko govorimo o demokraciji v okviru Evropske unije, se pogosto omenja
demokratični deficit in problem vedno šibkejše demokracije v DČ zaradi naddržavne
integracije.239 Sam obseg in konstitutivna raznolikost držav članic EU, oddaljenost evropskih
institucij od državljanov Unije in kompleksnost teh institucij so samo nekateri izmed
dejavnikov, ki predstavljajo največje težave. Problemi se porajajo predvsem na področju
transparentnosti sprejemanja odločitev v EU institucijah, fleksibilnosti EU kot politične tvorbe
in prenizki politični udeležbi državljanov EU.240

4.2.6. Enakost
Prvotno se je vrednota enakosti nanašala predvsem na prepoved diskriminacije na podlagi
državljanstva, kasneje pa je Listina EU o temeljnih pravicah v 21. členu določila podrobnejšo
definicijo: »Prepovedana je vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase, barve kože,
etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega
ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti,
starosti ali spolne usmerjenosti.«
Posebno pozornost je SEU namenilo enakosti med ženskami in moškimi, kar je vodilo do
vzpostavitve načela enakega plačila, enake obravnave in enakih možnosti znotraj EU.241
Vsaka prepoved diskriminacije našteta v 21. členu Listine je izraz splošnega načela enakosti.
Organi Unije morajo enako obravnavati primere, ki so si v bistvenem podobni in različno
obravnavati primere, ki so si v bistvenem različni. To ne pomeni, da gre za absolutno prepoved
razlikovanja, pomembno je le, da odločitev temelji na objektivnih kriterijih.242 Tako kot druge
vrednote tudi enakost ni neodvisna, temveč je tesno povezana z vrednotama ČP in
solidarnosti.243
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4.2.7. Pravna država
Izkazalo se je, da čeprav je bila izgradnja EU prvotno mišljena kot gospodarska skupnost, je
prav to gospodarsko povezovanje zahtevalo, da je EU že od vsega začetka definirana tudi kot
pravna skupnost.244 To je poudarilo tudi SEU v primeru Les Verts, ko je zapisalo, da 'evropska
ekonomska skupnost temelji na načelu pravne države'.245
Vrednota pravne države predstavlja predpogoj za delovanje EU saj zagotavlja vladavino zakona
in zagotovitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pravna država vzpostavlja delitev
oblasti (separation of powers) in medsebojno uravnoteženost posameznih vej državne
oblasti.246 EU je naddržavna entiteta, v kateri elemente pravne države tvori acquis
communautaire.247
Vrednota pravne države zagotavlja pravičen pravni sistem in enako varstvo za vse. Je
poglavitna za zagotovitev stabilnosti drugih liberalno-demokratičnih vrednot svobode,
demokracije in ČP. Te štiri vrednote so zato zapisane tudi v Kopenhagenskih merilih, najdemo
pa jih prav tako v pogodbenih določilih SZVP.248
Bistvenost opredelitve pravne države kot vrednote je v tem, da soopredeljuje vsebino in
kvaliteto drugih bolj specifičnih določil in načel evropskega prava. Kot vrednota, je pravna
država izraz našega razumevanja sveta, ki ga razumemo kot racionalnega in individualističnega.
Pravna država torej zahteva racionalnost delovanja posameznikov in oblasti. Iracionalnost bi
bila v nasprotju z vrednostnim sistemom Unije. Iz vrednote pravne države izhaja načelo
zakonitosti, ki narekuje vzpostavitev prostora svobode za posameznika, v katerem so državljani
Unije zaščiteni pred nepredvidljivimi posegi oblasti.249
Vrednota pravne države je za EU zelo pomembna, saj z njo sporoča, da poznamo samo eno
Evropo, tj. Evropo skupnih vrednot in jo moramo zato skrbno spoštovati, saj je temelj, ki skrbi
za varstvo preostalih vrednot, ki nas združujejo v raznolikosti.250
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5.
UNIVERZALNOST EVROPSKIH VREDNOT IN EVROPSKA
ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA
5.1. Kopenhagenska merila
Po padcu Berlinskega zidu se je podoba sveta izrazito spremenila. Ideje o temeljnih človekovih
pravicah posameznika vzpostavljene na Zahodu so prodrle v politične sisteme Vzhodnega bloka
in meje 'kultivirane' Evrope so se postopoma začele širiti.
