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PASIŪLYMAI 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. Nors ir tikėjosi didesnės pažangos sprendžiant tam tikrus klausimus, mano, kad Konstitucija 
(Konstitucinė sutartis), palyginti su dabartinėmis Sutartimis, yra svarbus žingsnis į priekį, ir 
sveikina su socialine Europa susijusias naujoves; 

 
2. Apgailestauja, kad socialinės politikos srityje buvo neįmanoma susitarti dėl balsavimo 

laikantis kvalifikuotos daugumos principo metodo taikymo Ministrų Taryboje bei dėl 
metodiškai pagrįstos teisės aktų priėmimo procedūros; 

 
3. Pabrėžia Konstitucijos, kuri padeda nustatyti pusiausvyrą tarp socialinių teisių ir vidaus 

rinkos funkcionavimo, tuo pat metu padėdama pažangaus Europos socialinio modelio 
vystymo pagrindus, svarbą; taip pat pabrėžia Konstitucijos trečios dalies naujo horizontalaus 
straipsnio svarbą, nes pagal jį Sąjunga visose savo kompetencijos srityse privalo laikytis 
svarbiausių socialinių tikslų ir stengtis užtikrinti jų įgyvendinimą;  

 
4.  Reiškia savo pasitenkinimą tuo, kad Konstitucijos vertybės, principai ir tikslai padeda tvirtus 

pamatus socialinei Europai, kadangi jie apima socialinę ekonomiką su visišku užimtumu, 
socialinio teisingumo ir apsaugos skatinimą, lygybę tarp moterų ir vyrų bei kovą su socialine 
atskirtimi, skurdu ir diskriminacija; 

 
5.  Tačiau nurodo, kad III dalyje nenumatyta išplėsti Europos veiklos galimybių, kurių būtinai 

reikia  siekiant įtvirtinti I dalyje numatytą socialinę sanglaudą;  yra nusivylęs, kad Bendrijos 
teisė iki šiol nereglamentuoja darbuotojų užmokesčio, teisės kurti susivienijimus ir teisės 
streikuoti bei vykdyti lokautą; 

 
6. Sveikina Pagrindinių teisių chartijos įtraukimą į Konstituciją, ypač jos nuostatas dėl 

darbuotojų teisės į informaciją ir konsultacijas bei teisės imtis kolektyvinių veiksmų, 
kadangi tai yra aiškus signalas piliečiams; 

 
7.  Apgailestauja, kad sustiprinus ypač svarbų socialinių partnerių vaidmenį pripažįstant 

socialinį dialogą ir Trišalį socialinį aukščiausio lygio susitikimą, socialinis dialogas nebuvo 
toliau plėtojamas; 

 
8. Džiaugiuosi tuo, kad buvo įtrauktas Europos piliečių iniciatyvos instrumentas, kuris reiškia 

galimybę pateikti ES Komisijai svarstyti norimą klausymą, jei surenkamas vienas milijonas 
parašų; 

 
9. Pabrėžia, kad socialinė politika yra aiškiai pripažinta kaip bendra kompetencija, ir nurodo, 

kad buvo įtrauktas Sąjungos įsipareigojimas atsižvelgti į aukšto užimtumo lygio skatinimą, 
tinkamą socialinę apsaugą ir kovą su socialine atskirtimi bei diskriminacija, kaip numatyta 
EB sutarties 13 straipsnyje, numatant ir įgyvendinant įvairias politikos sritis; 
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10. Reiškia savo pasitenkinimą tuo, kad buvo suteiktas teisinis pagrindas visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugoms; 

 
11. Sveikina naujai pasiektą tolygią pusiausvyrą koordinuojant užimtumo ir makroekonomikos 

politikos sritis; be to, yra patenkintas, kad taikant atviro koordinavimo metodą buvo priimta 
socialinės politikos procedūra, pagal kurią koordinuojant ekonomikos ir užimtumo politiką 
bus labiau atsižvelgiama į įsipareigojimą siekti socialinės integracijos, tvarių pensijos 
programų ir aukštos kokybės socialinės rūpybos sistemų; 

 
12. Įšreiškia savo pasitenkinimą tuo, kad buvo išplėstos, nors ir ribotai, kvalifikuotos balsų 

daugumos principo taikymo socialinėje politikoje galimybės, ypač visuotinos ekonominės 
svarbos paslaugų ir migruojančių darbuotojų socialinio draudimo srityse; apgailestauja, kad 
valstybės narės turi teisę paprašyti, kad šis klausimas būtų perduotas svarstyti Europos 
Vadovų Tarybai; 

 
13. Apgailestauja, kad nebuvo pasiektas susitarimas įtraukti transnacionalines darbuotojų ir 

profesinių sąjungų teises ir kad svarbiausias tikslas - visiškas užimtumas - nėra nuosekliai 
minimas visoje Konstitucijoje; 

 
14. Pabrėžia, kad Sąjungos veikla socialinės politikos srityje neapriboja valstybių narių pastangų 

išlaikyti ir skatinti nacionalinius ir ambicingesnius socialinius ir socialinio aprūpinimo 
modelius; 

 
15. Išreiškia pasitenkinimą tuo, kad Konstitucijoje (Konstitucinėje sutartyje) numatytos 

konkrečios priemonės, kurių turi imtis Europos Sąjungos organai ir valstybės narės 
užimtumo srityje. 



 

AD\548143LT.doc 5/5 PE 347.178 

 LT 

PROCEDŪRA 

 
Antraštė Sutarties dėl Konstitucijos Europai projektas 
Procedūros numeris 2004/2129(INI) 
Atsakingas komitetas AFCO 
Glaudesnis bendradarbiavimas - 
Pranešėjas Paskyrimo data Jan Andersson 

20.9.2004 
Svarstymas komitete 20.9.2004 6.10.2004 23.11.2004   
Pasiūlymų priėmimo data 23.11.2004 
Galutinio balsavimo rezultatai už: 

prieš: 
susilaikė: 

36 
8 
0 

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai 

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Jean-Luc Bennahmias, 
Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro 
Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Fausto 
Correia, Jean Louis Cottigny, Ottaviano Del Turco, Harald Ettl, 
Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, 
Sepp Kusstatscher, Jean Denise Lambert, Raymond Langendries, 
Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario 
Mantovani, Jan Tadeusz Masiel, Ji?? Mašt?lka, Ria Oomen-Ruijten, 
Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, 
José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele 
Zimmer 

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę pavaduojantys nariai 

Richard James Ashworth, Edit Bauer, Mihael Brejc, Marian Harkin, 
Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Marianne Mikko, Elisabeth 
Schroedter, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Patrizia Toia, 
Georgios Toussas, Anja Weisgerber, Tadeusz Zwiefka 

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę pavaduojantys nariai (178 
straipsnio 2 dalis) 

Carlos José Iturgaiz Angulo 

 
 
 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

