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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas pieeju, ar ko dialogu un partnerību izvirza atjaunotā iekšējā tirgus 
centrā, un aicina visas ieinteresētās personas pastiprināt centienus, lai nodrošinātu to, ka 
šo pieeju īsteno dzīvē, un tādējādi vienotais tirgus varētu pilnībā darboties, sekmējot 
augstas konkurētspējas sociālo tirgus ekonomiku;

2. uzskata, ka vienotais tirgus kļūs vēl vairāk saskaņots un konkurētspējīgāks tikai tādā mērā, 
ciktāl tajā izdosies nodrošināt priekšrocības darba ņēmējiem, studējošajiem, pensionāriem 
un pilsoņiem kopumā, kā arī uzņēmumiem, jo īpaši MVU, to ikdienas darbībā;

3. uzskata, ka laba pārvaldība ir ārkārtīgi svarīga, lai sasniegtu vienotā tirgus ekonomiskos 
un sociālos mērķus, tostarp darba ņēmēju un pensionāru pārvietošanās brīvību, augstu 
nodarbinātības līmeni, pienācīgas sociālās aizsardzības nodrošinājumu, sociālās 
atstumtības izskaušanu un augstu izglītības un apmācības līmeni;

4. uzsver — palielinot vienotā tirgus efektivitāti, lai tas darbotos Eiropas pilsoņu un 
uzņēmumu labā, svarīga nozīme ir tādiem atbalsta tīkliem un instrumentiem kā Eiropas 
Nodarbinātības dienesti (EURES) un Iekšējā tirgus problēmu risināšanas tīkls (SOLVIT); 
aicina dalībvalstis palielināt sabiedrības informētību par šiem instrumentiem;

5. uzsver, ka ir svarīgi agrākā posmā vairāk iesaistīt ieinteresētās personas to pasākumu 
izstrādē, pieņemšanā, īstenošanā un pārraudzībā, ar kuriem sekmē izaugsmi un pilsoņu 
tiesības vienotajā tirgū; turklāt uzsver, ka apspriešanās ar sociālajiem partneriem un 
pilsonisko sabiedrību ir ļoti svarīga, lai atjaunotu uzticību vienotajam tirgum;

6. aicina Komisiju cieši sadarboties ar sociālajiem partneriem, jo īpaši to tiesību aktu 
īstenošanas un piemērošanas gaitā, ar kuriem veicina vienotā tirgus projektu, kā arī 
atbalstīt sociālos partnerus un iedrošināt tos dalīties ar zināšanām un pieredzi šajās jomās.


