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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo 
jautājumu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzskata, ka, lai gan tā bija paredzējusi lielāku progresu atsevišķos jautājumos, ar 
Konstitūciju tomēr ir nepārprotami uzlaboti pašreiz spēkā esošie Līgumi, kā arī apsveic 
tajā ietvertos jauninājumus attiecībā uz sociālu Eiropu; 

 
2. izsaka nožēlu, ka sociālās politikas jomā izrādījās neiespējami vienoties par vispārēju 

metodi attiecībā uz kvalificētā vairākuma balsojumu Ministru Padomē un pareizu 
balsošanas procedūru; 

 
3. uzsver to, cik nozīmīga ir Konstitūcija, kas veicina līdzsvaru starp sociālajām tiesībām un 

iekšējā tirgus darbību, vienlaikus veidojot pamatu Eiropas sociālā modeļa pakāpeniskai 
attīstībai; uzsver jaunā horizontālā panta nozīmi Konstitūcijas trešajā daļā, saskaņā ar 
kuru Savienības darbībai visās tās kompetences jomās ir jāatbilst vissvarīgākajiem 
sociālajiem mērķiem un jācenšas nodrošināt to īstenošanu; 

 
4. izsaka gandarījumu par to, ka Konstitūcijas vērtības, principi un mērķi nodrošina stabilu 

pamatu sociālai Eiropai, it īpaši, pamatojoties uz sociālu tirgus ekonomiku ar pilnu 
nodarbinātību, ietverot sociālā taisnīguma un aizsardzības veicināšanu, sieviešu un 
vīriešu līdztiesību, kā arī sociālās izstumtības, nabadzības un diskriminācijas apkarošanu; 

 
5. tomēr norāda uz to, ka sociālajai kohēzijai, ko tiecas sasniegt I daļā, nav atbilstīgi 

paplašinātas Eiropas izvēles iespējas III daļā, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu 
minētās kohēzijas īstenošanu; izsaka vilšanos, ka darba samaksa, tiesības apvienoties, 
tiesības streikot un tiesības uz lokautu vēl aizvien nav pakļautas Kopienas tiesību aktiem; 

 
6.  atzinīgi vērtē Pamattiesību hartas iekļaušanu Konstitūcijā un nepārprotamo 

apliecinājumu, kas ar to ir izteikts pilsoņiem, īpaši attiecībā uz darbinieku tiesībām uz 
informāciju, apspriešanos un kolektīvu rīcību, proti streikiem; 

 
7. izsaka nožēlu, ka, neskatoties uz sociālo partneru būtiskās nozīmes pastiprināšanu, 

atzīstot sociālo dialogu un trīspusējo augstākā līmeņa sociālo sanāksmi, sociālais dialogs 
tālāk nav attīstījies; 

 
8. atzinīgi vērtē “Eiropas pilsoņa iniciatīvas” mehānisma ieviešanu, saskaņā ar kuru 

jautājumu var iekļaut Komisijas darba kārtībā, ja tam ir savākts viens miljons parakstu; 
 
9. uzsver, ka sociālā politika ir nepārprotami atzīta kā dalīta kompetence, un norāda uz to, 

ka Eiropas Savienībā, nosakot un īstenojot tās politiku, ir ieviests pienākums ņemt vērā 
augsta nodarbinātības līmeņa veicināšanu, atbilstīgu sociālo aizsardzību un cīņu pret 
sociālo izstumtību un diskrimināciju saskaņā ar EK līguma 13. pantu; 

 
10. izsaka gandarījumu par to, ka pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi ir 

noteikts juridiskais pamats; 



 

PE 347.178v02-00 4/5 PA\548143LV.doc 

LV 

 
11. atzinīgi vērtē jauno un vienmērīgo līdzsvaru, kas panākts attiecībā uz nodarbinātības un 

makroekonomikas politikas koordināciju; turklāt ir gandarīts par tādas procedūras 
pieņemšanu sociālās politikas atklātās koordinācijas metodes ietvaros, saskaņā ar kuru 
ekonomikas un nodarbinātības politikas koordinācija vairāk ņems vērā saistības 
nodrošināt sociālo iesaistīšanu, ilgstspējīgas pensiju shēmas un augstas kvalitātes aprūpes 
sistēmas; 

 
12. izsaka gandarījumu par kvalificētā vairākuma balsojuma, lai gan ierobežotā veidā, 

paplašināšanu līdz sociālās politikas jomai, īpaši attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumiem un migrējošo darba ņēmēju sociālo drošību; izsaka nožēlu par 
dalībvalstu tiesībām pieprasīt, lai jautājumu nodotu izskatīšanai Eiropadomei; 

 
13. izsaka nožēlu par to, ka nav vienošanās par darba ņēmēju un arodbiedrību pārnacionālu 

tiesību ieviešanu un ka vissvarīgākais mērķis panākt pilnu nodarbinātību nav konsekventi 
ievērots visā Konstitūcijā; 

 
14. uzsver to, ka Eiropas Savienības darbība sociālās politikas jomā neierobežo dalībvalstis 

to centienos saglabāt un turpināt savus, tālākejošākus, sociālos un labklājības modeļus. 
 
15. izsaka gandarījumu, ka Konstitūcijā (Līgumā par Konstitūciju) ir noteikti īpaši pasākumi, 

kas Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir jāveic nodarbinātības jomā. 
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