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WSKAZÓWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek: 

1. uważa, że chociaż Konstytucja (Traktat Konstytucyjny) przewidywała większy postęp w 
odniesieniu do niektórych kwestii, to stanowi ona wyraźną poprawę w stosunku do 
obecnych Traktatów, i z zadowoleniem przyjmuje nowe elementy wnoszone przez nią do 
Europy Społecznej; 

 
2. ubolewa, iż w dziedzinie polityki społecznej niemożliwe okazało się dojście do 

porozumienia w sprawie ogólnej metody głosowania kwalifikowaną większością w 
Radzie Ministrów oraz systematycznej procedury legislacyjnej; 

 
3. podkreśla wagę Konstytucji ułatwiającej utrzymanie równowagi pomiędzy prawami 

społecznymi a funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, ustanawiającej jednocześnie 
fundamenty stopniowego rozwoju Europejskiego Modelu Społecznego; podkreśla, iż 
połączenie wagi nowej klauzuli horyzontalenj w części III Konstytucji, na mocy której 
Unia zobowiązana jest do podporządkowania się we wszystkich dziedzinach, w których 
jest kompetentna, najważniejszym celom społecznym oraz do czuwania nad ich 
spełnianiem; 

 
4. wyraża zadowolenie z faktu, iż wartości, zasady i cele Konstytucji stanowią stabilną 

podstawę Europy Społecznej obejmując w szczególności - na podstawie społecznej 
gospodarki rynkowej z pełnym zatrudnieniem - promocję sprawiedliwości i 
zabezpieczenia społecznego, równości kobiet i mężczyzn oraz zwalczanie wykluczenia 
społecznego, ubóstwa i dyskryminacji; 

 
5. zaznacza jednakże, iż spójność społeczna, o której mowa w części I nie została poparta w 

części III koniecznym rozszerzeniem europejskich opcji na rzecz działań zapewniających 
jej wprowadzenie; rozczarowany jest także faktem, iż prawo wspólnotowe wciąż nie 
obejmuje wynagrodzeń pracowników, prawa do stowarzyszania się i do strajku oraz do 
lokautu; 

 
6.  z zadowoleniem przyjmuje włączenie do Konstytucji Karty Praw Podstawowych oraz 

bardzo wyraźny sygnał, jaki stanowi to dla obywateli, zwłaszcza w zakresie prawa 
pracowników do informacji i konsultacji oraz do podejmowania działań zbiorowych, 
zwłaszcza strajków; 

 
7. wyraża ubolewanie, iż, pomimo wzmocnienia zasadniczej roli partnerów społecznych 

poprzez uznanie dialogu społecznego i Trójstronnego Szczytu Społecznego, dialog 
społeczny nie został szerzej rozwinięty; 

 
8. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie instrumentu zwanego "Europejską Inicjatywą 

Obywatelską", na mocy którego do kalendarza prac Komisji dopisany może zostać nowy 
punkt pod warunkiem, że inicjatywa taka zbierze poparcie w formie miliona podpisów; 
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9. podkreśla, że polityka społeczna została w sposób jednoznaczny uznana za kompetencję 

dzieloną oraz wskazuje na zobowiązanie Unii do uwzględniania promocji wysokiego 
poziomu zatrudnienia, odpowiednich zabezpieczeń społecznych oraz do zwalczania 
wykluczenia społecznego przy wypracowywaniu i wdrażaniu polityki; 

 
10. wyraża zadowolenie, że ustanawia się podstawę prawną dla służb działających na rzecz 

gospodarki; 
 
11. z zadowoleniem przyjmuje nową i stabilną równowagę w zakresie koordynacji 

zatrudnienia i polityki makroekonomicznej; ponadto wyraża zadowolenie z przyjęcia 
procedury związanej z otwartą metodą koordynacji na rzecz polityki socjalnej, z pomocą 
której koordynacja polityk gospodarczych i zatrudnienia będzie brać szerzej pod uwagę 
zobowiązanie społecznego włączenia, zrównoważonych systemów emerytalnych oraz 
wysokiej jakości systemów opieki społecznej; 

 
12. wyraża zadowolenie z przedłużenia, choć ograniczonego, głosowania większością 

kwalifikowaną w dziedzinie polityki społecznej, szczególnie w odniesieniu do służb 
działających na rzecz gospodarki oraz zabezpieczenia społecznego dla migrujących 
pracowników; wyraża ubolewanie, iż Państwa Członkowskie mają prawo do 
wnioskowania, aby zakres ten przekazany został do kompetencji Rady Europejskiej; 

 
13. żałuje, że nie zostało osiągnięte porozumienie w sprawie wprowadzenia 

ponadnarodowych praw dla pracowników i związków zawodowych oraz że Konstytucja 
nie zmierza w sposób spójny ku kluczowemu celowi pełnego zatrudnienia; 

 
14. podkreśla fakt, że działanie Unii w dziedzinie polityki społecznej nie ogranicza Państw 

Członkowskich w wysiłkach do utrzymywania i wprowadzania bardziej ambitnych 
modeli społecznych i modeli dobrobytu. 

 
15. wyraża zadowolenie, iż Konstytucja (Traktat Konstytucyjny) ustanawia specyficzne 

kroki, jakie powinny podjąć organy Unii Europejskiej i Państwa Członkowskie w 
zakresie zatrudnienia. 
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