Ambicije držav Vzhodnega bloka po pristopu k EU, so Evropo postavile v dokaj težek položaj.
Problem je predstavljala različnost nekdanjih komunističnih držav v primerjavi z liberalnim
Zahodom, saj so bili vsi temeljni elementi evropske identitete – demokracija, pravna država,
socialna pravičnost in temeljne človekove pravice, tem državam tuji in nepoznani. Poleg tega
pa je širjenje EU na vzhod pomenilo tudi dejansko (in simbolično) spreminjanje meja do sedaj
znane Evrope,251 in s seboj prineslo ponovne razprave o evropski identiteti.252
Porajala so se vprašanja ali se sploh lahko preseže tako velik prepad med političnimi sistemi
Vzhodne in Zahodne Evrope253 in ali so vzhodnoevropske države (sploh) pripravljene na
integracijo v EU, tj. ali bodo zmožne prevzeti politični model Vzhoda in vrednote na podlagi
katerih je utemeljena EU. Taka in podobna vprašanja niso bila redka in njihova razjasnitev je
bila poglavitnega pomena, saj je bila integracija teh držav odvisna od tega ali se bodo uspešno
prilagodile (zahodno)evropskemu načinu življenja.
EU se je začela zavedati svojega ključnega položaja pri vplivu na bodoči razvoj Evrope in začel
se je proces ponovne konceptualizacije političnega povezovanja EU, pri katerem je bila
poudarjena vloga evropske identitete. S širitvijo meja EU so se presegle globoko zgodovinsko
zakoreninjene politične meje. Po razpadu Sovjetske zveze se je EU izkazala za regionalnega
pionirja na področju demokratizacije, sodelovanja in spodbujanja širitve liberalnih
gospodarskih načel.254
Da bi bila možna širitev in pristop novih članic, je EU sprejela Kopenhagenska merila, s
katerimi je zasnovala pogoje, ki so jih morale izpolnjevati države kandidatke, da bi se lahko
251

M. Moshelova, European Identity in a Transforming Political Space: Eastern Enlargement and its
Challenges, 15.2.2014. Dostopno na: http://www.nouvelle-europe.eu/en/european-identity-transformingpolitical-space-eastern-enlargement-and-its-challenges (17.10.2018).
252
A. M. Rasmussen, In or Out: Interpretation of European Union Membership Criteria and its Effect on EU
Accession Process for Candidate and Potential Member States of Southeastern Europe, magistrsko delo,
Portland State University, 2011, str. 33-34 in M. Thiel, European Identity and the Challenge of Enlargement,
2005, str. 5.
253
E. Moxon-Browne, Eastern and western Europe: Towards a new European identity?, 1997, str. 27.
254
Gl. op. 251.

40

priključile že obstoječim članicam. Še nobena dotakratna širitev ni vključevala toliko različnih
držav, katerih politična in ekonomska ureditev bi se tako dramatično razlikovala od evropske.255
Z vzpostavitvijo liberalne demokracije (po modelu Zahoda) je v teh državah vzcvetel tudi jezik
univerzalnih ČP. Nova doba je obljubljala svobodo, demokracijo, človekove pravice, pravno
državo in svobodni trg – kvalitete, ki jih je do tedaj poznal le liberalen Zahod.

