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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon kutsub vastutavat põhiseaduskomisjoni üles lisama oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmisi ettepanekuid: 

1. leiab, et kuigi parlament lootis teatud küsimustes suuremaid edusamme, on põhiseadus 
(põhiseaduse leping) võrreldes praeguste asutamislepingutega siiski selge edasiminek, 
ning tervitab selles sisalduvaid sotsiaalse progressiga seotud uuendusi; 

2. kahetseb, et sotsiaalpoliitika valdkonnas on osutunud võimatuks leppida kokku ministrite 
nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse üldise meetodi rakendamise ja korrapärase 
õigusloomega seotud menetluse suhtes; 

3. rõhutab põhiseaduse tähtsust sotsiaalsete õiguste ja siseturu toimimise vahelise tasakaalu 
toetamisel, luues samas aluse Euroopa sotsiaalse mudeli edasiarendamiseks; sellega 
seoses rõhutab põhiseaduse kolmandas osas mainitud uue horisontaalse klausli tähtsust, 
mille alusel peab liit kõigis oma pädevusvaldkondades järgima kõige olulisemaid 
sotsiaalseid eesmärke ja püüdma tagada nende täitmist; 

4. väljendab rahulolu, et põhiseaduse väärtused, põhimõtted ja eesmärgid annavad kindla 
aluse sotsiaalse Euroopa tugevdamisele, hõlmates tööhõive kõrge tasemega sotsiaalsele 
turumajandusele tuginedes eelkõige sotsiaalset õiglust ja kaitset, soolist võrdõiguslikkust 
ning võitlust sotsiaalse tõrjutuse, vaesuse ja diskrimineerimisega; 

5. rõhutab siiski, et I osas taotletud sotsiaalne ühtekuuluvus ei vasta Euroopa vajalike 
tegevusvõimaluste laiendamisele III osas, mis tagaks selle täitmise; on pettunud, et 
töötajate tasustamine, ühinemisõigus ja streigiõigus ning töösulu õigus ei kajastu endiselt 
ühenduse õiguses; 

6. tervitab põhiõiguste harta sisseviimist põhiseadusesse ning sellega kodanikele antavat 
väga selget signaali, eriti mis puudutab töötajate õigust teabele ja nendega 
konsulteerimisele ning kollektiivse tegevuse, eelkõige streigiõigust; 

7. avaldab kahetsust, et vaatamata sotsiaalpartnerite olulise rolli tugevdamisele 
sotsiaaldialoogi ja kolmepoolsete sotsiaaltippkohtumiste tunnustamise kaudu, ei ole 
sotsiaalne dialoog edasi arenenud; 

8. tervitab Euroopa kodanike algatuse vahendi loomist, mille alusel saab küsimuse ühe 
miljoni allkirjaga panna Euroopa Komisjoni päevakorda; 

9. rõhutab, et sotsiaalpoliitikat tunnustatakse selgesõnaliselt jagatud pädevusena ning osutab 
ELi kohustusele võtta poliitika määratlemisel ja täitmisel arvesse tööhõive kõrge taseme, 
piisava sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise edendamist ning 
diskrimineerimist kooskõlas EÜ asutamislepingu artikliga 13; 

10. väljendab rahulolu, et üldiste majanduslike huvidega seotud teenustele on loodud õiguslik 
alus; 

11. tervitab tööhõive- ja makroökonoomikapoliitika kooskõlastamisel saavutatud uut 
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võrdsusel põhinevat tasakaalu; ning avaldab rahulolu sotsiaalse poliitika avatud 
kooskõlastamise meetodi menetluse heakskiitmise üle, mille kohaselt majandus- ja 
tööhõivepoliitika kooskõlastamine arvestab enam sotsiaalsele kaasamisele, jätkusuutlikele 
pensioniskeemidele ja kõrgetasemelistele hooldussüsteemidele pühendumisega; 

12. Väljendab rahulolu kvalifitseeritud häälteenamuse laiendamise üle – ehkki piiratud 
ulatuses – sotsiaalpoliitika valdkonnale, eriti seoses üldiste majandushuvide ja 
sisserännanud töötajate sotsiaalkindlustust puudutavate teenustega seotud valdkondades; 
avaldab kahetsust liikmesriikide õiguse pärast taotleda antud küsimuste käsitlemist 
Euroopa Ülemkogul; 

13. väljendab kahetsust, et töötajate ja ametiühingute riikidevaheliste õiguste sisseviimise 
osas ei ole kokkulepet saavutatud ning kogu põhiseaduses ei taotleta järjepidevalt täieliku 
tööhõive ülimat eesmärki; 

14. rõhutab asjaolu, et Euroopa Liidu tegevus sotsiaalpoliitika valdkonnas ei piira 
liikmesriikide püüdeid säilitada ja arendada edasi oma ambitsioonikamaid sotsiaalseid ja 
heaolu mudeleid; 

15. väljendab oma rahulolu, et põhiseadus (põhiseaduse leping) kehtestab erimeetmed, mida 
Euroopa Liidu organid ja liikmesriigid peavad tööhõive valdkonnas ette võtma. 
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