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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin uutta roolia ja vastuuta Lissabonin 
sopimuksen täytäntöönpanemisessa koskevan mietinnön laatimiseksi perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyysi kaikkia parlamentin valiokuntia 
vastaamaan kyseisen valiokunnan laatiman työasiakirjan kahteen kysymykseen,

B. ottaa huomioon, että työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja pyysi 
poliittisilta ryhmiltä kommentteja näihin kahteen kysymykseen ja hyödynsi kyseisen 
valiokunnan sihteeristön laatimia esityksiä,

1. huomauttaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ensisijaisia poliittisia tavoitteita 
koskevan kysymyksen suhteen Lissabonin sopimuksessa annetun parlamentin 
lisääntyneen demokraattisen vastuun käytön osalta, että, kuten 9. huhtikuuta 2008 
julkaistusta työasiakirjasta Lissabonin sopimuksen tuomista työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan kannalta tärkeistä muutoksista käy ilmi, Lissabonin sopimus 
aiheuttaa suhteellisen vähän muutoksia, jotka vaikuttavat työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnalle työjärjestyksen liitteen VI nojalla annettuihin valtuuksiin;

2. katsoo näin ollen, että Lissabonin sopimuksessa annettujen parlamentin lisääntyneen 
demokraattisen vastuun käytöllä on ainoastaan vähäinen vaikutus verrattuna 
nykytilanteeseen työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan toimivaltuuksien ja
asiakirjojen hallinnan osalta;

3. korostaa, että Lissabonin sopimuksella kehitetään edelleen sosiaalista Eurooppaa ja 
vahvistetaan sosiaalilainsäädäntöä Euroopan unionin perusoikeuskirjan sitovan luonteen 
perusteella, ottaen kuitenkin huomioon, että eräät jäsenvaltiot ovat jättäytyneet peruskirjan 
sitovan luonteen ulkopuolelle, ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artiklassa
(sellaisina kuin ne ovat muutettuina) määriteltyjen Euroopan unionin toiminnan perustana 
olevien arvojen ja keskeisten tavoitteiden entistä järjestelmällisemmän määrittelyn avulla;

4. korostaa lisäksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 artiklassa (sellaisena kuin se on
muutettuna) olevan horisontaalisen sosiaalisen lausekkeen tärkeyttä, sillä se toimii 
Euroopan unionin päätöksenteon yleisenä periaatteena;

5. on tyytyväinen erityisesti EY:n perustamissopimuksen 16 artiklaan, sellaisena kuin se on 
muutettuna, sekä Lissabonin sopimuksen pöytäkirjaan yleistä etua koskevista palveluista, 
jotka muodostavat selkeän oikeusperustan jäsenvaltioiden vastuiden määrittelylle, mitä
tulee yleisesti saatavilla olevien ja korkealaatuisten julkisten palvelujen tarjoamiseen 
käyttäjille;
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6. suhtautuu myönteisesti siihen, että syrjinnän kieltävä lainsäädäntö tulee 
yhteispäätösmenettelyn piiriin;

7. huomauttaa sen kysymyksen suhteen, miten työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 
aikoo selviytyä siirtymisestä kuulemismenettelystä yhteispäätösmenettelyyn ja muista 
menettelyllisistä muutoksista, että Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomat muutokset 
vaikuttavat ainoastaan kolmeen parhaillaan käsiteltävänä olevaan 
lainsäädäntöehdotukseen; korostaa, että nämä kolme ehdotusta koskevat sosiaaliturvan 
yhteensovittamista ja ne perustuvat EY:n perustamissopimuksen 42 ja 308 artiklaan: 

 ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 
täytäntöönpanomenettelystä (KOM(2006)0016 – C6 0037/2006 –
2006/0006(COD));

 ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 muuttamisesta ja liitteen 
XI sisällön määrittämisestä (KOM(2006)0007 – C6 0029/2006 – 2006/0008(COD)); 
ja

 ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 liitteiden muuttamisesta 
(KOM(2007)0376 – C6 0204/2007 – 2007/0129(COD));

korostaa, että mainitut toinen ja kolmas ehdotus yhdistetään ja annetaan yhtenä 
säädöksenä;

7. korostaa, että Lissabonin sopimuksen aiheuttama ainut muutos yllä mainittuihin kolmeen 
lainsäädäntöehdotukseen liittyy niiden hyväksymiseen, kun päätöksenteko neuvostossa
tapahtuu määräenemmistöllä eikä yksimielisyysperiaatteella, jollei EY:n 
perustamissopimuksen 42 artiklan (sellaisena kuin se on muutettuna) mukaisesta 
menettelystä muuta johdu.
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