5.1.1. Neskladnost Kopenhagenskih meril s 6. členom Amsterdamske pogodbe
Pristopni pogoji za države kandidatke se zdijo na določenih področjih bolj obsežni in strogi kot
pa tisti, katerih se morajo držati obstoječe DČ. Povedano drugače, obstaja neskladnost med
Kopenhagenskimi merili, ki jih morajo izpolnjevati države kandidatke in obveznostmi
obstoječih DČ, ki izhajajo iz Pogodb.256
Obveznosti obstoječih DČ bi morale biti bolj dosledne, da bi se izognili 'dvojnim standardom'
oz. 'občutku drugorazrednega članstva'.257 V tem smislu je še posebej indikativen pogoj varstva
manjšin, ki je izrecna zahteva zapisana v Kopenhagenskih merilih, vsebinsko pa ga ne najdemo
v (takrat veljavni) Amsterdamski pogodbi. 1. odstavek 6. člena Amsterdamske pogodbe je
govoril, med drugim, samo o spoštovanju ČP in temeljnih svoboščin, varstva manjšin pa ni
izrecno omenjal in tako ni popolnoma jasno ali so bile manjšine varovane posredno preko
splošne omembe ČP ali pa se je nanje popolnoma pozabilo.258 2. odstavek istega člena se je
sicer nanašal na 14. člen EKČP,259 ki govori o prepovedi diskriminacije, iz česar lahko
povzamemo, da so bile DČ zavezane tudi k varstvu narodnih manjšin.260,261 Če je bilo temu res
tako, bi bilo morda pametneje, da bi bilo to tudi dejansko zapisano. Varstvo manjšin je bilo
izrecno zapisano šele kasneje, najprej v Pogodbi o ustavi za Evropo262 in nato v Lizbonski
pogodbi.263
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5.2. Širjenje evropskih vrednot izven njenih meja
Uspešno preoblikovanje političnih sistemov in priključitev novih DČ, je Evropi dalo nov
smisel. Dejstvo, da je bilo v povojno porušeni Evropi mogoče vzpostaviti sistem, ki ni
vzpostavil le trajnega miru, temveč uspešen ekonomski trg med nekdanjimi zapriseženimi
sovražnicami je bil močan povod za željo po širjenju vrednot, ki so bile temelj blagostanja v
Evropi, tudi drugod po svetu. Unija je v iskanju novega kolektivnega smisla svojega obstoja
našla odgovor: ekspanzijo evropskih vrednot v okviru SZVP.264
Ambicija EU je bila prenesti prakso, ki se je izkazala za tako uspešno, tudi na druge države. S
podpiranjem in širjenjem univerzalnih vrednot, se je želela izkazati kot znanilec globalnega
miru in blaginje.265 Univerzalnost ČP je vedno predstavljala osrčje evropske politike na
mednarodni ravni,266 saj ČP pripadajo vsem, ne le Evropi in naj tako segajo preko njenih
meja.267 Ideja univerzalnosti človekovih pravic sporoča, da ne gre za vsiljevanje evropskih
vrednot drugim, temveč samo za pospeševanje širjenja vrednot, ki tako ali tako pripadajo
vsem.268

5.2.1. EU kot evrocentrična sila
Ideja univerzalnosti vrednot ni nesporna in ima svoje zagovornike in nasprotnike. Med
nasprotniki najdemo tiste, ki besedilo 21. člena PEU-Liz razumejo kot problematično.
21. člen PEU-Liz: »Unijo pri njenem delovanju na mednarodni ravni vodijo načela, ki so bila
podlaga njenega nastanka, razvoja in širitve in ki jih želi s svojim delovanjem tudi spodbujati
v svetu: demokracija, pravna država, univerzalnost in nedeljivost človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, spoštovanje človekovega dostojanstva, enakost in solidarnost ter spoštovanje načel
Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava (poudarila M.Z.).«
Ob podrobnejšem branju 21. člena, naj bi namreč lahko razbrali, da so načela oz. vrednote, na
katerih temelji EU, hkrati tudi univerzalne vrednote. Pri taki dikciji se ne moremo izogniti
vprašanju, kako lahko EU utemeljuje svojo identiteto (in s tem zarisuje mejo med 'nami' in
'njimi') na nečemu, kar je univerzalno in pripada vsem?269 Navsezadnje, če so ČP res
univerzalnega značaja, potem ne morejo hkrati zajemati tudi duha 'evropskosti'. To bi lahko
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koherentno pojasnili samo v primeru, da vrednote jemljemo kot nekaj abstraktnega oz.
nedoločenega, nekaj kar je odprto za dodatno konkretizacijo v okviru specifičnih kulturnih in
socialnih okoliščin določene države oz. regije.270
Če EU, pa čeprav na podlagi lastnega uspeha, drugim namerno podaja le svoje specifično
razumevanje vrednot, se to kaj hitro lahko razume kot vsiljevanje nečesa, kar določene kulture
ne razumejo kot 'dobro'. Svet je kompleksen, heterogen prostor, kjer obstaja več različnih
(morda celo nasprotnih) percepcij o temu kaj je dobro in pravično. Vrednote so zakoreninjene
v specifičnih kulturnih okoljih, zato je globalni konsenz o univerzalnih vrednotah praktično
nemogoč.271
Zakaj bi moralo človeštvo sprejeti univerzalnost vrednot svobode, demokracije, ČP in tržne
ekonomije, ki so tako dobro uspele na evropskih tleh? Če bi pogledali število ljudi, ki danes
naseljuje naš planet, bi videli, da ima prevladujoča večina med njimi precej drugačne vrednote.
