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Tarkistus 1
Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

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,

A. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentin mahdollista 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,

Or. en

Tarkistus 2
Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan ensisijaisia 
poliittisia tavoitteita koskevan kysymyksen 
suhteen perustamissopimuksessa 
annettujen parlamentin uusien valtuuksien
käytön osalta, että kuten työasiakirjasta 
Lissabonin sopimuksen tuomat 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan kannalta tärkeät muutokset 
käy ilmi Lissabonin sopimus – verrattuna 
tällä hetkellä voimassa oleviin 
perustamissopimuksiin – aiheuttaa joitakin
muutoksia parlamentin toimivaltuuksiin, ja 
tämä vaikuttaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnalle 
työjärjestyksen liitteen VI nojalla 

1. huomauttaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan ensisijaisia 
poliittisia tavoitteita koskevan kysymyksen 
suhteen perustamissopimuksessa 
annettujen parlamentin lisääntyneen 
demokraattisen vastuun käytön osalta, että 
kuten työasiakirjasta Lissabonin 
sopimuksen tuomat työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan kannalta 
tärkeät muutokset käy ilmi Lissabonin 
sopimus – verrattuna tällä hetkellä 
voimassa oleviin perustamissopimuksiin –
aiheuttaa suhteellisen vähän muutoksia 
parlamentin toimivaltuuksiin, ja tämä 
vaikuttaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnalle työjärjestyksen liitteen VI 
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annettuihin valtuuksiin; nojalla annettuihin valtuuksiin;

Or. en

Tarkistus 3
Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 4
Mary Lou McDonald

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että EY:n 
perustamissopimuksen 43 ja 49 artikla, 
joita Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on 
äskettäisissä työntekijöiden oikeuksia 
koskeneissa tuomioissaan tulkinnut 
epäsuotuisasti, eivät muutu, jos 
Lissabonin sopimus tulee voimaan;

Or. en



AM\722782FI.doc 5/10 PE406.013v01-00

FI

Tarkistus 5
Mary Lou McDonald

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. pahoittelee, että Lissabonin 
sopimuksessa ei tarkisteta EY:n 
perustamissopimuksen 43 ja 49 artiklaa, 
sillä niissä heikennetään työntekijöiden 
oikeuksia ja kannustetaan pyrkimään 
alimpaan mahdolliseen palkan ja 
työehtojen tasoon;

Or. en

Tarkistus 6
Mary Lou McDonald

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. tukee Euroopan ammatillisen 
yhteisjärjestön toivetta, joka koskee 
"sosiaalista edistymistä koskevan 
lausekkeen" sisällyttämistä EY:n 
perustamissopimukseen, jotta 
varmistetaan sosiaalisten oikeuksien 
etusija sisämarkkinoiden toimintaa 
koskevien oikeuksien suhteen;

Or. en
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Tarkistus 7
Mary Lou McDonald

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. ilmaisee huolensa siitä, että sanojen 
"erityisesti taloudellisin ja 
rahoituksellisin edellytyksin" lisäys EY:n 
perustamissopimuksen 16 artiklaan, 
sellaisena kuin se on muutettuna, 
tulkitaan tavalla, joka lisää rajoituksia 
hallitusten mahdollisuuksille investoida 
julkisiin palveluihin;

Or. en

Tarkistus 8
Mary Lou McDonald

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa kuitenkin, että Lissabonin 
sopimuksella kehitetään edelleen 
sosiaalista Eurooppaa ja vahvistetaan 
sosiaalilainsäädäntöä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan sitovan luonteen 
perusteella ja Euroopan unionin 
perustamissopimuksen 2 ja 3 artiklassa 
(sellaisina kuin ne ovat muutettuina) 
määriteltyjen Euroopan unionin 
toiminnan perustana olevien arvojen ja 
keskeisten tavoitteiden entistä 
järjestelmällisemmän määrittelyn avulla;

3. katsoo, että Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa eikä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 
3 artiklassa (sellaisina kuin ne ovat 
muutettuina) riittävällä tavalla käsitellä 
perussopimuksissa olevia olennaisia 
virheitä;

Or. en
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Tarkistus 9
Elizabeth Lynne

