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NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. domnívá se, že zatímco v některých oblastech se předpokládal větší pokrok, Ústava 
(Ústavní smlouva) přesto představuje jasné zlepšení současných Smluv, a vítá v ní 
obsažené změny se vztahem k sociální Evropě; 

 
2. s politováním konstatuje, že v oblasti sociální politiky nebylo možné se dohodnout 

na obecném způsobu hlasování kvalifikovanou většinou v Radě ministrů a na řádném 
legislativním postupu;  

 
3. zdůrazňuje význam Ústavy, pomocí níž bude dosaženo vyváženosti mezi sociálními 

právy a fungováním vnitřního trhu a která zároveň vytváří základ pro postupný vývoj 
evropského sociálního modelu; zdůrazňuje v této souvislosti význam nové horizontální 
doložky ve třetí části Ústavy, podle níž musí Unie v celé oblasti své působnosti sledovat 
nejdůležitější sociální cíle a snažit se zajistit jejich uplatňování; 

 
4.  vyjadřuje své uspokojení nad tím, že hodnoty, zásady a cíle Ústavní smlouva poskytují 

solidní základ pro vybudování sociální Evropy na základě sociálně-tržního hospodářství 
s vysokou mírou zaměstnanosti, podpory sociální spravedlnosti a ochrany, rovnosti mezi 
ženami a muži a boje proti sociální vyloučenosti, chudobě a diskriminaci; 

 
5.  poukazuje na to, že sociální soudržnost, o níž se usiluje v části I, nemá paralelu v části III 

ve formě nezbytného rozšíření možností EU jednat v zájmu zajištění její realizace; je 
zklamán tím, že mzda zaměstnanců, právo sdružování a právo na stávkovou činnost 
a výluku pracovníků stále nejsou předmětem právních předpisů Společenství; 

 
6. vítá začlenění Charty základních práv do Ústavní smlouvy a jednoznačný signál, který je 

tím vyslán občanům především s ohledem na právo pracovníků na informace 
a konzultace a na kolektivní opatření, zejména na stávku;  

 
7.  s politováním konstatuje, že přes posílení hlavní úlohy sociálních partnerů 

prostřednictvím sociálního dialogu a sociálního setkání tripartity nebyl sociální dialog 
dále posílen; 

 
8. vítá zavedení nástroje „evropské občanské iniciativy“, pomocí něhož se záležitost může 

dostat na pořad jednání Komise EU, pokud ji svým podpisem podpoří milion obyvatel; 
 
9. zdůrazňuje, že sociální politika je výslovně považována za sdílenou odpovědnost a 

poukazuje na zavedení povinnosti Unie, aby při stanovování a provádění své politiky 
zohledňovala podporu vysoké míry zaměstnanosti, přiměřenou sociální ochranu a boj 
proti sociální vyloučenosti a diskriminaci, v souladu s článkem 13 Smlouvy o ES; 

 
10. vyjadřuje své uspokojení nad tím, že pro služby obecného hospodářského zájmu byl 

stanoven  právní základ; 
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11. vítá nový rovnovážný stav, jehož bylo dosaženo v koordinaci zaměstnanosti a 

makroekonomické politiky; navíc vyjadřuje svou spokojenost s přijetím postupu v rámci 
metody otevřené koordinace sociální politiky, čímž bude při koordinaci hospodářské 
politiky a politiky zaměstnanost více brána v úvahu snaha o sociální začlenění, udržitelné 
systémy důchodového pojištění a kvalitní systémy péče; 

 
 
12. vyjadřuje své uspokojení nad rozšířením hlasování pomocí kvalifikované většiny 

v oblasti sociální politiky, byť v omezeném rozsahu, zejména ve vztahu ke službám 
obecného hospodářského zájmu a k sociální jistotě pro migrující pracovníky; 
s politováním poukazuje na právo členských států žádat, aby byla věc postoupena 
Evropské radě; 

 
 
13.  lituje, že se nedošlo k dohodě o zavedení transnárodních práv pro pracovníky a odborové 

svazy a že nejzákladnější cíl vysoké míry zaměstnanosti není prosazován důsledně v celé 
Ústavní smlouvě; 

 
 
14.  zdůrazňuje skutečnost, že činnost Unie v oblasti sociální politiky neomezuje členské státy 

v jejich snaze udržet a podporovat své vlastní ambicióznější sociální a podpůrné modely; 
 
 
15.  vyjadřuje své uspokojení nad tím, že Ústava (Ústavní smlouva) stanovuje konkrétní 

opatření, která má Evropská unie a členské státy přijímat v oblasti zaměstnanosti. 
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