Kot primer naj navedem indijsko kulturo, kjer v kastnem sistemu tržna ekonomija in
demokracija ne igrata pomembne vloge. Ti vrednoti prav tako nista značilni za azijsko in afriško
tradicijo. V muslimanskem svetu sta najvišji vrednoti pobožnost in upoštevanje verskih
načel.272 Ali Evropa lahko zahteva od vseh teh kultur, da opustijo svoje zgodovinske vrednote
in prepričanja, le zato, ker niso enake evropskim? Ali ne bi v tem primeru Evropa izpadla
evrocentična? Celo najbolj nesebični nameni Evrope se v tem primeru ne bi mogli izogniti
kritiki, da gre za neokolonialistične težnje po širjenju evropskega vpliva.
Problem te EU ambicije je v tem, da temelji na presumpciji, da so njene vrednote superiorne in
vsiljevanje evropskih vrednot se hitro lahko razume kot kulturni imperializem, saj vsiljevanje
naših vrednot drugim, namiguje na to, da so 'drugi' potrebni spremembe.273 Če je evropski
sistem vrednot najkvalitetnejši in najbolj uspešen, ali so potem drugi sistemi nujno 'slabi'?274
Vprašati se je potrebno ali obstaja legitimna podlaga na podlagi katere lahko EU zatrjuje
univerzalnost svojih vrednot? Ali so njene vrednote resnično najboljše za vse ali pa so se zaradi
specifičnih okoliščin obnesle dobro samo na evropskih tleh in bi bila njihova ekspanzija po
celem svetu samo utopija?275
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Takšna razlaga, lahko hitro privede do zaključka, da je Evropa zavila ČP in druge vrednote v
škatlico univerzalizma in jih promovira pod sloganom 'Evropa kot prinašalec dobrih vrednot''276
iz razloga, ker to ustreza njenim (predvsem ekonomskim) interesom.277
To trditev podpira tudi delovanje EU, saj v pogodbe s sosednjimi državami (European
Neighbourhood Policy),278 vključuje klavzule o človekovih pravicah. Po njenem mnenju so
hudi problemi s kršitvami ČP povezani s politično in institucionalno nestabilnostjo države,
medtem ko naj bi spoštovanje demokracije, pravne države in temeljnih ČP predstavljajo
predpogoj za stabilna ekonomska razmerja in skrbno implementacijo ekonomskih
dogovorov.279 Iz tega razloga EU v pogodbe vključuje klavzule o človekovih pravicah, ki
delujejo kot pogoj za sklepanje ekonomskih dogovorov in razvojno pomoč tretjim državam.280
Ta politika, ki ekonomska razmerja z tretjimi državami pogojuje z spoštovanjem človekovih
pravic in demokracije, deluje kot močno sredstvo za promocijo ČP po svetu.281

5.2.2. Altruistična Evropa?
Kakor ima zunanja politika EU svoje nasprotnike ima tudi zagovornike. Če se oprem na besede
Javierja Solane,282 ima EU dolžnost, da stremi h 'globalnemu dobremu'. Evropa ni otok, ki bi
stal sam zase, temveč je del globalne skupnosti, ki za velik del sveta predstavlja ideal
humanosti, solidarnosti in integracije.283
Zagovorniki ideje univerzalnosti zatrjujejo, da moč Evrope nikoli ni bila v vojaški prevladi nad
drugimi, njena moč leži v normah in vrednotah, ki jih je sama vzpostavila in po katerih se tudi
ravna. Lahko bi rekli, da je Evropa civilna sila z ambicijo, da dela dobro, tako na evropskem,
kot tudi na globalnem področju. Pri svojem delovanju zagovarja mehko pravo (soft law), s
katerim skuša pozitivno vplivati na spremembe na mednarodnem področju.284
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V nadaljevanju bom predstavila nekaj teorij, ki spremljajo pot razvoja Evrope na področju
SZVP:
Prva izmed teorij, je teorija 'Evrope kot vojaške sile', ki temelji (kakor že ime pove) predvsem
na izrabi vojaške moči pri uveljavljanju lastnih interesov,285 druga je teorija, ki jo je leta 1970
