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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Komisijos ketinimą dialogui ir partnerystei skirti svarbiausią vietą 
atnaujintoje bendrojoje rinkoje ir ragina didinti visų suinteresuotųjų šalių pastangas 
siekiant užtikrinti, kad šis ketinimas būtų praktiškai įgyvendintas ir kad bendroji rinka 
galėtų atlikti savo vaidmenį skatinant labai konkurencingą socialinę rinkos ekonomiką;

2. mano, jog labiau suvienytą ir konkurencingą bendrąją rinką pavyks užtikrinti tik tiek, kiek 
pavyks užtikrinti jos naudą darbuotojams, studentams, pensininkams ar apskritai 
piliečiams ir verslo subjektams, ypač MVĮ, jų kasdieniame gyvenime;

3. mano, jog geras valdymas yra itin svarbus siekiant ekonominių ir socialinių bendrosios 
rinkos tikslų, įskaitant laisvą darbuotojų ir pensininkų judėjimą, aukšto užimtumo lygio 
skatinimą, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimą, kovą su socialine atskirtimi ir aukšto 
lygio švietimą ir mokymą;

4. atkreipia dėmesį į paramos tinklų ir priemonių, pvz., EURES ir SOLVIT, svarbų vaidmenį 
užtikrinant, jog bendroji rinka veiktų Europos piliečių ir verslo naudai; ragina valstybes 
nares didinti visuomenės informuotumą šių priemonių klausimais;

5. pabrėžia, jog svarbu, kad suinteresuotosios šalys būtų labiau ir anksčiau įtraukiamos į 
priemonių, kuriomis siekiama skatinti augimą ir užtikrinti piliečių teises bendrojoje 
rinkoje, kūrimą, priėmimą, įgyvendinimą ir stebėseną; be to, pabrėžia, kad dialogas su 
socialiniais partneriais ir pilietine visuomene yra itin svarbus siekiant grąžinti pasitikėjimą 
bendrąja rinka;

6. ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su socialiniais partneriais, ypač įgyvendinant 
bendrosios rinkos projektą grindžiančius teisės aktus ir užtikrinant jų laikymąsi, remti 
šiuos partnerius ir skatinti juos dalintis šių sričių žiniomis ir patirtimi.


