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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja pristop Komisije, ki postavlja dialog in partnerstvo v središče obnovljenega 
enotnega trga, ter poziva naj vse zainteresirane strani povečajo svoja prizadevanja, da bi 
zagotovile izvajanje tega pristopa v praksi ter delovanje enotnega trga v celoti pri 
spodbujanju visoko konkurenčnega socialno tržnega gospodarstva;

2. meni, da bo bolj enoten in konkurenčen enotni trg udejanjen samo v obsegu, v katerem 
prinaša prednosti delavcem, študentom, upokojencem ali državljanom na splošno, ter 
podjetjem, zlasti malim in srednjim podjetjem, v njihovem vsakdanjem življenju;

3. meni, da je dobro upravljanje ključno za doseganje ekonomskih in socialnih ciljev 
enotnega trga, vključno s svobodnim gibanjem delavcev in upokojencev, ter za 
spodbujanje visoke ravni zaposlenosti, zagotavljanja ustrezne ravni socialnega varstva, 
boja proti socialni izključenosti in visoke ravni izobraževanja in usposabljanja; 

4. poudarja pomembno vlogo podpornih omrežij in orodij, kot sta EURES in SOLVIT, pri 
zagotavljanju delovanja enotnega trga za evropske državljane in podjetja; poziva države 
članice, naj povečajo ozaveščenost javnosti o teh orodjih;

5. poudarja pomembnost večjega in zgodnejšega vključevanja zainteresiranih strani pri 
oblikovanju, sprejemanju, izvajanju in spremljanju ukrepov za povečanje rasti in pravic 
državljanov na enotnem trgu; nadalje poudarja, da je dialog s socialnimi partnerji in 
civilno družbo bistven za povrnitev zaupanja v enotni trg;

6. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje s socialnimi partnerji, zlasti pri izvajanju in 
uveljavljanju zakonodaje, ki podpira projekt notranjega trga, ter jih podpira in spodbuja 
pri izmenjavi znanja in izkušenj na teh področjih. 


