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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego 
i  Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje podejście Komisji, która stawia dialog i partnerstwo w samym 
centrum ożywionego jednolitego rynku, i domaga się zwiększonych wysiłków wszystkich 
zainteresowanych stron w celu zagwarantowania realizacji tego podejścia, dzięki czemu 
jednolity rynek może całkowicie spełniać swoją rolę, promując społeczną gospodarkę 
rynkową o wysokiej konkurencyjności;

2. uważa, że stworzenie bardziej ujednoliconego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego 
jest możliwe tylko w takim zakresie, w jakim przyniesie on korzyści studentom, 
pracownikom, emerytom i rencistom lub ogólnie obywatelom oraz przedsiębiorstwom, w 
szczególności MŚP, w ich codziennym życiu;

3. jest zdania, że dobre rządy odgrywaj istotną rolę w osiąganiu ekonomicznych 
i społecznych celów jednolitego rynku, włączając swobodny przepływ pracowników oraz 
emerytów i rencistów, jak również wspieranie wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnienie odpowiedniej ochrony socjalnej, walkę z wykluczeniem społecznym oraz 
wysoki poziom edukacji i szkoleń;

4. podkreśla ważną rolę sieci i instrumentów wsparcia, takich jak EURES i SOLVIT, 
w tworzeniu jednolitego rynku pracy dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw; wzywa 
państwa członkowskie do informowania społeczeństwa o tych instrumentach;

5. podkreśla znaczenie większego i wcześniejszego zaangażowania zainteresowanych stron 
w opracowywanie, przyjmowanie, wdrażanie oraz kontrolowanie działań podjętych 
w celu pobudzania wzrostu i zwiększania praw obywatelskich na jednolitym rynku; 
podkreśla również, że dialog z partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim 
ma podstawowe znaczenie dla przywrócenia zaufania do jednolitego rynku;

6. wzywa Komisję do ścisłej współpracy z partnerami społecznymi, szczególnie przy 
wprowadzaniu w życie i egzekwowaniu prawodawstwa stanowiącego podstawę projektu 
jednolitego rynku, oraz do wspierania i zachęcania ich do dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniem w tych dziedzinach.