razvil Francois Duchene, in sicer 'Evrope kot civilne sile', 286 ki izpodriva teorijo vojaške sile
in na njeno mesto postavlja pomembnost ekonomske moči pri uveljavljanju vpliva na
mednarodnem področju.287 Tretja, je teorija Iana Mannersa, 'Evrope kot normativne sile', ki je
leta 2002 nadgradila Duchenejevo teorijo, zatrjujoč, da je EU v idealnem položaju, da vpliva
na obnašanje in ravnanje drugih, s tem, da 'izvaža' svoje vrednote, kar prispeva k pomembnosti
njene vloge na področju globalne politike.288 Zadnja, pa je teorija, ki jo je leta 2008 objavil
Journal of International Affairs, in sicer 'Evrope kot etične sile', v okviru katere je Lisbeth
Aggestam ugotavljala, kako pomembno vlogo ima EU pri določanju univerzalne etike, kar jo
označuje kot 'silo, ki širi dobro'.289
Izmed vseh zgoraj omenjenih teorij, se bom osredotočila na teorijo 'Evrope kot etične sile', v
okviru katere Aggestamova poudarja, da je pomembno ne le to, kar Evropa 'predstavlja', ampak
tudi to, kar lahko 'naredi'. Pomemben je torej ta premik iz pasivnosti (dobrega zgleda) v aktivno
spremembo sveta na bolje. Razvoj take strateške vloge bo Evropo prilagodil, da se bo lahko
aktivno vključila v preprečevanje konfliktov po svetu, ohranjanju miru ter rekonstrukciji
pomoči potrebnih držav.290
Ali je realistično in zaželeno, da bi EU imela takšno vlogo na globalni ravni? Navsezadnje je
svet kompleksna politična arena, z nasprotujočimi si predstavami kako naj se razvija pravo in
pravičnost. Ali takšne etične ambicije predstavljajo napredek ali pa so samo nevarna utopija?291
Takšna in drugačna vprašanja se prav gotovo postavljajo in terjajo svoj odgovor.
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Na tem mestu je potrebno izpostaviti, da etična zunanja in varnostna politika ni nujno temelječa
na altruizmu in moralnemu absolutizmu in ne zahteva popolne odsotnosti lastnih interesov.
Materialni interesi in etična prepričanja so ponavadi prepleteni in EU ima, tako kot vsak drug
mednarodni akter, mešane motive.292,293 Nujno pa je, da obstaja neka meja. EU je etična do te
mere, da ne zasleduje lastnih ciljev za vsako ceno. Kot odgovorna sila, mora slediti določenim
omejitvam, ki so postavljene z namenom ohranjati dobrobit vseh. Pri zadovoljevanju lastnih
interesov ne sme iti tako daleč, da bi pri tem zatrla svobodno voljo drugih, zato mora biti
vzpostavljeno določeno sorazmerje med uporabljenimi sredstvi in zasledovanimi cilji.294
Iz tega razloga teorija Evrope kot etične sile poudarja refleksivnost kot tisto kvaliteto Evrope,
ki predstavlja most med teorijo Evrope kot etične sile in teorijo Evrope kot normativne sile, saj
opozarja na odgovornost, ki pride z normativno funkcijo. Ključna je najdba ustrezne rešitve, ki
ne bo samo sprejeta z druge strani, temveč bo vzeta za lastno. Brez te kritične samorefleksije,
pa se je za bati, da bi EU res lahko zdrsnila v vsiljevanje svojih vrednot (svojega vidika dobrega)
drugim.295
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6.

SKLEPNE MISLI

V magistrskem delu sem skušala opisati in ovrednotiti pot razvoja vrednot vse od samega
začetka izgradnje Evropske unije pa do danes. Ideja o skupnih vrednotah sicer ni tako mlada,
sega namreč daleč nazaj v čas Rimljanov in Grkov, nadalje pa se je razvijala v času
razsvetljenstva, ko so se razvile prve pobude za izgradnjo bolj humanega evropskega sistema,
ki bi temeljil na skupnih vrednotah. Slavni francoski slogan 'svoboda, enakost, bratstvo' (liberté,
égalité, fraternité) je prerasel meje Francije in postal aspiracija širše Evrope.
