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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt komisjoni lähenemisviisi üle, mille eesmärk on optimeerida veelgi 
SOLVITi võrgustiku (vahend ülevõtmisjärgsete valesti kohaldamistega tegelemiseks) 
edukat tööd siseturualaste küsimustega seotud piiriüleste vaidluste mitteametlikul, kiirel ja 
kodanikele võimalikult kättesaadaval lahendamisel, ning soovitab liikmesriikidel teha 
tihedat koostööd komisjoniga, et parandada SOLVITit kui tasuta ja kasutajasõbralikku 
süsteemi;

2. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama kõigile võrdse juurdepääsu SOLVITi 
nõustamiskeskustele ja veebiportaalidele, eriti puuetega ja vanemaealistele inimestele, 
ning arendama sellega seoses välja kõik võimalused kasutajate ja SOLVITi 
nõustamiskeskuste vahel kontakti loomiseks;

3. toetab jõupingutusi, mida tehakse pädevuste kindlaksmääramiseks ja laiendamiseks 
kõikidele nn struktuursetele juhtumitele, mis on vastuolus liidu siseturu õigusega; rõhutab 
vaidluste lahendamise rahvusvaheliste võrgustike ja nende koordineerimistöö tähtsust 
Euroopa õigusaktide riigiasutustepoolse jõustamise, juhtimise ja igapäevase rakendamise 
tagamisel, mis hõlmab teabe pakkumist siseriiklike eeskirjade ja menetluste kohta seoses 
ELi õigustega kõigis asjaomastes keeltes praktilisel, arusaadaval ja ajakohastatud kujul; 

4. nõuab erilise tähelepanu pööramist kõikidele piiriülestele töötajate õiguste ning 
sotsiaalsete õiguste ja võrdse kohtlemisega seotud küsimustele, võttes eelkõige arvesse 
küsimusi, mis on seotud pensionite, Euroopa Liidu töötajate ning töötajate lähetamisega;

5. teeb ettepaneku SOLVITi nõustamiskeskuste tulemuslikkust pidevalt parandada, eriti 
seoses sotsiaalkindlustusjuhtumitega;

6. tunneb heameelt kõikide meetmete üle, mida võetakse kvaliteedikontrolli parandamiseks, 
nõustamiskeskustes ühtsete miinimumstandardite kehtestamiseks ning muude ELi 
nõustamisvõrgustikega paremate kontaktide ja koostöö loomiseks; soovitab, et SOLVITi 
veebilink oleks kättesaadav kõikide Euroopa Liidu institutsioonide kodulehtedel ning et 
oleksid lingid riiklike portaalide ja veebisaidi „Teie Euroopa” vahel; kutsub liikmesriike 
üles parandama ametiasutuste teadlikkust SOLVITi kohta, et kodanikke ja ettevõtteid 
teavitataks paremini sellest, kuidas panna oma õigused siseturul maksma;

7. kutsub liikmesriike üles tagama SOLVITi nõustamiskeskustele piisavad vahendid;

8. nõuab SOLVITi suhtekorralduse intensiivistamist ja SOLVITi sidumist teiste seotud 
osapoolte ja platvormidega, et suurendada märkimisväärselt nõustamiskeskuste tuntust 
2020. aastaks; tunneb heameelt komisjoni lubaduse üle pakkuda sellisele tegevusele abi 
ning juhib tähelepanu võimalusele luua 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimiste 
kampaania raames üle-euroopaline SOLVITi teavituskampaania;

9. rõhutab SOLVITi juhtumite andmebaasi kohta teabe levitamise tähtsust ning toetab 
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komisjoni soovitust seoses vajadusega anda teavet alternatiivsete probleemide 
lahendamise võrgustike või teabeallikate kohta, kaasa arvatud teiste võimalike hüvitise 
saamise viiside kohta nii riiklikul kui ka liidu tasandil SOLVITi pädevusse 
mittekuuluvatel juhtudel;

10. teeb ettepaneku laiendada järk-järgult SOLVITi nõustamiskeskuste võrgustikku, andes 
Euroopa piirkondadele võimaluse luua ise piirkondlikke nõustamiskeskusi 
(„SolvitRegio”), mis võib aidata tuua nõustamiskeskused kodanikele lähemale ning 
suurendada pakutavate teenuste tuntust, olles samas teadlik, et tegelik vaidluste 
lahendamine leiab aset riiklike haldusasutuste tasandil;

11. tunneb heameelt eelkõige SOLVITi nõustamiskeskuste poolse isikuandmete kaitse üle 
ning nõuab selle kaitse jätkuvat jälgimist ja vajaduse korral tugevdamist, et vastata 
kasutajate andmekaitsenõuetele.
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