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SUGESTÕES 

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar: 

1. Considera que a Constituição (Tratado Constitucional), tendo perspectivado mais 
progressos em certas matérias, representa, apesar de tudo, uma clara melhoria em relação 
aos Tratados actuais, e saúda as suas inovações atinentes a uma Europa social; 

2. Lamenta que não tenha sido possível chegar a um método geral de votação por maioria 
qualificada no Conselho de Ministros, no âmbito da política social e do processo 
legislativo ordinário; 

3. Sublinha a importância de uma Constituição que proporcione um equilíbrio entre os 
direitos sociais e o funcionamento do mercado interno, ao mesmo tempo que estabelece os 
alicerces para o progressivo desenvolvimento do Modelo Social Europeu; salienta, neste 
contexto, a importância da nova cláusula horizontal incluída na Parte III da Constituição, 
nos termos da qual a União deve respeitar, em todos os seus domínios de competência, os 
mais importantes objectivos sociais, bem como perseguir a consecução dos mesmos; 

4. Exprime a sua satisfação pelo facto de os valores, princípios e objectivos da Constituição 
representarem um sólido alicerce para uma Europa social, ao promoverem, em particular, 
com base numa economia social de mercado com pleno emprego, a justiça e a protecção 
social, a igualdade entre mulheres e homens e a luta contra a exclusão social, a pobreza e a 
discriminação; 

5. Salienta, todavia, que a coesão social almejada na Parte I não é acompanhada, na Parte III, 
pelo correspondente e necessário alargamento das possibilidades de acção europeias para 
garantir a sua realização; manifesta a sua decepção pelo facto de a remuneração do 
trabalho, o direito de associação, o direito à greve e ao lock-out continuarem a não estar 
submetidos à legislação europeia; 

6. Saúda a integração, na Constituição, da Carta dos Direitos Fundamentais e o sinal muito 
claro que isso representa para os cidadãos, em especial, no que diz respeito ao direito dos 
trabalhadores à informação e à consulta, assim como a empreender uma acção colectiva, 
designadamente, o direito de greve; 

7. Lamenta que, apesar do reforço do papel vital dos parceiros sociais através do 
reconhecimento do diálogo social e da Cimeira Social Tripartida, não tenha sido 
desenvolvido o diálogo social; 

8. Saúda a introdução do instrumento da "Iniciativa Europeia de Cidadãos", a qual permite, 
através de um milhão de assinaturas, colocar um tema na ordem de trabalhos da 
Comissão; 

9. Enaltece o facto de a política social ser expressamente reconhecida como uma 
competência partilhada e assinala a introdução da obrigação da União de promover,  
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aquando da definição e da implementação das suas políticas, um elevado nível de 
emprego, uma protecção social adequada e a luta contra a exclusão social e a 
discriminação, nos termos do artigo 13º TCE; 

10. Regozija-se face à existência de uma base jurídica para os serviços de interesse económico 
geral; 

11. Saúda o novo e paritário equilíbrio em matéria de coordenação das políticas de emprego e 
macroeconómicas; manifesta igualmente a sua satisfação com a adopção do método aberto 
de coordenação para a política social, graças ao qual a coordenação das políticas 
económica e de emprego deverá ter mais em conta o empenhamento a favor da inclusão 
social, da sustentabilidade dos regimes de pensões e da qualidade elevada dos sistemas de 
assistência; 

12. Regozija-se face ao alargamento, ainda que limitado, da votação por maioria qualificada 
no domínio da política social, designadamente no que diz respeito aos serviços de 
interesse económico geral e à segurança social dos trabalhadores migrantes; lamenta o 
direito de os Estados-Membros requererem que este assunto seja transmitido ao Conselho 
Europeu; 

13. Lamenta a falta de acordo quanto à introdução dos direitos transnacionais para os 
trabalhadores e os sindicatos, e que o supremo objectivo do pleno emprego não seja 
prosseguido de forma coerente no texto da Constituição no seu conjunto; 

14. Enaltece o facto de que a acção da União no domínio da política social não restringe os 
esforços dos Estados-Membros para preservar e intensificar os seus próprios e mais 
ambiciosos modelos sociais e de bem-estar; 

15. Manifesta a sua satisfação pelo facto de a Constituição (Tratado Constitucional) prever a 
adopção de medidas específicas, por parte da União Europeia e dos Estados-Membros, no 
âmbito do emprego. 
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