Vrednote človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in
spoštovanja ČP niso ustvarjene s strani EU, temveč so povzete po ustavah DČ EU, kar jim po
mojem mnenju daje še toliko večji pomen. Evropska unija namreč ne želi vsiliti lastnih želja in
idealov, temveč samo povzema vrednote, ki tvorijo temelje nacionalnih ustav in so tako že
ponotranjene s strani državljanov Evrope. Kot vsak pravni sistem pa je tudi evropski sistem
dodal lastno vsebino, saj vrednostni sistem Unije ni le 'povzet' po vrednostnih sistemi DČ,
temveč ga nadgrajuje z lastno institucionalno prakso Unije ter sodno prakso SEU.
Vrednote Unije so pomembne iz več razlogov. Poleg tega, da služijo kot moralni kompas, na
podlagi katerega delujejo institucije in organi Unije, so bila na njihovi osnovi zapisana tudi
Kopenhagenska merila, ki opredeljujejo pogoje za pristop novih DČ k EU. Vrednote 2. člena
PEU-Liz imajo zavezujočo naravo in kršitev tega člena se lahko kaznuje z odvzemom
glasovalnih pravic DČ v Svetu. Glede uporabe postopka po 7. členu sicer obstaja določena
zadržanost, vendar pa sta nedavni sprožitvi postopkov proti Poljski in Madžarski dober
pokazatelj, da je Evropska unija vendarle pripravljena in sposobna zavarovati vrednote, ki so
podlaga njenega delovanja. Brez tega dejanskega ukrepanja ob izkazani kršitvi bi šlo le prazno
politično deklaracijo in vrednote, ki naj bi bile temelj izgradnje evropske identitete, bi sčasoma
izgubile svoj pomen.
V okviru naloge sem preverila nujnost oz. potrebo po izoblikovanju vrednot, ki naj bi pravnemu
redu EU dale večjo legitimnost. Vrednote naj bi zagotovile večji občutek povezanosti, ki je
predpogoj za uspešno demokratično skupnost. Lacroix je ena izmed avtorjev, ki menijo, da je
pomen vrednot kot povezovalnega dejavnika precenjen in da bi bile v moderni družbi pravno
priznane norme in načela bolj učinkovito sredstvo razreševanja konfliktov. Kot vodilo
vsakdanjega ravnanja naj bi torej imela večjo vlogo racionalnost kot pa neka globlja
povezanost, temelječa na sistemu vrednot.
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Sama se z avtorico ne strinjam popolnoma, saj menim, da sami temelji prava izhajajo iz vrednot,
ki določajo racionalna in upravičena pričakovanja, kako naj bi bila moč organizirana,
izvrševana in nadzorovana. Evropske vrednote so del zgodovinskega in kulturnega ozadja držav
Evrope ter prehajajo meje posameznih držav in kultur. Vrednote tvorijo jedro družbe, pa najsi
bo ta nacionalna, regionalna ali globalna. Gre za vrednote človeške rase. Vrednote so tisto, kar
nas dela človeške in le iz kje izhaja racionalnost, če ne iz tega, da se zavedamo, kaj je prav in
dobro, slabo in nehumano? Morda bi norme v moderni dobi res lahko zamenjale vrednote kot
temelj racionalne in pluralistične družbe, vendar pa so na dolgi rok vrednote tiste, ki nam kažejo
moralni kažipot v pravnih in političnih (ter navsezadnje življenjskih) odločitvah, saj usmerjajo
in sooblikujejo pomen pravnih pravil. Vsaka politična ureditev, tako na državni kot na
naddržavni ravni, ki želi biti spoštovana in upoštevana s strani državljanov, mora biti legitimna.
Legitimnost pa je povezana s kulturno podlago, ki zahteva soglasje o temeljnih vrednotah, ki
so podlaga za oblikovanje normativnega okvirja. Demokracija kot oblika vladavine temelji na
vrednostnem konsenzu, v okviru katerega si svobodni in enakopravni državljani delijo zavest o
skupnih vrednotah in skupni pripadnosti.296 Menim, da se mora pri iskanju duše Evrope vsak
posameznik, državljan Evropske unije, zazreti globoko vase in najti temeljne vrednote, ki nas
delajo to, kar smo – človeške.
Cilj EU je zgladiti razlike med združenostjo in raznolikostjo, tj. med povečanjem koordinacije
in sodelovanja Evrope kot celote in ohranjanjem avtonomije njenih posameznih delov, kar
sporoča tudi njen neuradni slogan 'Združeni v raznolikosti'. Evropo sestavlja osemindvajset DČ,
od katerih je vsaka na svoj način različna in posebna, pa naj bodo te razlike etnične, verske ali
kulturne. Uspeh evropske povezave se kaže prav v tej združitvi in spoštovanju individualnih in
kolektivnih razlik.
