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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να θέσει τον διάλογο και την εταιρική σχέση 
στο κέντρο της αναθεωρημένης ενιαίας αγοράς, και ζητεί την ενίσχυση των προσπαθειών 
εκ μέρους όλων των ενεχομένων μερών για την εφαρμογή στην πράξη αυτής της 
προσέγγισης, ούτως ώστε η ενιαία αγορά να μπορέσει να παίξει αποτελεσματικά τον ρόλο 
της στην προώθηση μιας ανταγωνιστικότερης κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

2. θεωρεί ότι μία πιο ενοποιημένη και ανταγωνιστική ενιαία αγορά θα γίνει πραγματικότητα 
μόνο στην περίπτωση που θα αποφέρει οφέλη για τους εργαζομένους, τους φοιτητές, τους 
συνταξιούχους και τους πολίτες γενικότερα, καθώς και τις επιχειρήσεις, και ειδικότερα τις 
ΜΜΕ, στην καθημερινή ζωή·

3. πιστεύει ότι η σωστή διακυβέρνηση είναι απαραίτητη για την επίτευξη των οικονομικών 
και κοινωνικών στόχων της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων και των συνταξιούχων, καθώς και για την προώθηση ενός 
υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εξασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής 
προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης·

4. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των δικτύων υποστήριξης και των μέσων όπως το EURES και 
το SOLVIT, για τη σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος των ευρωπαίων 
πολιτών και επιχειρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ενημέρωση του 
κοινού σχετικά με αυτά τα μέσα·

5. υπογραμμίζει τη σημασία μιας δυναμικότερης και πιο έγκαιρης ανάμειξης των 
ενδιαφερομένων μερών στον σχεδιασμό, την έγκριση, την εφαρμογή και τον έλεγχο των 
μέτρων για την προώθηση της ανάπτυξης και των δικαιωμάτων των πολιτών στην ενιαία 
αγορά· τονίζει, τονίζει, εξάλλου, ότι ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και την 
κοινωνία των πολιτών βρίσκεται στην ουσία της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην 
ενιαία αγορά·

6. καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί στενά με τους κοινωνικούς εταίρους, ειδικότερα κατά 
την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας που αποτελεί τη βάση του σχεδίου της 
ενιαίας αγοράς, και να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες τους για 
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας σε αυτούς τους τομείς.


