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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно учредяването на 
Европейска харта на работниците

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора от Лисабон, Хартата на основните права на Европейския 
съюз, Хартата на Общността за основните социални права на работниците, Решение 
на Съвета от 21 октомври 2010 г. относно насоки за политиките за заетост на 
държавите-членки1, както и съобщенията на Комисията по този въпрос2,

– като взе предвид Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, който 
би могъл да бъде разширен и адаптиран3,

– като взе предвид член 120 от своя правилник,

А. като има предвид, че на европейско равнище вече съществува нормативна уредба4, 
която би могла да се разшири и да обхване и други категории труд,

Б. като има предвид, че Европейският съюз вече разполага с минимални изисквания в 
областта на правата на работниците и организацията на труда и че в определени 
случаи те се превърнаха в приложимо за всички държави-членки законодателство5,

В. като има предвид, че стратегията „Европа 2020” предвижда различни инициативи и 
инструменти за подобряване на заетостта и качеството на труда в Европа, като 
например преразглеждането на европейското трудово законодателство,

1. призовава Комисията да създаде Европейска харта на работниците с цел 
гарантиране на закрилата и достойнството на всички работници и единството на 
Европа.

1 Решение 2010/707/ЕС.
2 Към общи принципи на гъвкавата сигурност. повече и по-добри работни места чрез гъвкавост и 
сигурност, СОМ (2007) 359 окончателен; Споделен ангажимент за трудова заетост 
(COM(2009) 257 окончателен.
3 Поправка на Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. 
за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията.
4 Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ) ), установяващ Правилника за длъжностните лица и Условията за 
работа на другите служители на Европейската икономическа общност, и последващи изменения.
5 Например правото на родителски отпуск и на отпуск по семейни причини беше въведено в целия 
Европейски съюз.


