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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piaţa 
internă şi protecţia consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. salută abordarea Comisiei care plasează dialogul şi parteneriatul în centrul pieţei unice 
reînnoite şi solicită tuturor părţilor interesate să îşi intensifice eforturile pentru a asigura 
punerea în practică a acestei abordări, astfel încât piaţa unică să îşi poată îndeplini integral 
rolul de promovare a unei economii de piaţă sociale extrem de competitive;

2. consideră că o piaţă unică mai unită şi mai competitivă va deveni realitate numai în 
măsura în care va reuşi să aducă beneficii lucrătorilor, studenţilor, pensionarilor şi 
cetăţenilor în general, precum şi întreprinderilor, în special IMM-urilor, în viaţa lor de zi 
cu zi;

3. consideră că o bună guvernanţă este esenţială pentru a realiza obiectivele economice şi 
sociale ale pieţei unice, printre care se numără libera circulaţie a lucrătorilor şi a 
pensionarilor, promovarea unui nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, garantarea unei 
protecţii sociale adecvate, combaterea excluderii sociale şi un nivel ridicat de educaţie şi 
de formare profesională;

4. subliniază rolul important al reţelelor şi instrumentelor de sprijin, precum EURES şi 
SOLVIT, pentru a face piaţa unică să funcţioneze în beneficiul cetăţenilor şi 
întreprinderilor din Europa; invită statele membre să facă mai bine cunoscute publicului 
aceste instrumente;

5. subliniază importanţa unei implicări mai intense şi mai timpurii a părţilor interesate în 
conceperea, adoptarea, punerea în aplicare şi monitorizarea măsurilor destinate să 
favorizeze creşterea şi să protejeze drepturile cetăţenilor în cadrul pieţei unice; subliniază, 
de asemenea, că dialogul cu partenerii sociali şi societatea civilă este esenţial pentru a 
restabili încrederea în piaţa unică;

6. invită Comisia să colaboreze strâns cu partenerii sociali, în special în ceea ce priveşte 
punerea în aplicare şi asigurarea respectării legislaţiei care stă la baza proiectului pieţei 
unice, precum şi să-i sprijine şi să-i încurajeze pe aceştia să îşi împărtăşească experienţa şi 
cunoştinţele în aceste domenii.


