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ПРЕПОРЪКИ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

A. като има предвид, че социалните разпоредби са важна част от Хартата на 
основните права на Европейския съюз и от правната структура на Съюза; като 
има предвид, че е важно да се гарантира зачитането на основните права в целия 
Съюз и да се подчертае тяхното значение;

Б. като има предвид, че от влизането в сила на Договора от Лисабон Хартата е 
източник на първичното право, като се прилага на първо място за институциите и 
органите на Съюза;

В. като има предвид, че Съюзът, включително институциите, органите, службите и 
агенциите на ЕС, както и държавите членки, са длъжни да защитават основните 
права по време на изпълнението на своите мандати и да спазват изцяло Хартата, 
включително в целия законодателен процес и при прилагането на 
законодателството на Съюза; като има предвид, че е важно Хартата да се прилага 
систематично във всички области на политиката;

Г. като има предвид, че подобно задължение означава, че институциите на ЕС 
следва не само да се стремят да избягват нарушения на залегналите в Хартата 
права, но и да повишават потенциала на Хартата чрез активно и систематично 
включване на тези права при създаването на законодателство или при 
разработването на политики;

Д. като има предвид, че Съветът и Парламентът трябва системно да гарантират, че 
всеки избор, който трябва да се направи между различните разглеждани варианти 
на политика, следва да бъде оценяван въз основа на приноса на тези варианти за 
изпълнението на Хартата;

Е. като има предвид, че обявяването на европейския стълб на социалните права 
допълнително подчертава значението на равните възможности и достъпа до 
пазара на труда, справедливи и достойни условия на труд и социална закрила и 
приобщаване, с оглед на предоставянето на нови и по-ефективни права на 
гражданите и укрепване на правата, които вече са залегнали в Хартата;

1. потвърждава отново, че всички приети от Съюза правни актове трябва напълно да 
включват и да спазват разпоредбите на Хартата, включително нейните социални 
разпоредби и разпоредби в областта на икономическото управление. подчертава, 
че съответствието на законодателството и политиките на Съюза с Хартата трябва 
да бъде системно оценявано; призовава Комисията да гарантира съответствието 
на процеса на Европейския семестър с Хартата, включително годишния обзор на 
растежа и специфичните за всяка държава препоръки;

2. приветства, в контекста на европейския стълб на социалните права, 
предложенията на Комисията относно равновесието между професионалния и 
личния живот, за предвидимите и прозрачни условия на труд и за координацията 
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на системите за социална сигурност;

3. разбира, че съдебната практика ще окаже въздействие върху обхвата на Хартата и 
че това трябва да бъде взето предвид;

4. призовава Европейския съюз да се присъедини към Европейската социална харта 
на Съвета на Европа;

5. подчертава, че всички участници от Съюза трябва да отделят еднакво внимание 
на социалните права и на икономическите права и принципи, както и на другите 
основни права и принципи, залегнали в Хартата;

6. призовава Комисията, другите институции на ЕС и националните и регионалните 
правителства на държавите членки да се консултират с Агенцията на Европейския 
съюз за основните права (FRA), когато основните права са изложени на риск;

7. изтъква, че Съюзът трябва допълнително да повиши осведомеността за Хартата 
както на национално равнище, така и на равнището на Съюза, като подобри 
комуникацията относно основните права, ценности и свободи със специален 
акцент върху политиките за заетост и социалните политики; подчертава 
значението на по-нататъшното насърчаване на основните права и свободи; 
призовава институциите и агенциите на Съюза, особено тези от областта на 
заетостта и социалните политики, да съгласуват по-добре своите практики по 
отношение на изпълнението на Хартата; призовава да се постави специален 
акцент върху улесняването на заетостта за хората с увреждания и върху 
компенсирането на неблагоприятните обстоятелства, с което те се сблъскват в 
професионалното си развитие; призовава Комисията да създаде генерална 
дирекция, която да отговаря за въпросите, свързани с лицата с увреждания; 
изразява съжаление във връзка с това, че потенциалът на Хартата все още не е 
напълно оползотворен;

8. подчертава важната роля на Европейския омбудсман в задължението за отчетност 
на институциите на Съюза и в насърчаването на добрите им административни 
практики; приветства работата, извършена от Европейския омбудсман;

9. приветства работата на Комисията в областта на основните права и годишните ѝ 
доклади относно прилагането на залегналите в Хартата основни права и свободи;

10. приветства засиления акцент на ЕС върху правата на възрастните граждани и 
насърчава по-нататъшния напредък в прилагането на основан на правата подход 
към застаряването; подчертава значението на борбата срещу възрастовата 
дискриминация;

11. подчертава, че институциите на Съюза и държавите членки следва да спазват 
задълженията си, свързани със социалните и икономическите изисквания на 
Хартата, при гарантирането на изискванията на инструменти на Съюза, като 
Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен 
съюз (ДСКУ) и Пакта за стабилност и растеж. освен това изисква понятието 
„извънредни обстоятелства“, които съгласно член 3, параграф 3, буква б) от 
Договора за стабилност, координация и управление позволяват отклонение от 
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средносрочната цел или от предвидения план за корекции, да се тълкува по такъв 
начин, че да включва неспособността на държавата да спазва, без да 
компрометира, задълженията си съгласно социалните разпоредби на Хартата;

12. признава жизненоважната роля на FRA за оценката на съответствието с Хартата и 
приветства работата на Агенцията; насърчава FRA да продължи да консултира и 
подкрепя институциите и държавите – членки на ЕС, за подобряване на културата 
на основните права в целия Съюз; приветства наскоро приетата стратегия на FRA 
за периода 2018 – 2022 г.;

13. потвърждава, че социалните разпоредби на Хартата гарантират подходящо 
социално и здравно осигуряване и защита за всички работници, включително 
работниците на платформи;

14. подчертава, че е важно всички предложения за законодателство на Съюза да 
зачитат основните права, залегнали в Хартата. подчертава, със специален акцент 
върху основните права на работниците, необходимостта Съюзът да гарантира, че 
всеки работник се ползва с едни и същи основни права, независимо от размера на 
предприятието, от вида на договора или от трудовото правоотношение;

15. призовава Комисията и Европейската централна банка да спазват в пълна степен 
Хартата при изпълнението на своите задачи съгласно Европейския механизъм за 
стабилност, включително практиките му на кредитиране, с оглед на съдебната 
практика на Съда на Европейския съюз;
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