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JAVASLATOK 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja be a következő javaslatokat: 

1. úgy ítéli meg, hogy miközben bizonyos kérdésekben további haladást tűzött ki célul, az 
Alkotmány (alkotmányos szerződés) jelentős fejlődést jelent a létező szerződések 
tekintetében, és üdvözli a Szociális Európára vonatkozó újításokat, 

 
2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem sikerült a szociálpolitika területén egy általános 

módszerről megállapodni a Miniszterek Tanácsában a minősített többséggel történő 
szavazással kapcsolatban és a szabályos jogalkotási folyamattal kapcsolatban, 

 
3. hangsúlyozza egy Alkotmány szükségességét, amely megteremti a szociális  jogok és a 

jól működő belsőpiac közötti egyensúlyhoz szükséges feltételeket miközben lefekteti egy 
továbbfejlődő európai szociális modell alapjait; ennek keretén belül hangsúlyozza az új 
horizontális záradék fontosságát az Alkotmány harmadik részében, amely szerint az 
Uniónak minden hatáskörébe tartozó területen tiszteletben kell tartania a legfontosabb 
szociális célkitűzéseket és törekednie kell azok megvalósítására, 

 
4. kifejezi azzal kapcsolatos elégedettségét, hogy az Alkotmányban megfogalmazott 

értékek, elvek és célok szilárd alapot biztosítanak egy Szociális Európa számára, azáltal, 
hogy szerepel köztük a teljes foglalkoztatással működő piacgazdaságra alapozott 
társadalmi igazságosság és védelem előmozdítása, a nemek közötti egyenlőség, valamint 
a társadalmi kirekesztés, a szegénység és a diszkrimináció elleni küzdelem, 

 
5. rámutat azonban, hogy az I. részben kitűzött szociális összetartás a III. részben nincs 

összhangban az annak végrehajtását biztosító európai eljárási lehetőségek szükséges 
kibővítésével; csalódását fejezi ki amiatt, hogy a munkabér, a gyülekezési jog, a sztrájk 
és a kizárási jog továbbra sem része a közösségi jogalkotásnak, 

 
6. üdvözli az Alapjogi Charta Alkotmányba történő belefoglalását és azt a nyilvánvaló jelet, 

amelyet így küld a polgároknak, különös tekintettel a munkavállalók információhoz, 
konzultációhoz és együttes fellépéshez, elsősorban a sztrájkhoz való jogára, 

 
7. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a szociális partnerek lényeges szerepének a szociális 

párbeszéd és a Háromoldalú Társadalmi Csúcstalálkozó elismerése által történő 
megerősítése ellenére, nem fejlesztették tovább a szociális párbeszédet, 

 
8. üdvözli az „európai polgári kezdeményezés” eszközének bevezetését, amely szerint 

egymillió aláírással egy kérdés felkerülhet a Bizottság napirendjére, 
 
9.  nyomatékosan utal arra, hogy a szociális politikát kifejezetten megosztott hatáskörként 

ismeri el, és  hangsúlyozza  egy uniós kötelezettség bevezetését,  hogy politikai 
célkitűzéseinek  meghatározásánál és megvalósításánál figyelembe vegye a magas 
színvonalú foglalkoztatottság és a megfelelő szintű szociális védelem, valamint a 
társadalmi kirekesztés és az EK-Szerződés 13. cikke szerinti diszkrimináció elleni 
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küzdelmet, 
 
10. kifejezi azzal kapcsolatos elégedettségét, hogy az általános gazdasági érdekeknek 

megfelelő jogalap áll rendelkezésre, 
 
11. üdvözli a foglalkoztatottság és a makroökonómiai politikák koordinálásában gyökerező új 

kiegyensúlyozottságot, hasonlóképpen elégedettségének ad hangot annak kapcsán, hogy a 
nyílt koordinációs módszer bekerült a szociálpolitikára alkalmazott eljárások közé, mely 
által a gazdaság és foglalkoztatáspolitika koordinálásánál nagyobb figyelmet kell 
fordítani a társadalmi integrációra, fenntartható nyugdíjrendszerre és magas színvonalú 
ellátórendszerekre irányuló kötelezettségre, 

 
12. elégedettségét fejezi ki a szociálpolitika területén a minősített többséggel történő 

szavazás, ugyan túl korlátozott mértékű kiterjesztését, különösen az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások és a migráns munkavállalók társadalombiztosítása kapcsán; 
sajnálatát fejezi ki a tagállamok azon joga miatt, hogy az ügyet  az Európai Tanácshoz 
utalják, 

 
13. sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy nem született megállapodás a 

transznacionális munkavállalói és szakszervezeti jogok bevezetéséről, valamint, hogy a 
teljes foglalkoztatottság mint fő célkitűzés nem halad végig következetesen a teljes 
Alkotmányon, 

 
14. hangsúlyozza annak tényét, hogy a szociálpolitika terén végzett uniós tevékenység nem 

korlátozza a tagállamok saját, ambiciózusabb szociális és jóléti modelljeinek fenntartását 
és fejlesztését, 

 
15. elégedettségét fejezi ki amiatt, hogy az  Alkotmány (alkotmányos szerződés) a 

foglalkoztatás terén külön intézkedéseket állapít meg az európai uniós szervek és a 
tagállamok számára. 
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