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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et raporti ettevalmistamiseks Euroopa Parlamendi uue rolli ja uute kohustuste 
kohta Lissaboni lepingu rakendamisel palus põhiseaduskomisjon kõikidel parlamendi 
komisjonidel vastata kahele küsimusele, mis sisaldusid põhiseaduskomisjoni 
ettevalmistatud töödokumendis;

B. arvestades, et tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees palus fraktsioonidelt kommentaare 
nende kahe küsimuse kohta ning kasutas komisjoni sekretariaadilt laekunud vastuseid,

1. juhib tähelepanu, et mis puutub tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni poliitilistesse 
prioriteetidesse seoses parlamendile lepingus ette nähtud uute volituste kasutamisega, siis 
vastavalt töödokumendile Lissaboni lepinguga sisseviidavate tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni huvitavate muudatuste kohta muudab Lissaboni leping parlamendi 
pädevusi vähesel määral võrreldes kehtivate lepingutega, mis mõjutavad tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonile kodukorra VI lisaga antud volitusi; 

2. on seetõttu seisukohal, et parlamendile Lissaboni lepinguga antavate uute volituste 
kasutamisel on üksnes marginaalne mõju tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni pädevusele ning 
toimikute haldamise praegusele korrale; 

3. rõhutab siiski, et Lissaboni leping näeb ette edasise arengu sotsiaalse Euroopa poole ning 
tugevdatud sotsiaalõigusnormid Euroopa Liidu põhiõiguste harta siduva olemuse ja 
Euroopa Liidu lepingu muudetud artiklites 2 ja 3 Euroopa Liidu olulisemate tegevuste 
ning tähtsamate eesmärkide süstemaatilisema määratluse põhjal;

4. rõhutab lisaks horisontaalse klausli olulisust muudetud Euroopa Liidu lepingu artiklis 9, 
mis on Euroopa Liidu poliitikakujundamise üldiseks põhimõtteks;

5. tervitab asjaolu, et diskrimineerimist keelustavate õigusaktide suhtes kohaldatakse 
kaasotsustusmenetlust;

6. rõhutab, et mis puutub küsimusse, kuidas tööhõive- ja sotsiaalkomisjon planeerib
õigusloomega seotud menetluste puhul üleminekuga nõuandemenetluselt 
kaasotsustusmenetlusele ning muude protseduuriliste muutustega toime tulla, siis hetkel 
vaadatakse läbi vaid kolme õigusakti ettepanekut, mida mõjutavad Lissaboni lepinguga 
sisse viidavad muutused; juhib tähelepanu, et kõik kolm ettepanekut seostuvad 
sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamisega ning põhinevad EÜ asutamislepingu 
artiklitel 42 ja 308;
 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse 

määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta) 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad KOM(2006)0016 – C6-0037/2006 –
2006/0006(COD)); 

 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta ja 
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määratakse kindlaks XI lisa sisu (KOM(2006)0007 – C6-00297/2006 –
2006/0008(COD)); ning 

 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 
määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta) 
lisasid (KOM(2007)0376 – C6-0204/2007 – 2007/0129(COD)); 

juhib tähelepanu, et kaks viimast eelnõud liidetakse ning võetakse vastu ühe 
seadusandliku aktina; 

7. juhib tähelepanu, et Lissaboni leping muudab eelpool viidatud kolme õigusloomega 
seotud menetluse puhul vaid nende vastuvõtmise korda; nõukogus toimub hääletamine 
kvalifitseeritud häälteenamuse, mitte ühehäälsuse alusel, kohaldades EÜ asutamislepingu 
muudetud artiklis 48 sätestatud protseduuri; eeldab, et nõukogus hääletamise korra 
muutusega ei kaasne mingeid raskusi.
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