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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá přístup Komise, který staví dialog a partnerství do ústředí obnoveného jednotného 
trhu, a vyzývá k intenzivnějšímu úsilí všech zúčastněných stran, jehož cílem bude zajistit, 
aby byl tento přístup uplatněn v praxi a jednotný trh mohl v plné míře hrát svou úlohu při 
prosazování vysoce konkurenčního sociálně tržního hospodářství;

2. domnívá se, že lépe sjednoceného a konkurenčního jednotného trhu je možné reálně 
dosáhnout pouze tehdy, bude-li tento trh schopen zajistit přínos pro pracovníky, studenty, 
důchodce či občany obecně, a také pro podniky, zejména malé a střední podniky, v jejich 
každodenním životě a fungování;

3. věří, že řádná správa má zásadní význam pro dosažení hospodářských a sociálních cílů 
jednotného trhu, mezi něž patří také volný pohyb pracovníků a důchodců, a pro podporu 
vysoké míry zaměstnanosti, zajištění odpovídající sociální ochrany, boj proti sociálnímu 
vyloučení a vysoce kvalitní vzdělávání a odbornou přípravu;

4. zdůrazňuje důležitou úlohu podpůrných sítí a nástrojů, jako jsou EURES a SOLVIT, pro 
zajištění toho, aby jednotný trh fungoval ku prospěchu evropských občanů a podniků; 
vyzývá členské státy, aby zvýšily povědomí o těchto nástrojích mezi veřejností;

5. zdůrazňuje, že je důležité, aby do schvalování, provádění a sledování opatření na podporu 
růstu a práv občanů v rámci jednotného trhu byly ve větší míře a dříve zapojeny 
zúčastněné strany; dále zdůrazňuje, že dialog se sociálními partnery a občanskou 
společností je zásadní pro obnovení důvěry v jednotný trh;

6. vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala se sociálními partnery, zejména při provádění a 
prosazování právních předpisů, které tvoří základ pro formování jednotného trhu, a aby 
sociální partnery podporovala a vedla k tomu, aby sdíleli své znalosti a zkušenosti v této 
oblasti.


