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FORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager: 

1. henviser til, at forfatningen (forfatningstraktaten) - om end knap så fremskreden på 
visse områder som oprindeligt planlagt - stadig er en klar forbedring i forhold til 
traktaterne, og glæder sig over fornyelserne heri med hensyn til Europas sociale 
dimension; 

2. beklager, at det med hensyn til social- og arbejdsmarkedspolitikken ikke er lykkedes at 
opnå enighed om en generel metode for afstemning med kvalificeret flertal i 
Ministerrådet og en ordentlig lovgivningsprocedure; 

3. understreger betydningen af en forfatning, der gør det lettere at skabe balance mellem 
sociale rettigheder og det indre markeds virkemåde, samtidig med at den danner 
grundlag for en progressiv udvikling af den europæiske sociale model; understreger i 
samme forbindelse betydningen af den horisontale bestemmelse i forfatningens del III, 
ifølge hvilken Unionen inden for alle sine kompetenceområder er forpligtet til at 
tilgodese de vigtigste sociale målsætninger og tilstræbe, at de implementeres; 

4. erklærer sig tilfreds med, at forfatningens værdier, principper og mål er et ideelt 
grundlag for fremme af et socialt Europa, fordi der med udgangspunkt i en social 
markedsøkonomi med fuld beskæftigelse især tilstræbes social retfærdighed og 
beskyttelse, ligestilling af mænd og kvinder, samt bekæmpelse af social udstødelse, 
fattigdom og diskriminering; 

5. påpeger imidlertid, at den sociale samhørighed, der tilstræbes i del I, ikke i del III 
modsvares af den nødvendige udvidelse af EU's handlemuligheder med henblik på føre 
den ud i livet; finder det skuffende, at lønspørgsmål, organisationsret samt strejke- og 
lockoutret fortsat holdes uden for fællesskabsretten; 

6. erklærer sig tilfreds med indarbejdelsen af chartret om grundlæggende rettigheder i 
forfatningen og de meget klare signaler, det sender til borgerne, specielt hvad angår 
arbejdstagernes ret til information og høring og deres ret til at tage kollektive skridt, 
herunder strejke; 

7. beklager, at selv om arbejdsmarkedets parters rolle er blevet styrket med anerkendelsen 
af den sociale dialog og det sociale trepartstopmøde, er den sociale dialog ikke blevet 
videreudviklet; 

8. udtrykker tilfredshed med indførelsen af et instrument som det europæiske 
borgerinitiativ, hvorved et spørgsmål kan sættes på Kommissionens dagsorden ved 
indsamling af en million underskrifter; 

9. understreger, at social- og arbejdsmarkedspolitik eksplicit anerkendes som et delt 
ansvarsområde, og anfører, at Unionen bør forpligte sig til at lade et højt 
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beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse og forskelsbehandling, jf. EF-traktatens artikel 13, indgå i definitionen og 
gennemførelsen af sin politik; 

10. er tilfreds med, at der er skabt et retsgrundlag for tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse;  

11. glæder sig over den nye og ligelige balance, der er skabt med hensyn til koordineringen 
af beskæftigelsespolitikken og den makroøkonomiske politik; ser desuden positivt på 
accepten af proceduren under den åbne koordinationsmetode for social- og 
arbejdsmarkedspolitikken, hvorved koordinationen af den økonomiske politik og 
beskæftigelsespolitikken vil tage større hensyn til målsætningerne om social integration, 
bæredygtige pensionsordninger og plejeordninger af høj kvalitet; 

12. erklærer sig tilfreds med den, om end begrænsede, udvidelse af afstemninger med 
kvalificeret flertal, der er indført inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken, navnlig 
med hensyn til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse og social sikring for 
vandrende arbejdstagere; beklager medlemsstaternes ret til at kræve en sag henvist til 
Det Europæiske Råd; 

13. beklager, at der ikke er opnået enighed om at indføre grænseoverskridende rettigheder 
for arbejdstagere og fagforeninger, og at den altoverskyggende målsætning om fuld 
beskæftigelse ikke forfølges konsekvent gennem hele forfatningen; 

14. understreger, at Unionens tiltag på det social- og arbejdsmarkedspolitiske område ikke 
forhindrer medlemsstaterne i at udfolde bestræbelser på at opretholde og fremme deres 
egne, mere ambitiøse sociale velfærdsmodeller; 

15. konstaterer med tilfredshed, at forfatningen (forfatningstraktaten) fastlægger specifikke 
foranstaltninger, som skal træffes af EU-organerne og medlemsstaterne på 
beskæftigelsesområdet. 
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