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EHDOTUKSET 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. katsoo, että vaikka parlamentti olisi toivonut enemmän edistymistä tietyissä 
kysymyksissä, perustuslaki (perustuslakisopimus) edustaa siitä huolimatta selkeää 
edistymistä nykyisiin perussopimuksiin verrattuna, ja pitää myönteisenä siihen sisältyviä 
sosiaalista Eurooppaa koskevia innovaatioita; 

2. pahoittelee, että sosiaalipolitiikan alalla on osoittautunut mahdottomaksi päästä 
sopimukseen menettelystä, joka varmistaisi määräenemmistöäänestykset 
ministerineuvostossa ja säännönmukaisen lainsäädäntömenettelyn; 

3. korostaa perustuslain merkitystä, koska se edistää sosiaalisten oikeuksien ja 
sisämarkkinoiden toiminnan välistä tasapainoa, samalla kun se luo perustat 
eurooppalaisen sosiaalisen mallin jatkuvalle kehittämiselle; painottaa tässä yhteydessä 
perustuslain kolmanteen osaan sisältyvän uuden horisontaalisen lausekkeen merkitystä, 
koska se velvoittaa unionia kunnioittamaan tärkeimpiä sosiaalisia tavoitteita ja pyrkimään 
toteuttamaan ne kaikilla toimivaltaansa kuuluvilla aloilla; 

4. ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että perustuslain arvot, periaatteet ja tavoitteet 
muodostavat sosiaalista Eurooppa tukevan lujan perustan, koska se sisältää erityisesti 
sosiaaliseen markkinatalouteen perustuvan täystyöllisyyden, sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen suojan edistämisen, miesten ja naisten tasa-arvon 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden ja syrjinnän torjumisen; 

5. huomauttaa kuitenkin, että vaikka I osassa tavoitteeksi ilmoitetaan sosiaalinen koheesio, 
III osaan ei ole sisällytetty EU:n toimintamahdollisuuksien vastaavaa laajentamista tämän 
tavoitteen täytäntöönpanon varmistamiseksi; on pettynyt siihen, että työtekijöiden palkat, 
yhdistymisvapaus sekä oikeus ryhtyä lakkoon ja oikeus määrätä työsulku eivät 
edelleenkään sisälly yhteisön oikeuden piiriin; 

6. pitää myönteisenä perusoikeuskirjan sisällyttämistä perustuslakiin ja sen kansalaisille 
lähettämää selkeää signaalia erityisesti siitä, mikä koskee työntekijöiden oikeutta saada 
tietoja ja tulla kuulluksi yrityksessä, sekä oikeutta ryhtyä yhteistoimiin, lakko mukaan 
lukien; 

7. pitää valitettavana sitä, että vaikka työmarkkinaosapuolten ratkaisevan tärkeää roolia on 
vahvistettu työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja kolmikantahuippukokouksen 
tunnustamisella, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ei ole kehitetty pitemmälle; 

8. pitää myönteisenä uutta "eurooppalainen kansalaisaloite" -välinettä, jonka myötä 
vähintään miljoonan kansalaisen allekirjoittama aloite jostakin aiheesta voidaan ottaa 
komission asialistalle; 
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9. korostaa, että sosiaalipolitiikka tunnustetaan nimenomaisesti jaetun toimivallan alaiseksi, 
ja kiinnittää huomiota unionille asetettuun uuteen velvoitteeseen ottaa tavoitteeksi korkea 
ja kestävä työllisyyden taso, riittävä sosiaalinen suojelu, sosiaalisen syrjäytymisen torjunta 
sekä EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan mukainen syrjinnän torjunta politiikkojensa 
määrittämisessä ja täytäntöönpanossa; 

10. ilmaisee tyytyväisyytensä siitä, että yleisen taloudellisen edun mukaisille palveluille on 
luotu oma oikeusperusta; 

11. pitää myönteisenä talouspolitiikan ja työllisyyspolitiikan ja yhteensovittamisessa 
aikaansaatua uutta ja yhtäläistä tasapainoa; on tyytyväinen myös siihen, että 
sosiaalipolitiikassa otetaan käyttöön avoin koordinointimenettely, jonka ansiosta talous- ja 
työllisyyspolitiikan yhteensovittamisessa on kiinnitettävä enemmän huomiota sosiaaliseen 
osallisuuteen, kestäviin eläkejärjestelmiin ja korkealaatuisiin hoitojärjestelmiin; 

12. ilmaisee tyytyväisyytensä siitä, että sosiaalipolitiikan alalla on otettu käyttöön – joskin 
rajoitettu – enemmistöpäätösmenettely erityisesti yleisen taloudellisen edun mukaisten 
palvelujen ja siirtotyöläisten sosiaaliturvan osalta; pitää valitettavana, että jäsenvaltioilla 
on oikeus pyytää asian siirtämistä Eurooppa-neuvoston käsittelyyn; 

13. pitää valitettavana, että työntekijöiden ja ammattiliittojen ylikansallisia oikeuksia ei ole 
sisällytetty perustuslakiin ja että ratkaisevan tärkeä täystyöllisyyden tavoite ei ole 
johdonmukaisena tavoitteena kaikkialla perustuslaissa; 

14. korostaa, että unionin sosiaalipolitiikan alalla toteuttamat toimet eivät rajoita 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä ylläpitää ja edistää omia, pitemmälle meneviä sosiaalisia 
mallejaan ja hyvinvointimallejaan; 

15. ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että perustuslaissa (perustuslakisopimuksessa) määrätään 
erityisistä toimista, joita Euroopan unionin elinten ja jäsenvaltioiden on toteutettava 
työllisyyden alalla. 
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