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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens bestræbelser på fortsat at optimere SOLVIT-netværkets 
vellykkede arbejde, hvad angår uformel, hurtig løsning af grænseoverskridende tvister om 
spørgsmål, der vedrører det indre marked – et redskab til at løse problemer med forkert 
anvendelse af bestemmelser efter omsætning i national lovgivning – idet der benyttes 
procedurer, der er så tilgængelige som muligt for borgerne, og foreslår, at 
medlemsstaterne arbejder tæt sammen med Kommissionen om at forbedre SOLVIT-
systemet som en fri, brugervenlig service;

2. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre lige adgang til SOLVIT-
rådgivningskontorer og onlineportaler, navnlig for handicappede og ældre, og til at 
udvikle alle muligheder for at etablere kontakt mellem brugere og SOLVIT-
rådgivningskontorer i denne forbindelse;

3. støtter de bestræbelser, der gøres for at klarlægge og udvide beføjelserne til alle 
"strukturelle tilfælde", som er i strid med EU-retten vedrørende det indre marked; 
understreger den betydning, som netværker for transnational tvistbilæggelse og 
samordningen af disse netværker har for de nationale myndigheders håndhævelse, 
forvaltning og sikring af den daglige gennemførelse af EU-lovgivningen, hvilket omfatter 
forelæggelse af oplysninger om nationale regler og procedurer for EU-rettighederne på en 
praktisk, forståelig og tidssvarende måde på de relevante sprog; 

4. kræver en særlig fokus på alle grænseoverskridende spørgsmål, der vedrører arbejdsret, 
sociale rettigheder og ligebehandling, idet opmærksomheden navnlig rettes mod 
spørgsmål vedrørende pensioner, arbejdstagere i Den Europæiske Union og udsendte 
arbejdstagere;

5. foreslår, at SOLVIT-rådgivningskontorernes ydeevne konstant forbedres, især hvad angår 
sager vedrørende social sikkerhed;

6. bifalder samtlige foranstaltninger til forbedring af kvalitetskontrol, oprettelse af ensartede 
minimumsnormer for SOLVIT-rådgivningskontorerne og forbedre deres sammenkobling 
og samarbejde med andre EU-rådgivningsnet; foreslår, at der etableres links til SOLVIT-
portalen på alle EU-institutionernes hjemmesider samt links mellem de nationale portaler 
og "Your Europe"-portalen; opfordrer medlemsstaterne til at øge de offentlige 
myndigheders kendskab til SOLVIT, så borgere og virksomheder bliver bevidste om, 
hvordan de kan hævde deres rettigheder på det indre marked;

7. opfordrer medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelige ressourcer til SOLVIT-
rådgivningskontorerne;

8. efterlyser mere intensive kampagner for oplysning af offentligheden om SOLVIT og til, at 
der etableres forbindelse mellem SOLVIT og andre berørte aktører og platforme for at øge 



PE519.559v02-00 4/5 AD\1013102DA.doc

DA

kendskabet til rådgivningskontorerne betragteligt inden 2020; glæder sig over 
Kommissisonens engagement i at understøtte disse aktiviteter og påpeger muligheden for 
at indlede en EU-omspændende SOLVIT-bevidstgørelseskampagne ved siden af 
valgkampen inden europaparlamentsvalget i 2014;

9. understreger vigtigheden af at udbrede kendskabet til databasen for SOLVIT-sager og 
glæder sig over Kommissionens henstilling angående nødvendigheden af at forelægge 
oplysninger om alternative problemløsningsnetværker eller kilder til oplysninger, 
herunder andre mulige måder, hvorpå der kan klages, på både nationalt plan og EU-plan, i 
sager, som SOLVIT ikke kan behandle;

10. foreslår – i bevidsthed om, at den faktiske tvistbilæggelse skal finde sted i de nationale 
forvaltningers regi – at man gradvist udvikler netværket af SOLVIT-rådgivningskontorer 
ved at give de europæiske regioner mulighed for at oprette regionale SOLVIT-
rådgivningskontorer ("SolvitRegio"), hvilket kan bidrage til at bringe SOLVIT tættere på 
borgerne og øge kendskabet hertil;

11. bifalder udtrykkeligt beskyttelsen af personoplysninger gennem SOLVIT-
rådgivningskontorerne og kræver, at denne beskyttelse vedvarende overvåges og om 
nødvendigt udbygges for at opfylde brugernes databeskyttelseskrav;
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