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa kuitenkin, että Lissabonin 
sopimuksella kehitetään edelleen 
sosiaalista Eurooppaa ja vahvistetaan 
sosiaalilainsäädäntöä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan sitovan luonteen 
perusteella ja Euroopan unionin 
perustamissopimuksen 2 ja 3 artiklassa 
(sellaisina kuin ne ovat muutettuina) 
määriteltyjen Euroopan unionin toiminnan 
perustana olevien arvojen ja keskeisten 
tavoitteiden entistä järjestelmällisemmän 
määrittelyn avulla;

3. korostaa kuitenkin, 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;

Or. en

Tarkistus 10
Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa kuitenkin, että Lissabonin 
sopimuksella kehitetään edelleen 
sosiaalista Eurooppaa ja vahvistetaan 
sosiaalilainsäädäntöä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan sitovan luonteen 
perusteella ja Euroopan unionin 
perustamissopimuksen 2 ja 3 artiklassa 
(sellaisina kuin ne ovat muutettuina) 
määriteltyjen Euroopan unionin toiminnan 
perustana olevien arvojen ja keskeisten 
tavoitteiden entistä järjestelmällisemmän 
määrittelyn avulla;

3. korostaa, että Lissabonin sopimuksella 
kehitetään edelleen sosiaalista Eurooppaa 
ja vahvistetaan sosiaalilainsäädäntöä 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
sitovan luonteen perusteella 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;
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Or. en

Tarkistus 11
Mary Lou McDonald

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

4. on tyytyväinen Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 9 artiklassa (sellaisena 
kuin se on muutettuna) olevaan
horisontaaliseen lausekkeeseen, mutta 
tunnustaa, että sillä ei ole todellista 
vaikutusta EU:n lainsäädännön sisältöön;

Or. en

Tarkistus 12
Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

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;

Or. en
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Tarkistus 13
Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. 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 kansalaisille;

Or. en

Tarkistus 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että Lissabonin sopimuksen 
aiheuttama ainut muutos mainittuun 
kolmeen lainsäädäntömenettelyyn liittyy 
niiden hyväksymiseen, päätöksenteko 
neuvostossa tapahtuu määräenemmistöllä 
eikä yksimielisyysperiaatteella, jollei EY:n 
perustamissopimuksen 48 artiklan 
(sellaisena kuin se on muutettuna) 
mukaisesta menettelystä muuta johdu; ei 
odota, että enemmistöpäätöksiin 
siirtymisestä aiheutuu erityisiä vaikeuksia 
neuvostossa.

7. korostaa, että Lissabonin sopimuksen 
aiheuttama ainut muutos mainittuun 
kolmeen lainsäädäntömenettelyyn liittyy 
niiden hyväksymiseen, päätöksenteko 
neuvostossa tapahtuu määräenemmistöllä 
eikä yksimielisyysperiaatteella, jollei EY:n 
perustamissopimuksen 48 artiklan 
(sellaisena kuin se on muutettuna) 
mukaisesta menettelystä muuta johdu;

Or. el
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Tarkistus 15
Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että Lissabonin sopimuksen 
aiheuttama ainut muutos mainittuun 
kolmeen lainsäädäntömenettelyyn liittyy 
niiden hyväksymiseen, päätöksenteko 
neuvostossa tapahtuu määräenemmistöllä 
eikä yksimielisyysperiaatteella, jollei EY:n 
perustamissopimuksen 48 artiklan 
(sellaisena kuin se on muutettuna) 
mukaisesta menettelystä muuta johdu; ei 
odota, että enemmistöpäätöksiin 
siirtymisestä aiheutuu erityisiä vaikeuksia 
neuvostossa.

7. korostaa, että Lissabonin sopimuksen 
aiheuttama ainut muutos mainittuun 
kolmeen lainsäädäntömenettelyyn liittyy 
niiden hyväksymiseen, päätöksenteko 
neuvostossa tapahtuu määräenemmistöllä 
eikä yksimielisyysperiaatteella, jollei EY:n 
perustamissopimuksen 48 artiklan 
(sellaisena kuin se on muutettuna) 
mukaisesta menettelystä muuta johdu; ei 
odota, että enemmistöpäätöksiin 
siirtymisestä aiheutuu erityisiä vaikeuksia 
neuvostossa, mitä kyseisiin asiakirjoihin 
tulee.

Or. en
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