V procesu širjenja Unije na vzhod je bil izražen dvom, ali bo Evropa zmožna ohraniti svojo
povezanost kljub temu, da pristopajo države, ki v trenutku pristopa niso imele veliko skupnega
z obstoječimi članicami. Evroskeptiki in zagovorniki skupnega trga, ki pa naj ne zajema
nadaljnje politične integracije držav, so menili, da je šla EU predaleč. Po njihovem mnenju naj
bi nadaljnja integracija povečala neenotnost med DČ, ne pa prispevala k večji koheziji. Ta
pomislek se je na koncu izkazal le za delno utemeljenega, saj je integracija novih članic ne le
povečala raznolikost EU, temveč jo je tudi okrepila.297
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Ta dihotomija je razvidna skozi celotni razvoj Evropske unije. Koliko raznolikosti naj bo v
združenosti in koliko združenosti v raznolikosti? 298 Evropske države se po eni strani zavedajo,
kako koristno je medsebojno sodelovanje, tako s političnega kot z ekonomskega vidika, hkrati
pa je v ozadju zaskrbljenost, da bo preširoka kooperacija in integracija ogrozila njihovo
avtonomijo, nacionalne interese in lastno identiteto. Izgradnja evropske identitete je po eni
strani videna kot grožnja nacionalnim identitetam, po drugi strani pa 'evropskost' postaja del leteh.
Prepričana sem, da razvojna politika EU ne želi zasnovati le ene identitete, tj. evropske
identitete, ki bi sčasoma zakrila identitete nacionalnih držav in države članice organizirala v
federalne države. Prav nasprotno. Mislim, da izoblikovanje slogana 'Združeni v raznolikosti'
kaže na to, da so različne kulture, jeziki in tradicije DČ v EU razumljene kot prednost in ne kot
slabost. Gre za kvalitete posameznih držav, ki kažejo na to, kako pomembno je, da se razlike
sprejemajo in spoštujejo. Razlikovanje je dovoljeno samo v pozitivnem smislu, to je na podlagi
diferenciacije, nikoli pa na podlagi negativne diskriminacije. V tem smislu so vrednote
solidarnosti, enakosti in svobode še kako pomembne, saj omogočajo, da posamezne identitete
soobstajajo v miru.
V zadnjem času je v evropskem prostoru opaziti krizo vrednot, ki so jo sprožile vse večje kršitve
vrednot v določenih DČ (predvsem kršitev vrednote pravne države) in ki bi lahko imela hude
posledice za nadaljnji (uspešen) razvoj evropskega integracijskega projekta, 299 saj ustvarja
dvom glede bistvenih elementov evropske integracije.300 Naj na tem mestu omenim, da ne gre
za prvi večji problem, s katerim se je morala soočiti Unija na svoji poti, vendar pa so bile vse
prejšnje krize tako rekoč krize prava in njegove implementacije, pri krizi vrednot pa gre za
problem, ki lahko zamaje same temelje, na katerih je postavljena današnja Evropa.301
Učinkovito obvladovanje te krize je, vsaj po mojem mnenju, temeljnega pomena za preživetje
EU kot jo poznamo.302
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Danes je predstava o Evropi kot normativni sili močnejša kot kdajkoli prej. Težnja po širitvi
dobrih evropskih vrednot zunaj njenih meja ni samo stranski učinek skupnega trga, kajti Evropa
je že davno presegla zgolj gospodarsko integracijo in je v preteklih letih svojega obstoja razvila
'dušo', kakor se je izrazil Jacques Delors,303 s čimer je želel nakazati, kako pomembno je, da
vidimo preko ekonomskih prednosti evropskega združevanja in skušamo tesneje povezati
državljane Unije na podlagi globljega etičnega okvira.304 Podobnega mišljenja je tudi JeanClaude Juncker,305 ki je v svojem govoru omenil, da je Evropa več kot samo enotni trg in več
kot samo evro. Tisto, kar predstavlja Unijo, so njene vrednote.306
EU se želi s širjenjem univerzalnih vrednot izven njenih meja izkazati kot znanilec globalnega
