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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta prístup Komisie, ktorý pokladá dialóg a partnerstvo za základ obnoveného jednotného 
trhu, a žiada, aby došlo k zintenzívneniu úsilia všetkých zainteresovaných strán s cieľom 
zabezpečiť, že sa tento prístup zavedie do praxe takým spôsobom, aby mohol jednotný trh 
v plnom rozsahu podporovať sociálne trhové hospodárstvo s vysokou 
konkurencieschopnosťou;

2. domnieva sa, že jednotnejší a konkurencieschopnejší jednotný trh sa stane realitou len do 
tej miery, do akej sa mu podarí priniesť výhody pre každodenný život pracujúcich, 
študentov, dôchodcov alebo občanov vo všeobecnosti, ako aj podnikov, najmä MSP;

3. je presvedčený, že dobrá správa vecí verejných je základným predpokladom pre 
dosiahnutie hospodárskych a sociálnych cieľov jednotného trhu vrátane slobodného 
pohybu pracovníkov a dôchodcov, ako aj pre podporu vysokej úrovne zamestnanosti, 
zabezpečenie primeranej úrovne sociálnej ochrany, boj proti sociálnemu vylúčeniu a pre 
vysokú úroveň vzdelania a odbornej prípravy;

4. zdôrazňuje významnú úlohu podporných sietí a nástrojov, akými sú EURES a SOLVIT, 
pri zabezpečovaní toho, aby jednotný trh pracoval v prospech európskych občanov 
a podnikov; vyzýva členské štáty, aby zlepšili informovanosť verejnosti o týchto 
nástrojoch;

5. zdôrazňuje význam lepšieho a včasnejšieho zapojenia zainteresovaných strán do tvorby, 
prijímania a vykonávania opatrení na podporu rastu a občianskych práv na jednotnom trhu 
a dohľadu nad nimi; zároveň zdôrazňuje, že dialóg so sociálnymi partnermi a občianskou 
spoločnosťou je nevyhnutným základom obnovenia dôvery v jednotný trh;

6. vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala so sociálnymi partnermi, osobitne pri 
vykonávaní a presadzovaní právnych predpisov, na ktorých sa zakladá projekt jednotného 
trhu, a aby ich podporovala a povzbudzovala k tomu, aby si v týchto oblastiach vymieňali 
vedomosti a skúsenosti.


