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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság megközelítését, amely a megújított egységes piac sarokkövének a 
párbeszédet és a partnerséget tekinti, és az érintettektől fokozottabb erőfeszítéseket 
követel annak érdekében, hogy ezt a szemléletmódot úgy ültessék át a gyakorlatba, hogy 
az egységes piac teljes körűen szorgalmazhassa a magas versenyképességű szociális 
piacgazdaságot;

2. úgy ítéli meg, hogy a szilárdabb és versenyképesebb egységes piac csak abban az 
értelemben valósul majd meg, hogy előnyöket szolgál a munkavállalók, diákok, 
nyugdíjasok vagy általánosan az állampolgárok, valamint a vállalkozások, különösen a 
kkv-k mindennapjaira nézve;

3. úgy véli, hogy a helyes irányítás kulcsfontosságú szerepet játszik az egységes piac 
gazdasági és társadalmi célkitűzései – így a munkavállalók és nyugdíjasok szabad 
mozgása, a magas szintű foglalkoztatottság előmozdítása, a megfelelő szociális védelem 
biztosítása, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, valamint az oktatás és képzés magas 
szintjének biztosítása – megvalósításában;

4. hangsúlyozza a támogatási hálózatok és eszközök, így az EURES és a SOLVIT 
fontosságát az egységes piacnak az európai polgárok és vállalkozások érdekében történő 
hatékony működése szempontjából; felhívja a tagállamokat, hogy ezeknek az 
eszközöknek a szerepét fokozottan tudatosítsa a nyilvánossággal;

5. hangsúlyozza az érdekeltek teljesebb körű és korábban történő bevonásának jelentőségét 
az intézkedések kidolgozása, jóváhagyása, végrehajtása és nyomon követése 
szempontjából a növekedés, valamint a polgárok jogainak egységes piacon történő 
megerősítése érdekében; továbbá kiemeli, hogy a szociális partnerekkel és a civil 
társadalommal való párbeszéd az egységes piacba vetett bizalom visszaállításának egyik 
alappillére;

6. felhívja a Bizottságot a szociális partnerekkel történő szoros együttműködésre, különösen 
az egységes piac alátámasztását szolgáló jogszabályok alkalmazása és érvényesítése 
esetén, továbbá kéri a Bizottságot, hogy támogassa és ösztönözze a szociális partnereket 
az ezen a téren szerzett tudásuk és tapasztalataik megosztásában.


