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Program „Obywatele, Równość, Prawa i 
Wartości” 

Biorąc pod uwagę skalę nierówności i dyskryminacji, wyzwania związane z prawami podstawowymi oraz brak 
świadomości obywateli na temat przysługujących im praw, instytucje UE uznały znaczenie finansowania ochrony 
podstawowych wartości i praw podstawowych Unii, wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz 
utrzymywania otwartych, demokratycznych i integracyjnych społeczeństw. W maju 2018 r. Komisja Europejska 
przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego nowy program „Prawa i Wartości” w ramach 
nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027. W negocjacjach trójstronnych osiągnięto 
wczesne porozumienie z Radą w drugim czytaniu i Parlament ma nad nim głosować na posiedzeniu plenarnym 
w kwietniu 2021 r. 

Kontekst 
Unia uznała potrzebę finansowania ochrony i propagowania wartości i praw zapisanych w Traktatach i 
Karcie praw podstawowych, w szczególności niedyskryminacji i równości, poszanowania godności ludzkiej, 
praworządności, dynamicznego społeczeństwa obywatelskiego, wolności słowa i uczestnictwa w życiu 
demokratycznym. Badania pokazują, że dyskryminacja i nierówności z wielu przyczyn, w tym ze względu na 
płeć, wiek, pochodzenie etniczne i kolor skóry, niepełnosprawność, orientację seksualną, tożsamość 
płciową, religię i przekonania oraz status migracyjny, są nadal powszechne. Brak ochrony tych praw 
podstawowych niszczy dobrostan jednostki i społeczeństwa, spójność społeczną i zaufanie do instytucji 
politycznych. W ostatnich latach doszło również do erozji praworządności i praw podstawowych w wielu 
państwach członkowskich UE, co może mieć skutki dla całej UE. Jednocześnie obywatele UE nie są 
wystarczająco świadomi wartości UE i przysługujących im praw. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Biorąc pod uwagę, że rozdrobnione i ograniczone zasoby przeznaczone na ten obszar jak dotąd nie były 
wystarczające do sprostania tym i przyszłym wyzwaniom, Komisja Europejska przedstawiła wniosek w 
sprawie połączenia istniejących programów „Prawa, równość i obywatelstwo” i „Europa dla Obywateli” w 
nowy program „Prawa i Wartości” na lata 2021–2027. Komisja zaproponowała, by obejmował on trzy 
aspekty: 1) zapobieganie nierównościom i dyskryminacji oraz ich zwalczanie, 2) promowanie 
zaangażowania i uczestnictwa obywateli oraz 3) zapobieganie przemocy i jej zwalczanie oraz wspieranie i 
ochrona ofiar. Program będzie finansowany z nowego unijnego funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i 
Wartości”. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W dniu 10 grudnia 2018 r. parlamentarna Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (LIBE) przyjęła sprawozdanie w sprawie wniosku. W stanowisku przyjętym w kwietniu 2019 
r. po osiągnięciu częściowego porozumienia politycznego z Radą Parlament zaapelował o przeznaczenie 
na ten program znacznych środków finansowych oraz o specjalne środki dla organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego propagujących podstawowe wartości i demokrację. Negocjacje międzyinstytucjonalne 
zostały wznowione w grudniu 2020 r. po osiągnięciu porozumienia w sprawie WRF, a współprawodawcy 
osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie ogólnego przydziału środków na Fundusz „Sprawiedliwość, 
Prawa i Wartości” na poziomie 947 mln EUR (w cenach bieżących). Program „Obywatele, Równość, Prawa i 
Wartości” otrzymuje z tej kwoty 641,7 mln EUR oraz dodatkowe finansowanie w wysokości do 912 mln EUR 
od 2022 r., uzyskane przez Parlament w trakcie negocjacji. W rezultacie całkowita pula środków 
finansowych na program w WRF na lata 2021–2027 ma wynieść 1 554 mln EUR (w cenach bieżących). 
Przeznaczone zostaną specjalne środki finansowe na nowy komponent – ochronę i propagowanie wartości 
UE. Rada formalnie przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w dniu 19 kwietnia. W dniu 26 kwietnia 
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komisja LIBE ma głosować nad zaleceniem do drugiego czytania, w związku z czym oczekuje się, że dossier 
to zostanie poddane pod głosowanie na kwietniowej sesji plenarnej. 

Zalecenie do drugiego czytania: 2018/0207(COD); komisja 
przedmiotowo właściwa: LIBE; sprawozdawczyni: Alice 
Kuhnke (Verts/ALE, Szwecja).  
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