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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá snahy Komise o další zefektivnění činnosti sítě SOLVIT, jež má sloužit
k neformálnímu a rychlému řešení přeshraničních sporů v otázkách, které se týkají 
vnitřního trhu, a jež má představovat nástroj, který lze uplatnit při chybném použití 
předpisů provedených ve vnitrostátním právu, a to za použití postupů co možná 
nejpřístupnějších občanům, a navrhuje, aby členské státy na zkvalitnění systému SOLVIT 
jakožto bezplatné a uživatelsky přívětivé služby úzce spolupracovaly s Komisí;

2. vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily rovný přístup ke střediskům SOLVIT a online 
portálům, a to zejména osobám se zdravotním postižením či znevýhodněním a seniorům,
a aby v této souvislosti rozvíjely všechny možnosti navazování kontaktů mezi uživateli
a poradními středisky SOLVIT;

3. podporuje snahy o vyjasnění a rozšíření pravomocí na všechny „strukturální případy“, jež 
jsou v rozporu s právem Unie týkajícím se vnitřního trhu; zdůrazňuje úlohu nadnárodních 
sítí pro řešení sporů a význam jejich koordinace při kontrole dodržování, správě
a zajišťování každodenního provádění právních předpisů EU vnitrostátními orgány, což 
zahrnuje poskytování praktických, srozumitelných a aktuálních informací o vnitrostátních 
předpisech a postupech, jimiž se řídí práva EU, v příslušných jazycích;  

4. žádá, aby byla zvláštní pozornost věnována všem otázkám souvisejícím s právy 
zaměstnanců, sociálními právy a s rovným zacházením v přeshraničním kontextu,
a především pak problematice důchodů, situaci pracovníků z Evropské unie a vysílání 
pracovníků;

5. navrhuje, aby byla výkonnost středisek SOLVIT neustále zlepšována, zejména s ohledem 
na případy týkající se sociálního zabezpečení;

6. vítá veškerá opatření na zlepšení kontroly kvality, zavedení jednotných minimálních 
standardů ve střediscích SOLVITa lepší propojení a spolupráci s dalšími poradenskými 
sítěmi EU; navrhuje, aby se na internetové stránky všech institucí EU umístily odkazy na 
internetové stránky sítě SOLVIT a aby na všech vnitrostátních portálech byly odkazy na 
internetový portál „Vaše Evropa“; vyzývá členské státy, aby zvýšily povědomí veřejných 
orgánů o síti SOLVIT, a umožnily tak lepší informovanost občanů a podniků, pokud jde
o uplatňování jejich práv na vnitřním trhu;

7. vyzývá členské státy, aby pro střediska SOLVIT zajistily odpovídající finanční 
prostředky;

8. žádá, aby se síť SOLVIT intenzivněji prezentovala na veřejnosti a aby se prohloubilo její 
propojení s dalšími souvisejícími účastníky a platformami s cílem zajistit, že do roku 2020 
bude povědomí o střediscích SOLVIT podstatně vyšší; oceňuje postoj Komise, která se 
zavázala, že bude při těchto činnostech nápomocna, a upozorňuje na možnost realizovat 
celounijní kampaň informující o síti SOLVIT během kampaně, která proběhne
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v souvislosti s evropskými volbami v roce 2014;

9. vyzdvihuje význam šíření informací o databázi případů řešených prostřednictvím sítě 
SOLVIT a vítá doporučení Komise ohledně potřeby poskytovat informace o alternativních 
sítích pro řešení sporů nebo zdrojích informací, včetně jiných možných způsobů nápravy 
na vnitrostátní úrovni i úrovni Unie v případech, které nespadají do působnosti sítě 
SOLVIT;

10. ačkoli si uvědomuje, že samotné řešení sporů musí probíhat na úrovni vnitrostátních 
správních orgánů, navrhuje, aby byla síť středisek SOLVIT postupně dále rozvíjena, 
přičemž evropským regionům by mělo být umožněno zřizovat vlastní regionální 
poradenská střediska (SolvitRegio), která mohou přiblížit SOLVIT občanům a zvýšit 
informovanost o nabízených službách;

11. oceňuje zejména, že poradenská střediska SOLVIT prokázala, že chrání osobní údaje,
a žádá, aby tato ochrana byla neustále monitorována a v případě potřeby zintenzívněna 
tak, aby odpovídala požadavkům na ochranu osobních údajů ze strany uživatelů.
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