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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen: 

1. vindt dat, hoewel ze bij een aantal vraagstukken meer vooruitgang had verwacht, de 
Grondwet desalniettemin een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige 
Verdragen is en verwelkomt de innovaties die erin zijn opgenomen met betrekking tot een 
Sociaal Europa; 

2. betreurt dat het niet gelukt is om het vlak van het sociaal beleid tot een algemene methode 
van stemming met gekwalificeerde meerderheid in de Raad van Ministers en een goed 
wetgevingsproces te komen; 

3. onderstreept het belang van een Grondwet die de passende voorwaarden creëert voor 
evenwicht tussen sociale rechten en een goed functionerende interne markt, en 
tegelijkertijd het fundament legt voor een zich verder ontwikkelend Europees sociaal 
model; onderstreept in dit kader het belang van de nieuwe horizontale clausule in het 
derde deel van de Grondwet waardoor de Unie op al haar bevoegdheidsdomeinen de 
belangrijkste sociale doelstellingen moet respecteren en hun verwezenlijking moet 
nastreven; 

4. is tevreden dat de waarden, beginselen en doelstellingen van de Grondwet een stevige 
grondslag bieden voor een Sociaal Europa door, op basis van een sociale markteconomie 
met volledige werkgelegenheid, bepalingen op te nemen over de bevordering van sociale 
rechtvaardigheid en bescherming, gelijkheid van vrouwen en mannen en het bestrijden 
van sociale uitsluiting, armoede en discriminatie; 

5. wijst er echter op dat de in deel I nagestreefde sociale cohesie in deel III geen vervolg 
krijgt met de voor de verwezenlijking daarvan benodigde uitbreiding van de 
bevoegdheden op Europees niveau; is teleurgesteld over het feit dat bezoldiging, het recht 
van vereniging, het stakings- en uitsluitingsrecht nog altijd niet in Europese wetgeving 
zijn geregeld; 

6. verwelkomt de opname in de Grondwet van het Handvest van de grondrechten en het zeer 
duidelijke signaal dat dit geeft aan burgers, in het bijzonder daar waar het gaat om de 
rechten van werknemers om te worden geïnformeerd, te worden geraadpleegd en 
collectief actie te voeren, met name te staken; 

7. betreurt dat ondanks de versterking van de cruciale rol van de sociale partners, middels de 
erkenning van de sociale dialoog en de Tripartiete Sociale Top, de sociale dialoog niet 
verder ontwikkeld is; 

8. verwelkomt de opname van het instrument "Europees burgerinitiatief", via hetwelk 
middels een miljoen handtekeningen een onderwerp op de agenda van de Commissie kan 
worden gezet; 
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9. benadrukt dat sociaal beleid uitdrukkelijk is erkend als een gedeelde bevoegdheid en wijst 
op de introductie van de verplichting voor de Unie om bij het vaststellen en 
implementeren van haar beleidsmaatregelen rekening te houden met de bevordering van 
een hoog werkgelegenheidsniveau, een passende sociale bescherming en de bestrijding 
van sociale uitsluiting en discriminatie overeenkomstig artikel 13 EG-Verdrag; 

10. is verheugd dat een rechtsgrondslag wordt gecreëerd voor diensten van algemeen 
economisch belang; 

11. verwelkomt het nieuwe evenwicht dat bereikt is bij het coördineren van werkgelegenheid 
en macro-economische beleidsmaatregelen; is eveneens tevreden met de opname van de 
procedure van de open coördinatiemethode voor het sociale beleid, waardoor de 
coördinatie van het economisch en het werkgelegenheidsbeleid meer rekening zal moeten 
houden met de inzet voor sociale uitsluiting, duurzame pensioenstelsels en kwalitatief 
hoogstaande verzorgingsstelsels; 

12. is tevreden over de, zij het bescheiden, uitbreiding van de stemming met gekwalificeerde 
meerderheid op het terrein van het sociaal beleid, met name wat betreft de diensten van 
algemeen economisch belang en de sociale zekerheid van migrerende werknemers, 
betreurt het recht van de lidstaten om te verzoeken dat de zaak aan de Europese Raad 
wordt voorgelegd; 

13. betreurt dat er geen overeenstemming is bereikt over het opnemen van transnationale 
rechten voor werknemers en vakbonden, en dat de prioritaire doelstelling van volledige 
werkgelegenheid niet consistent overal in de Grondwet is opgenomen; 

14. beklemtoont het feit dat het optreden van de Unie op het vlak van het sociaal beleid de 
lidstaten niet belemmert om bij hun inspanningen hun eigen, meer ambitieuze sociale en 
welzijnsmodellen te handhaven en uit te breiden; 

15. is tevreden over het feit dat de Grondwet specifieke, door de instellingen van de EU en de 
lidstaten te nemen maatregelen op het gebied van werkgelegenheid bevat. 

 



 

AD\548143NL.doc 5/5 PE 347.178v02-00 

 NL 

PROCEDURE 

Titel Ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa 
Procedurenummer 2004/2129(INI) 
Commissie ten principale AFCO 
Nauwere samenwerking - 
Rapporteur voor advies Jan Andersson 
 Datum benoeming 20.9.2004 

Behandeling in de commissie 20.9.2004 6.10.2004 23.11.2004   
Datum goedkeuring suggesties 23.11.2004 
Uitslag eindstemming voor: 36 
 tegen: 8 
 onthoudingen: 0 
Bij de eindstemming aanwezige leden 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, Jiří Maštálka, Ria Oomen-Ruijten, 
Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, 
José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele 
Zimmer 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers 

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 

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers (art. 178, lid 2) 

Carlos José Iturgaiz Angulo 

 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

