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FÖRSLAG 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet anser att det konstitutionella fördraget utgör en klar förbättring jämfört 
med de nuvarande fördragen – även om det funnits förhoppningar om större framsteg i 
vissa frågor – och välkomnar innovationerna i fråga om dimensionen ”Ett socialt Europa”. 

2. Europaparlamentet beklagar att man på det socialpolitiska området inte lyckats enas om 
en generell metod för omröstning med kvalificerad majoritet i ministerrådet och att inget 
ordentligt lagstiftningsförfarande kommit till stånd. 

3. Europaparlamentet betonar vikten av en konstitution som bidrar till att skapa balans 
mellan sociala rättigheter och den inre marknadens funktioner samtidigt som den lägger 
grunden till en progressiv utveckling av den Europeiska sociala modellen. 
Europaparlamentet betonar i detta sammanhang vikten av den nya horisontella klausulen i 
konstitutionens del III, enligt vilken unionen förpliktigas att inom alla sina 
kompetensområden tillgodose de allra viktigaste sociala målen och eftersträva att de 
genomförs. 

4. Europaparlamentet uttrycker tillfredsställelse över att de värden, principer och mål som 
fastställs i konstitutionen utgör en solid grund som ett socialt Europa kan byggas på 
genom att – på grundval av social marknadsekonomi med full sysselsättning – främja i 
synnerhet social rättvisa och social trygghet, jämställdhet mellan kvinnor och män och 
bekämpa social utslagning, fattigdom och diskriminering. 

5. Europaparlamentet påpekar emellertid att den sociala sammanhållning som eftersträvas i 
del I inte motsvaras i del III av en erforderlig breddning av EU:s handlingsmöjligheter 
som är nödvändig för dess genomförande. Europaparlamentet uttrycker sin besvikelse 
över att lönefrågor, föreningsrätten samt strejk- och lockouträtten även fortsättningsvis 
inte omfattas av gemenskapsrätten. 

6. Europaparlamentet välkomnar att stadgan om de grundläggande rättigheterna inlemmas i 
konstitutionen och den mycket tydliga signal som detta ger till medborgarna, i synnerhet 
när det gäller arbetstagares rätt till information och samråd och rätten till att ta till 
kollektiva åtgärder exempelvis i form av strejk.  

7. Europaparlamentet beklagar att även om den roll som arbetsmarknadens parter innehar 
stärkts genom att den sociala dialogens och det sociala trepartstoppmötets betydelse 
erkänts, har den sociala dialogen inte vidareutvecklats. 

8. Europaparlamentet välkomnar att i och med införandet av europeiska medborgarinitiativet 
kan en fråga – genom insamling av en miljon namnunderskrifter – föras upp på 
kommissionens dagordning. 

9. Europaparlamentet lägger tonvikt vid att socialpolitiken uttryckligen ses som ett delat 
ansvarsområde och framhåller att det inom EU införs en skyldighet att fästa avseende vid 
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att främja hög sysselsättning, adekvat social trygghet och bekämpa social utslagning och 
diskriminering enligt artikel 13 i EG-fördraget i samband med att gemenskapens 
handlingsplaner skall definieras och tillämpas. 

10. Europaparlamentet uttrycker tillfredsställelse över att det tillhandahålls en rättslig grund 
för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  

11. Europaparlamentet välkomnar den nya och jämna balansen mellan samordningen av 
sysselsättningspolitiken och den makroekonomiska politiken. Europaparlamentet är vidare 
tillfredsställt över att när det gäller socialpolitiken har förfarandet enligt den öppna 
samordningsmetoden antagits varigenom större avseende kommer att fästas vid social 
integration, hållbara pensionssystem och hälsovård av hög kvalitet i samband med 
samordningen av den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken. 

12. Europaparlamentet uttrycket tillfredsställelse över att tillämpningen av omröstning med 
kvalificerad majoritet utvidgats – även om i begränsad omfattning – inom området 
socialpolitik, i synnerhet när det gäller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och social 
trygghet för migrerande arbetstagare. Parlamentet beklagar att medlemsstaterna har rätt att 
begära att frågan hänförs till Europeiska rådet. 

13. Europaparlamentet beklagar att det inte nåtts någon enighet om att införa 
gränsöverskridande rättigheter för arbetstagare och fackföreningar och att huvudmålet att 
garantera full sysselsättning inte ingår i alla delar av konstitutionen.  

14. Europaparlamentet framhåller att EU:s handlingsplaner inom det socialpolitiska området 
inte begränsar medlemsstaternas ansträngningar att stödja och främja egna och mer 
ambitiösa sociala välfärdsmodeller. 

15. Europaparlamentet uttrycker tillfredsställelse över att konstitutionen (det konstitutionella 
fördraget) fastställer specifika åtgärder som skall vidtas av EU:s institutioner och 
medlemsstaterna inom sysselsättningsområdet. 
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