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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens tilgang med at sætte dialog og partnerskab i centrum for 
et fornyet indre marked og opfordrer alle aktører til at øge bestræbelserne på at sikre den 
praktiske gennemførelse af denne tilgang for at sikre fuld udnyttelse af det indre markeds 
potentiel med hensyn til fremme af en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne; 

2. mener, at et mere ensartet og konkurrencedygtigt indre marked kun vil blive en realitet i 
det omfang, hvori det lykkes det at skabe fordele for arbejdstagere, studerende, 
pensionister og borgerne helt generelt samt for virksomheder, navnlig SMV'er, i 
dagligdagen;

3. mener, at god styring har afgørende betydning for opnåelsen af det indre markeds 
økonomiske og sociale målsætninger, herunder fri bevægelighed for arbejdstagere og 
pensionister, samt for fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af fyldestgørende 
social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse og sikring af et højt undervisnings- og 
uddannelsesniveau; 

4. understreger, at støttenetværk og -værktøjer såsom Eures og Solvit spiller en vigtig rolle, 
når det gælder om at få det indre marked til at fungere for EU's borgere og virksomheder; 
opfordrer medlemsstaterne til at øge borgernes kendskab til disse værktøjer;

5. understreger betydningen af øget og tidligere inddragelse af relevante aktører i 
udformningen, vedtagelsen, gennemførelsen og overvågningen af foranstaltningerne til 
fremme af vækst og borgernes rettigheder i det indre marked; understreger endvidere, at 
dialog med arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet har central betydning for 
genoprettelse af tilliden til det indre marked;

6. opfordrer Kommissionen til at arbejde nært sammen med arbejdsmarkedets parter, særlig 
om gennemførelsen og håndhævelsen af den lovgivning, der danner grundlag for projektet 
med det indre marked, samt til at støtte dem og opfordre dem til at udveksle viden og 
erfaringer på disse områder.


