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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over de benadering van de Commissie, die dialoog en partnerschap centraal 
stelt in de hernieuwde interne markt, en dringt bij alle belanghebbenden aan op grotere 
inspanningen om deze benadering in de praktijk te brengen, zodat de interne markt een 
volwaardige rol kan vervullen bij het bevorderen van een sociale markteconomie met veel 
concurrentiekracht; 

2. is van mening dat een sterkere eenmaking en een grotere concurrentiekracht van de 
interne markt alleen een realiteit zullen worden voor zover de interne markt in het 
dagelijkse leven voordelen oplevert voor werknemers, studenten, gepensioneerden en 
burgers in het algemeen en voor bedrijven, met name het midden- en kleinbedrijf;

3. is van mening dat goed bestuur van cruciaal belang is voor het verwezenlijken van de 
economische en sociale doelstellingen van de interne markt, waaronder vrij verkeer van 
werknemers en gepensioneerden, alsmede de bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, het waarborgen van adequate sociale bescherming, bestrijding van 
sociale uitsluiting en hoogwaardig onderwijs en opleiding;

4. onderstreept het belang van ondersteunende netwerken en instrumenten, zoals EURES en 
SOLVIT, om de Europese burgers en bedrijven te laten profiteren van de interne markt; 
verzoekt de lidstaten deze instrumenten sterker onder de publieke aandacht te brengen;

5. onderstreept dat het van belang is de belanghebbenden sterker en eerder te betrekken bij 
het uitstippelen, goedkeuren, uitvoeren en bewaken van de maatregelen ter bevordering 
van de groei en de rechten van de burgers op de interne markt; onderstreept verder dat de 
dialoog met de sociale partners en het maatschappelijk middenveld essentieel is om het 
vertrouwen in de interne markt te herstellen;

6. verzoekt de Commissie nauw met de sociale partners samen te werken, met name bij de 
uitvoering en handhaving van de wetgeving waarop het internemarktproject stoelt, en hen 
te ondersteunen en aan te moedigen om hun kennis en ervaring op deze gebieden met 
elkaar te delen.


