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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens strategi, enligt vilken dialog och 
partnerskap ska utgöra en central del av den nya inre marknaden, och uppmanar samtliga 
aktörer till ökade insatser för att se till att denna strategi genomförs i praktiken, så att den
inre marknaden fullt ut kan bidra till en social marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft.

2. Europaparlamentet anser att förverkligandet av en enhetligare och mer konkurrenskraftig 
inre marknad är avhängigt av i vilken grad marknaden innebär vardagliga fördelar för 
arbetstagare, studenter, pensionärer och övriga medborgare, samt företag, och i synnerhet 
små och medelstora företag.

3. Europaparlamentet anser att goda styrelseformer är avgörande för att uppnå den inre 
marknadens ekonomiska och sociala målsättningar, bland annat fri rörlighet för 
arbetstagare och pensionärer, främjande av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, bekämpning av social utestängning samt en hög utbildningsnivå.

4. Europaparlamentet betonar att stödnätverk och stödinstrument, till exempel Eures och 
Solvit, spelar en betydelsefull roll när det gäller att få den inre marknaden att fungera för 
de europeiska invånarna och företagen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
förbättra allmänhetens medvetenhet om dessa instrument.

5. Europaparlamentet framhåller vikten av att aktörerna i högre grad och i ett tidigare skede 
engageras i utformningen, antagandet, genomförandet och övervakningen av de åtgärder 
som ska bidra till tillväxt och främja medborgarnas rättigheter på den inre marknaden. 
Dessutom framhåller parlamentet att dialog med arbetsmarknadens parter och med det 
civila samhället är av yttersta vikt när det gäller att återställa förtroendet för den inre 
marknaden.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föra ett nära samarbete med 
arbetsmarknadens parter, särskilt när det gäller att genomföra av den lagstiftning som 
ligger till grund för den inre marknaden och se till att den efterlevs, och uppmanar även 
kommissionen att stödja och uppmuntra arbetsmarknadens parter att utbyta kunskaper och 
erfarenheter på dessa områden.


