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POBUDE 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve, naj kot pristojni 
odbor v svoj predlog resolucije vključi naslednje: 

1. meni, da Ustava (Ustavna pogodba) kljub težavam z doseganjem napredka pri določenih 
vprašanjih še vedno predstavlja jasen napredek v odnosu do obstoječih Pogodb in 
pozdravlja novosti glede socialne Evrope; 

2. obžaluje, ker se je za področje socialne politike izkazalo nemogoče doseči soglasje, da bi 
se v Svetu ministrov glasovalo s kvalificirano večino in bi se uporabljal običajni 
zakonodajni postopek; 

3. opozarja na pomen tega, da Ustava olajša vzpostavitev ravnovesja med socialnimi 
pravicami in delovanjem notranjega trga, hkrati pa postavi temelje za postopen razvoj 
evropskega socialnega modela; v zvezi s tem poudarja pomen nove horizontalne klavzule 
v tretjem delu Ustave, v skladu s katero se mora Unija na svojih področjih pristojnosti 
držati najpomembnejših socialnih ciljev in si prizadevati za njihovo izvajanje; 

4. izraža zadovoljstvo, ker vrednote, načela in cilji Ustave predstavljajo trdno podlago za 
socialno Evropo, saj so na podlagi socialnega tržnega gospodarstva s polno zaposlenostjo 
med njimi predvsem spodbujanje socialne pravičnosti in zaščite, enakost možnosti med 
moškimi in ženskami ter boj proti socialni izključenosti, revščini in razlikovanju; 

5. kljub temu izpostavlja dejstvo, da prizadevanja za socialno kohezivnost iz dela I, v delu 
III niso dopolnjena s potrebno širitvijo evropskih možnosti za delovanje, ki bi zagotovile 
njeno izvedbo; izraža razočaranje, ker zakonodaja Skupnosti ne bo urejala vprašanja plač, 
pravice združevanja in pravice do stavke ali pravice do izprtja;  

6. pozdravlja vključitev Listine o temeljnih pravicah v Ustavo, kar je zelo jasno sporočilo 
državljanom, predvsem z vidika pravic zaposlenih do obveščenosti in posvetovanja ter do 
kolektivnega delovanja, zlasti stavke; 

7. obžaluje, da kljub krepitvi ključne vloge socialnih partnerjev preko prepoznavanja 
pomena socialnega dialoga in tristranskega vrha za socialne zadeve, socialni dialog ni bil 
nadalje razvit; 

8. pozdravlja uvajanje instrumenta "pobude evropskih državljanov", ki omogoča uvrstitev 
določene zadeve v program Komisije Evropske unije, če je za to zbrano milijon podpisov; 

9. poudarja, da je socialna politika izrecno opredeljena kot področje deljenih pristojnosti in 
opominja na dolžnost Unije, da se pri oblikovanju in izvajanju svojih politik zavzema za 
večjo zaposlenost, ustrezno socialno varstvo in se bori proti socialni izključenosti ter 
razlikovanju, v skladu s členom 13 Pogodbe ES; 

10. izraža zadovoljstvo, da je postavljena pravna osnova za storitve splošnega gospodarskega 
interesa; 

11. pozdravlja novo in enakovredno razmerje, doseženo pri usklajevanju zaposlenosti in 
makroekonomskih politik; poleg tega izraža zadovoljstvo zaradi sprejetja postopka v 
okviru odprte metode usklajevanja na področju socialne politike, v skladu s katerim se bo 
pri usklajevanju gospodarske politike in politike s področja zaposlovanja v večji meri 
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upoštevalo zavezanost k socialni vključenosti, trajnostnim pokojninskim shemam in 
visoko kakovostnemu sistemu zdravstvenega varstva; 

12. izraža zadovoljstvo z razširitvijo, čeprav še vedno v omejenem obsegu, glasovanja s 
kvalificirano večino na področju socialne politike; predvsem glede storitev splošnega 
gospodarskega pomena in socialne varnosti za delavce migrante;obžaluje pravico držav 
članic, da zahtevajo obravnavo zadeve v Evropskem svetu; 

13. obžaluje, da ni prišlo do sporazuma o nadnacionalnih pravicah zaposlenih in sindikatov 
ter da v Ustavi ni dosledno zastavljen najvišji cilj doseganja polne zaposlenosti; 

14. poudarja dejstvo, da delovanje Unije na področju socialne politike ne omejuje držav članic 
pri njihovem trudu za vzdrževanje in izboljšanje njihovih lastnih, širše zastavljenih 
modelov socialnega varstva in skrbstva; 

15. izraža zadovoljstvo, da so v Ustavi (Ustavni pogodbi) določeni konkretni ukrepi organov 
Evropske unije in držav članic na področju zaposlovanja. 
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POSTOPEK  

 
Naslov Osnutek Pogodbe o Ustavi za Evropo 
Številka postopka 2004/2129(INI) 
Pristojni odbor AFCO: 
Okrepljeno sodelovanje - 
Pripravljalec osnutka Datum 
imenovanja 

Jan Andersson 
20.9.2004 

Obravnava v odboru 20.9.2004 6.10.2004 23.11.2004   
Datum sprejetja pobud 23.11.2004 
Izid končnega glasovanja za: 

proti: 
vzdržani: 

36 
8 
0 

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju 

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, Ji?í Maštálka, Ria Oomen-Ruijten, 
Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, 
José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele 
Zimmer 

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju 

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 

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju, v skladu s členom 178(2) 

Carlos José Iturgaiz Angulo 
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