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PASIŪLYMAI 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi rengdamas pranešimą dėl galimo naujo Parlamento vaidmens ir atsakomybės 
įgyvendinant Lisabonos sutartį Konstitucinių reikalų komitetas prašė visų Parlamento 
komitetų atsakyti į du klausimus, pateiktus šio komiteto darbo dokumente,

B. kadangi Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas prašė frakcijų teikti pastabas 
dėl šių dviejų klausimų ir pats pasinaudojo šio komiteto sekretoriato teikiama pagalba,

1. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto politinius prioritetus 
dėl Lisabonos sutartyje numatyto padidėjusios Parlamento demokratinės atsakomybės 
naudojimo, kaip nurodyta 2008 m. balandžio 9 d. darbo dokumente dėl Lisabonos 
sutartyje įvestų pakeitimų, kurie svarbūs Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui, 
Lisabonos sutartyje numatyta palyginti mažai pokyčių, kurie turi įtakos Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto įgaliojimams, nustatytiems Darbo tvarkos taisyklių VI priede;

2. todėl mano, kad Lisabonos sutartyje numatytos didesnės Parlamento demokratinės 
atsakomybės naudojimas turės, palyginti su dabartine padėtimi, tik nedidelį poveikį 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto kompetencijai bei reikalų tvarkymui;

3. pabrėžia, kad Lisabonos sutartyje numatyta siekti tolesnės pažangos kuriant socialinę 
Europą ir tobulinant socialinius teisės aktus, remiantis Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos įpareigojimais, nors ir pažymi, kad kai kurios valstybės narės nesilaiko 
privalomų chartijos įpareigojimų, ir iš dalies pakeistos Europos Sąjungos sutarties 2–
3 straipsniuose aiškiau apibrėžti vertybes, kurios yra Europos Sąjungos veiksmų ir 
pagrindinių tikslų pagrindas;

4. taip pat pabrėžia, kaip svarbu, kad iš dalies pakeistos Europos Sąjungos sutarties 9 
straipsnyje numatyta horizontalioji socialinė sąlyga, kuri tarnaus kaip bendrasis Europos 
Sąjungos politikos vykdymo principas;

5. itin palankiai vertina iš dalies pakeistos EB sutarties 16 straipsnį ir Lisabonos sutarties 
protokolą dėl visuotinės svarbos paslaugų, kuriame nustatytas aiškus teisinis pagrindas 
siekiant apibrėžti valstybių narių atsakomybę teikti vartotojams visuotinai prieinamas ir 
aukštos kokybės viešąsias paslaugas;

6. džiaugiasi, kad teisės aktai, kuriuose draudžiama diskriminacija, bus priimami taikant 
bendro sprendimo procedūrą;

7. pabrėžia, kad atsižvelgiant į klausimą, kaip Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
numato spręsti problemas, kylančias teisės aktų leidyboje pereinant nuo konsultavimo į 
bendro sprendimo procedūrą bei įgyvendinant kitus procedūrinius pakeitimus, iki šiol 
buvo išnagrinėti tiktai trys pasiūlymai dėl teisės aktų, kuriems turės įtakos Lisabonos 
sutartyje numatyti pakeitimai; pabrėžia, kad šie trys pasiūlymai susiję su socialinės 
apsaugos koordinavimu ir remiasi EB sutarties 42 ir 308 straipsniais: 
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 pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Reglamento 
(EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo 
tvarką (COM(2006)0016 – C6 0037/2006 – 2006/0006(COD));

 pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir 
nustatančio XI priedo turinį (COM(2006)0007 – C6 0029/2006 –
2006/0008(COD));

 pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
priedus (COM(2007)0376 – C6 0204/2007 – 2007/0129(COD));

pabrėžia, kad antras ir trečias nurodyti pasiūlymai bus sujungti ir priimtas vienas teisės 
aktas;

8. pažymi, kad kalbant apie minėtus tris pasiūlymus dėl teisės aktų vienintelis pakeitimas, 
numatytas Lisabonos sutartyje, bus susijęs su jų priėmimu, nes Taryba juos priims 
kvalifikuota balsų dauguma, o ne vienbalsiai, kaip numatyta iš dalies pakeistos EB 
sutarties 42 straipsnyje nustatytoje procedūroje.
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