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Предложения за резолюции - Европейска стратегия за здравословни и 

безопасни условия на труд  

Резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2013 г. относно 

Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия на труд 

(2013/2685(RSP)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално неговия преамбюл 

и членове 3 и 6 от него, 

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално членове 4, 9, 145, 151, 152, 153, 154, 156 и 168 от него, 

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално 

членове 1, 3, 27, 31, 32 и 33 от нея, 

– като взе предвид отправения към Комисията въпрос за оценка на Европейската 

стратегия за здравословни и безопасни условия на труд (O-000073/2013 — B7-

0214/2013), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2002 г., озаглавено 

„Адаптиране към промените на работното място и в обществото: Нова стратегия на 

Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2002—2006 г.“ 

(COM(2002)0118), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 21 февруари 2007 г., озаглавено 

„Подобряване на качеството и на производителността на труда: стратегия на 

Общността за здравословни и безопасни условия на труд“ (COM(2007)0062), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 

2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 

(COM(2010)2020), 

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 27 април 2011 г., 

озаглавен „Междинна оценка на Европейската стратегия за здравословни и 

безопасни условия на труд за периода 2007—2012 г.“ (SEC(2011)0547), 

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 31 май 2013 г., 

озаглавен „Оценка на европейската стратегия за здравословни и безопасни условия 

на труд за периода 2007-2012 г.“ (SWD(2013)0202), 

– като взе предвид своята резолюция от 24 февруари 2005 г. за насърчаване на 

здравословните и безопасни условия на труд на работното място1,   

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2008 г. относно стратегията на 
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Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007—2012 г.1,  

– като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно междинния 

преглед на Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия на труд за 

периода 2007—2012 г.2, 

– като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник, 

A. като има предвид, че стратегията „Европа 2020“ има за цел до 2020 г. да постигне 

равнище на заетост от 75 % за дела на населението на възраст от 20 до 64 години; 

Б. като има предвид, че технологичният напредък, икономическите промени и 

икономическата и социалната криза оказват непрекъснато въздействие върху 

работната среда и изискват бързи реакции с цел осигуряване на високо равнище на 

защита на здравето и безопасността на работното място; 

В. като има предвид, че икономическата криза не трябва да се използва като 

оправдание за разклащането на основите на политиките за предотвратяване на 

професионалните рискове; 

Г. като има предвид, че в подкрепа на законодателни мерки здравословните и 

безопасни условия на труд се разглеждат в политически документи и програми за 

действие на равнището на ЕС от 1978 г.; 

Д. като има предвид, че стратегията на Общността за здравословни и безопасни 

условия на труд за периода 2007—2012 г. изтече през 2012 г. и все още не е 

последвана от нов документ за политиката на равнище ЕС; 

Е. като има предвид, че Комисията признава, че стратегията на Общността за 

здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007—2012 г. е оказала 

положително въздействие върху целия ЕС и че редица предизвикателства в 

областта на безопасните и здравословни условия на труд все още предстои да бъдат 

разгледани през следващите години; 

1. Изразява загриженост по повод на факта, че до този момент Комисията не е приела 

нова европейска стратегия за здравословни и безопасни условия на труд; 

2. Отново отправя призива си към Комисията да представи новата европейска 

стратегия за здравословни и безопасни условия на труд за периода от настоящия 

момент до 2020 г.; призовава Комисията да извърши това окончателно преди края 

на 2013 г.; 

3. Осъжда факта, че до ден днешен Комисията не е излязла с предложения за 

директива нито за професионалните мускулно-скелетни смущения, нито за преглед 

на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с 

експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа, въпреки че такива 

фигурираха в работната ѝ програма още за 2011 г.; 

4. Отново припомня посланията на резолюцията си от 15 декември 2011 г. относно 

междинния преглед на Европейската стратегия за здравословни и безопасни 
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условия на труд за периода 2007—2012 г.; 

5. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 


