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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Συνταγµατικών 
Υποθέσεων, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της 
τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. θεωρεί ότι, αν και είχε προβλέψει περαιτέρω πρόοδο σε ορισµένα ζητήµατα, το 
Σύνταγµα (η Συνταγµατική Συνθήκη) εξακολουθεί να αποτελεί σαφή βελτίωση σε σχέση 
µε τις υπάρχουσες Συνθήκες, και εκφράζει ικανοποίηση για τις καινοτοµίες του που 
αφορούν την κοινωνική Ευρώπη· 

2. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν κατέστη δυνατό να συµφωνηθεί στον τοµέα της 
κοινωνικής πολιτικής µια γενική µέθοδος τόσο για την ψηφοφορία µε ειδική πλειοψηφία 
στο Συµβούλιο Υπουργών όσο και για την κανονική νοµοθετική διαδικασία· 

3. υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα ενός Συντάγµατος το οποίο διευκολύνει την ισορροπία 
µεταξύ κοινωνικών δικαιωµάτων και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, θέτοντας 
παράλληλα τα θεµέλια για προοδευτική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου· 
στο πλαίσιο αυτό, τονίζει τη σηµασία της νέας οριζόντιας ρήτρας στο τρίτο µέρος του 
Συντάγµατος, σύµφωνα µε την οποία η Ένωση πρέπει να σεβασθεί, σε όλους τους τοµείς 
αρµοδιοτήτων της, τους σηµαντικότερους κοινωνικούς στόχους και να επιδιώξει την 
υλοποίησή τους· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι αξίες, οι αρχές και οι στόχοι του Συντάγµατος 
παρέχουν µια στερεή βάση η οποία στηρίζει την κοινωνική Ευρώπη ειδικότερα µε τη 
συµπερίληψη, βάσει µιας κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς µε πλήρη απασχόληση, της 
προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προστασίας, της ισότητας µεταξύ 
γυναικών και ανδρών και της καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού, της φτώχιας 
και των διακρίσεων· 

5. επισηµαίνει, ωστόσο, ότι η κοινωνική συνοχή που προβλέπεται ως στόχος στο Μέρος I 
δεν ακολουθείται στο Μέρος III από αντίστοιχη ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνατοτήτων 
δράσεως που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού του στόχου· εκφράζει την 
απογοήτευσή του διότι η αµοιβή εργασίας, το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, το 
δικαίωµα απεργίας και το δικαίωµα ανταπεργίας εξακολουθούν να µην καλύπτονται από 
την ευρωπαϊκή νοµοθεσία· 

6. εκφράζει ικανοποίηση για την ενσωµάτωση του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στο 
Σύνταγµα και για το πολύ σαφές µήνυµα που αυτό στέλνει στους πολίτες, ειδικότερα 
όσον αφορά το δικαίωµα του εργαζόµενου στην ενηµέρωση και στη διαβούλευση και 
στο να αναλαµβάνει συλλογική δράση, κυρίως δε να απεργεί· 

7. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά την ενίσχυση του ζωτικού ρόλου των κοινωνικών 
εταίρων µε την αναγνώριση του κοινωνικού διαλόγου και την τριµερή κοινωνική 
συνάντηση κορυφής, ο κοινωνικός διάλογος δεν έχει αναπτυχθεί περαιτέρω· 
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8. εκφράζει ικανοποίηση για τη θέσπιση του µέσου της "Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων 
Πολιτών", µέσω της οποίας ένα θέµα µπορεί να τεθεί στην ηµερήσια διάταξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τη συλλογή ενός εκατοµµυρίου υπογραφών· 

9. υπογραµµίζει το γεγονός ότι η κοινωνική πολιτική αναγνωρίζεται ρητώς ως 
καταµερισµένη αρµοδιότητα και τονίζει τη θέσπιση της υποχρέωσης της Ένωσης να 
λαµβάνει υπόψη την προώθηση ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης, κατάλληλης 
κοινωνικής προστασίας και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και των 
διακρίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ, κατά τον καθορισµό και την 
υλοποίηση των πολιτικών της· 

10. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι προβλέπεται νοµική βάση για υπηρεσίες γενικού 
οικονοµικού συµφέροντος· 

11. εκφράζει ικανοποίηση για τη νέα και ισότιµη ισορροπία που επιτυγχάνεται στο 
συντονισµό απασχόλησης και µακροοικονοµικών πολιτικών· εκφράζει επίσης την 
ικανοποίησή του για την υιοθέτηση της µεθόδου ανοικτού συντονισµού για την 
κοινωνική πολιτική, χάρις στην οποία ο συντονισµός της οικονοµικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης θα λαµβάνει περισσότερο υπόψη τους στόχους της κοινωνικής 
ένταξης, βιώσιµων συνταξιοδοτικών καθεστώτων και συστηµάτων υγείας υψηλής 
ποιότητας· 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση, αν και περιορισµένη, της λήψης 
αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος και την κοινωνική ασφάλιση 
των διακινουµένων εργαζοµένων· εκφράζει τη λύπη του για το δικαίωµα των κρατών 
µελών να ζητήσουν το ζήτηµα να παραπεµφθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο· 

13. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι δεν υπήρξε συµφωνία σχετικά µε τη θέσπιση διεθνικών 
δικαιωµάτων για εργαζόµενους και συνδικαλιστικές οργανώσεις και για το γεγονός ότι ο 
ύψιστος στόχος της πλήρους απασχόλησης δεν επιδιώκεται µε συνέπεια σε ολόκληρο το 
Σύνταγµα· 

14. υπογραµµίζει το γεγονός ότι η δράση της Ένωσης στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής 
δεν περιορίζει τα κράτη µέλη στις προσπάθειές τους να διατηρήσουν και να προαγάγουν 
τα δικά τους, περισσότερο φιλόδοξα κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα πρόνοιας. 

15. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Σύνταγµα (η Συνταγµατική Συνθήκη) ορίζει 
ειδικά µέτρα που πρέπει να λάβουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη 
µέλη στον τοµέα της απασχόλησης. 
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