miru in blaginje. Na vprašanje, ali je takšno ravnanje Evrope evrocentrično ali ne, je težko
enoznačno odgovoriti. Kot vsak drug akter na mednarodnem področju ima tudi EU svoje
interese, ki so včasih bolj, včasih manj prikriti. Kakor sem zapisala že zgoraj, se za
promoviranjem evropskih vrednot v neevropskih državah nedvomno skriva tudi ekonomski
vidik, saj po mnenju EU države, ki imajo probleme s kršitvami ČP, nestabilnostjo institucij
pravne države in nespoštovanjem demokracije, niso zanesljiv gospodarski partner. S tem, ko
EU v sporazume s tujimi državami vključuje t.i. klavzule o ČP, poleg tega, da širi dobre
vrednote, nedvomno poskrbi tudi za lastne interese. EU torej ni striktno evrocentrična, niti je
ne vodijo zgolj altruistični nameni, zato se moje mnenje v veliki meri sklada z mnenjem, ki ga
je izrazila Aggestamova v svojem prispevku o Evropi kot etični sili. EU ima ambicijo, da dela
dobro, vendar pa pri svojem delovanju uporablja predvsem mehko pravo, da bi zagotovila
pozitivne spremembe. V tem smislu je ta refleksivnost, ki jo omenja že Aggestam, tista kvaliteta
EU, ki ji ne dovoljuje prestopiti moralnega praga, ki bi jo označil za silo, ki zadovoljuje lastne
cilje za vsako ceno.
Ko govorimo o vrednotah, je bistveno, da se zagotovi tudi njihovo varstvo. Vrednote, zapisane
v 2. členu PEU-Liz, namreč izgubijo vso svojo avtoriteto, če EU ni sposobna zagotoviti
njihovega spoštovanja. Ko vrednote niso več spoštovane (in njihova kršitev ni kaznovana), se
približujemo problemu, ki bi lahko resno ogrozil nadaljnji obstoj EU. Vrednote torej niso nekaj
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samoumevnega in menim, da se mora vsaka DČ zavedati, da je del skupnosti in da nosi svoj
del odgovornosti za varovanje skupnih vrednot.307
“Kaj nam pomeni institut pravne države v vsakdanjem življenju, si lahko najbolj jasno predstavljamo,
če se spomnimo, kaj se je zgodilo, ko je ni bilo.“308

Med vsemi vrednotami, omenjenimi v nalogi, bi izpostavila vrednoto pravne države, saj po
mojem mnenju spoštovanje te v večini primerov pomeni tudi spoštovanje preostalih vrednot.
Spregled kršitev te vrednote pomeni spodkopavanje lastnih preteklih naporov izgradnje boljše
Evrope in s tem legitimnosti zveze evropskih držav.309 Kako naj Evropa deluje kot kredibilna
sila, ki širi pozitivne vrednote zunaj svojih meja, če pa ni sposobna zavarovati vrednot znotraj
lastnih meja? Menim, da se mora spoštovanju vrednot znotraj EU nameniti vsaj toliko
pozornosti (če že ne več), kot se je namenja promoviranju vrednot globalno, pri tem pa se mora
spoštovanje vrednot zagotoviti tako na ravni nacionalnih držav kot na naddržavni ravni EU. Za
spoštovanje vrednot je potrebna zagotovitev odprtosti in transparentnosti Evropske unije in
možnost državljanov DČ, da aktivno vplivajo na delovanje EU.310
V nalogi sem skušala preveriti pomembnost obstoja (skupnih) evropskih vrednot, ki so po
mojem mnenju nujno potrebne, ne le s striktno pravno-formalnega vidika, temveč tudi zaradi
oblikovanja evropske identitete, ki bi združila evropsko prebivalstvo na globlji in moralnejši
podlagi, kot pa to lahko naredi zgolj gospodarska povezava.
Ne glede na vsa negativna stališča glede evropske integracije in krize, ki so se in se vsekakor
bodo pojavljale tudi v prihodnosti, menim, da je EU v času svojega obstoja, od začetka pa do
danes, doživela neprimerljiv uspeh z vidika dolgoročnosti in uspešnosti integracije. Političen
vpliv, ki ga ima ne le na evropski, temveč tudi na svetovni ravni, pozitivno vpliva na razvoj in
širitev 'dobrih' vrednot311 in obljublja optimistično prihodnost Evrope.
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