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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Saúda a abordagem da Comissão, que coloca o diálogo e a parceria no centro do mercado 
único renovado, e apela a um esforço acrescido de todas as partes interessadas para 
garantir que esta abordagem é posta em prática assim que o mercado único puder 
desempenhar plenamente o seu papel na promoção de uma economia social de mercado 
altamente competitiva;

2. Considera que um mercado único mais unificado e competitivo só se tornará uma 
realidade se trouxer vantagens para a vida quotidiana dos trabalhadores, estudantes, 
reformados e dos cidadãos em geral;

3. Considera que uma boa governação é crucial para atingir os objectivos económicos e 
sociais do mercado único, incluindo a livre circulação dos trabalhadores e pensionistas, 
bem como a promoção de um elevado nível de emprego, a garantia de uma protecção 
social adequada, a luta contra a exclusão social e um alto nível de educação e formação;

4. Sublinha o importante papel das redes de apoio e de ferramentas, tais como o EURES e a 
SOLVIT, no funcionamento do mercado único para os cidadãos e as empresas europeias e 
convida os Estados-Membros a aumentar a sensibilização do público para estas 
ferramentas;

5. Salienta a importância de um envolvimento mais forte e em tempo útil das partes 
interessadas na concepção, adopção, implementação e no acompanhamento das medidas 
destinadas a impulsionar o crescimento e os direitos dos cidadãos no mercado único; 
acentua ainda que o diálogo com os parceiros sociais e a sociedade civil é essencial para 
restaurar a confiança no mercado único;

6. Exorta a Comissão a trabalhar de forma estreita com os parceiros sociais, nomeadamente 
na execução e na aplicação da legislação subjacente ao projecto do mercado único, bem 
como a apoiar e a incentivar a partilha de conhecimentos e de experiência nestas áreas.


