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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že v rámci přípravy zprávy o potenciální nové úloze a povinnostech 
Evropského parlamentu při uplatňování Lisabonské smlouvy požádal Výbor pro ústavní 
záležitosti všechny parlamentní výbory, aby odpověděly na dvě otázky obsažené 
v pracovním dokumentu tohoto výboru,

B. vzhledem k tomu, že předseda Výboru pro zaměstnanost a sociální věci požádal politické 
skupiny, aby uvedly své připomínky k těmto dvěma otázkám, a uplatnil také připomínky, 
které mu poskytl sekretariát výboru EMPL,

1. upozorňuje na skutečnost, že pokud jde o politické priority Výboru pro zaměstnanost 
a sociální věci s ohledem na uplatňování posílené demokratické odpovědnosti, již 
Parlamentu svěřuje Lisabonská smlouva, a jak ukazuje jeho pracovní dokument ze dne 
9. dubna 2008 o změnách, které provádí Lisabonská smlouva a které se týkají výboru 
EMPL, zavádí Lisabonská smlouva jen poměrně málo změn, které ovlivňují pravomoci 
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, jak je stanoví příloha VI jednacího řádu;

2. domnívá se tudíž, že uplatňování posílené demokratické odpovědnosti, již Parlamentu 
svěřuje Lisabonská smlouva, bude mít jen okrajový dopad ve srovnání se současnou 
situací, ať už se jedná o pravomoci Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, či o vedení 
spisů tímto výborem;

3. zdůrazňuje, že Lisabonská smlouva umožňuje upevnit sociální charakter Evropy a přijímat 
posílené právní předpisy v sociální oblasti na základě závazné povahy Listiny základních 
práv Evropské unie – ačkoli zároveň konstatuje, že si některé členské státy vyjednaly 
výjimky ze závazné povahy Listiny – a systematičtějšího vymezení hodnot, na nichž je 
založena činnost a hlavní cíle Evropské unie, jak je stanoví články 2 a 3 v pozměněném 
znění Smlouvy o Evropské unii;

4. dále vyzdvihuje význam tzv. horizontální sociální doložky, kterou stanoví článek 9 
pozměněné Smlouvy o Evropské unii a která bude fungovat jako obecná zásada platná pro 
všechny politiky Evropské unie;

5. zejména vítá článek 16 Smlouvy o ES v pozměněném znění a protokol o službách 
veřejného zájmu připojený k Lisabonské smlouvě, které poskytují jednoznačný právní 
základ pro vymezení odpovědnosti členských států, pokud jde o poskytování univerzálně 
dostupných a vysoce kvalitních veřejných služeb uživatelům;

6. vítá skutečnost, že právní předpisy zakazující diskriminaci budou přijímány postupem 
spolurozhodování;

7. poukazuje na skutečnost, že pokud jde o to, jak hodlá Výbor pro zaměstnanost a sociální 
věci zvládnout v rámci legislativních postupů přechod od konzultace ke spolurozhodování 
a další změny v postupech, výbor se v současnosti zabývá pouze třemi legislativními 
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návrhy, které budou ovlivněny změnami zavedenými Lisabonskou smlouvou; upozorňuje 
na skutečnost, že tyto tři návrhy jsou založeny na článcích 42 a 308 Smlouvy o ES 
a všechny se týkají koordinace systémů sociálního zabezpečení:

 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení 
(KOM(2006)0016 – C6 0037/2006 – 2006/0006(COD)); 

 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje 
obsah přílohy XI (KOM(2006)0007 – C6 0029/2006 – 2006/0008(COD)) a 

 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění přílohy nařízení (ES) 
č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (KOM(2007)0376 –
C6 0204/2007 – 2007/0129(COD));

poukazuje na skutečnost, že druhý a třetí z výše uvedených návrhů budou sloučeny do 
jednoho legislativního aktu a poté přijaty v této podobě;

8. zdůrazňuje, že jediná změna, kterou Lisabonská smlouva přinese v souvislosti 
s uvedenými třemi legislativními návrhy, se bude týkat jejich přijímání, přičemž hlasování 
v Radě bude na základě článku 42 Smlouvy o ES v pozměněném znění probíhat 
kvalifikovanou většinou a nikoli jednomyslně;
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