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NÁVRHY 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, ako gestorský výbor, 
aby prijal do návrhu uznesenia nasledujúce návrhy: 

 
1. domnieva sa, že aj keď v určitých veciach sa predpokladal väčší pokrok, Ústava (ústavná 

zmluva) je stále značným vylepšením súčasných zmlúv, a víta jej inovácie, ktoré 
prispievajú k sociálnej Európe; 

 
2. ľutuje, že sa ukázalo ako nemožné prijať v oblasti sociálnej politiky všeobecný postup 

týkajúci sa hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade ministrov, ako aj riadneho 
legislatívneho konania; 

 
3. zdôrazňuje význam ústavy, ktorá uľahčuje vytvorenie rovnováhy medzi sociálnymi 

právami a funkčnosťou vnútorného trhu a zároveň kladie základy pokrokového vývoja 
európskeho sociálneho modelu; zdôrazňuje v tejto súvislosti význam novej horizontálnej 
klauzuly v tretej časti ústavy, podľa ktorej musí Únia vo všetkých oblastiach jej 
pôsobnosti zohľadňovať najdôležitejšie sociálne ciele a usilovať sa o zabezpečenie ich 
uplatňovania; 

 
4. vyjadruje spokojnosť nad tým, že hodnoty, zásady a ciele ústavnej zmluvy vytvárajú 

pevný základ, ktorý je oporou sociálnej Európy tým, že začleňuje najmä podporu 
sociálnej spravodlivosti a ochrany, rovnosť medzi ženami a mužmi a boj proti sociálnemu 
vylúčeniu, chudobe a diskriminácii, a to na základe sociálneho trhového hospodárstva s 
plnou zamestnanosťou; 

 
5. poukazuje však na to, že cieľ sociálnej súdržnosti, uvedený v časti I, nie je doplnený v 

časti III o nevyhnutné rozšírenie možností Únie pre uplatnenie postupov na zabezpečenie 
realizácie tohto cieľa; vyjadruje sklamanie zo skutočnosti, že mzda zamestnancov, právo 
združovať sa, právo na štrajk a právo na prerušenie práce stále nepodliehajú legislatíve 
Spoločenstva; 

 
6.  víta začlenenie Charty základných práv do ústavnej zmluvy, ktoré je jednoznačným 

signálom pre občanov, najmä čo sa týka práva zamestnancov na informácie a poradenstvo 
a právo na kolektívnu akciu, predovšetkým na štrajk; 

 
7. ľutuje, že napriek posilneniu významnej úlohy sociálnych partnerov uznaním sociálneho 

dialógu a tripartitného sociálneho summitu sa sociálny dialóg ďalej nerozvinul; 
 
8. víta zavedenie nástroja „európskej občianskej iniciatívy“, na základe ktorej sa do 

programu Komisie môže zahrnúť bod po predložení jedného milióna podpisov; 
 
9. zdôrazňuje, že sociálna politika sa výslovne považuje za spoločnú pôsobnosť a poukazuje 

na zavedenie povinnosti pre Úniu zohľadňovať pri definovaní a vykonávaní svojich 
politík podporu vysokej úrovne zamestnanosti, primeranej sociálnej ochrany a boja proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii, v súlade s článkom 13 Zmluvy o ES; 
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10. vyjadruje svoju spokojnosť nad tým, že pre služby všeobecného ekonomického záujmu je 

zabezpečený právny rámec; 
 
11. víta úsilie o novú, spravodlivú rovnováhu pri koordinácii politiky zamestnanosti a 

makroekonomickej politiky; vyjadruje naviac spokojnosť s prijatím postupu v rámci 
metódy otvorenej koordinácie sociálnej politiky, čím sa pri koordinácii hospodárskej 
politiky a politiky zamestnanosti lepšie zohľadní záväzok týkajúci sa sociálneho 
začleňovania, udržateľných systémov dôchodkového zabezpečenia a vysokokvalitných 
systémov starostlivosti; 

 
12. vyjadruje svoju spokojnosť nad rozšírením, aj keď obmedzeným, používania 

kvalifikovanej väčšiny pri hlasovaní v oblasti sociálnej politiky, najmä v súvislosti so 
službami všeobecného ekonomického záujmu a sociálnym zabezpečením migrujúcich 
pracovníkov; ľutuje, že členské štáty majú právo požiadať o postúpenie veci Európskej 
rade; 

 
13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nedosiahla dohoda o zavedení transnárodných práv 

zamestnancov a odborov a že prvoradý cieľ plnej zamestnanosti sa nesleduje dôsledne v 
celej ústavnej zmluve; 

 
14. zdôrazňuje skutočnosť, že činnosť únie v oblasti sociálnej politiky neobmedzuje členské 

štáty v ich úsilí zachovať a rozvíjať ich vlastné, ambicióznejšie sociálne modely a modely 
sociálneho zabezpečenia; 

 
15. vyjadruje spokojnosť s tým, že Ústava (ústavná zmluva) stanovuje osobitné opatrenia, 

ktoré majú prijať inštitúcie Európskej únie a členské štáty v oblasti zamestnanosti. 
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