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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. приветства подхода на Комисията, който поставя диалога и партньорството в 
центъра на обновения единен пазар и призовава всички заинтересовани страни да 
положат повече усилия за гарантиране, че този подход се прилага на практика така, 
че единният пазар да може да изпълни изцяло своята роля за насърчаване 
създаването на силно конкурентна социална пазарна икономика;

2. счита, че един по-обединен и конкурентен единен пазар ще се превърне в реалност, 
само ако успее да осигури предимства за работниците, учащите, пенсионерите и 
гражданите като цяло, както и за предприятията, особено малките и средните 
предприятия, в ежедневния живот;

3. счита, че доброто управление е от решаващо значение за постигането на 
икономическите и социалните цели на единния пазар, включително свободното 
движение на работниците и пенсионерите, както и насърчаването на висока степен 
на заетост, осигуряването на подходяща социална защита, воденето на борба срещу 
социалното изключване и гарантирането на високо равнище на образование и 
обучение;

4. подчертава важната роля на мрежите и инструментите за подкрепа, като например 
EURES и SOLVIT, за да може единният пазар да работи за европейските граждани и 
предприятия; призовава държавите-членки да подобрят осведомеността на 
обществото за тези инструменти;

5. подчертава значението на по-активното и ранно включване на заинтересованите 
страни в изготвянето, приемането, изпълнението и наблюдението на мерките за 
насърчаване на растежа и правата на гражданите в рамките на единния пазар; освен 
това подчертава, че диалогът със социалните партньори и гражданското общество е 
от съществено значение за възстановяване на доверието в единния пазар;

6. призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество със социалните партньори, 
по-специално при изпълнението и прилагането на законодателството, в подкрепа на 
проекта за единния пазар, както и да ги подкрепя и насърчава да обменят опит и 
знания в тези области.


