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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä, että komissio pyrkii parantamaan edelleen SOLVIT-verkon tehokasta 
työtä sisämarkkinoita koskevien rajat ylittävien riita-asioiden ratkaisemiseksi 
epävirallisesti ja nopeasti; katsoo, että SOLVIT-verkko on väline, jolla mahdollisimman 
kansalaisläheisiä menettelyjä soveltaen käsitellään virheellisiä tulkintoja, jotka aiheutuvat 
saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä; ehdottaa, että jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tiivistä yhteistyötä komission kanssa SOLVIT-järjestelmän kehittämiseksi ilmaisena ja 
käyttäjäystävällisenä palveluna;

2. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan yhdenvertaisen pääsyn SOLVIT-
keskuksiin ja verkkoportaaleihin kaikille, ja erityisesti vammaisille tai epäedullisessa 
asemassa oleville ja iäkkäille henkilöille, ja kehittämään kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja 
käyttäjien ja SOLVIT-keskusten välisen yhteyden luomiseksi tämän osalta;

3. korostaa, että unionin sisämarkkinalainsäädännön kanssa ristiriidassa oleviin 
”rakenteellisiin tapauksiin” liittyvät toimivaltakysymykset on selvitettävä ja toimivaltaa 
on laajennettava; korostaa kansainvälisten riidanratkaisuverkkojen asemaa kansallisten 
viranomaisten päivittäin suorittaman EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnassa, 
hallinnoinnissa ja takaamisessa, mihin sisältyy tietojen antaminen kansallisista säännöistä 
ja EU-oikeuksia koskevista menettelyistä kaikilla relevanteilla kielillä, 
käytännönläheisesti ja helppotajuisesti ja tiedot ajan tasalla pitäen; 

4. edellyttää, että on keskityttävä erityisesti kaikkiin työoikeutta, sosiaalisia oikeuksia ja 
yhdenvertaista kohtelua koskeviin rajat ylittäviin kysymyksiin, etenkin esimerkiksi niihin, 
joissa on kyse eläkkeistä, Euroopan unionin työntekijöistä ja työntekijöiden 
lähettämisestä;

5. katsoo, että SOLVIT-keskusten toimintaa olisi parannettava jatkuvasti, erityisesti 
sosiaaliturvatapausten osalta;

6. pitää myönteisinä kaikkia toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan laadun valvontaa, 
ottamaan yhteyspisteissä käyttöön yhtenäiset vähimmäisstandardit ja parantamaan 
yhteyksiä ja yhteistyötä unionin kaikkien muiden neuvontaverkkojen kanssa; ehdottaa, 
että SOLVIT-verkkosivustolle luodaan linkit unionin kaikkien toimielinten 
verkkosivustoille sekä linkit "Sinun Eurooppasi" -sivuston kansallisten portaalien välille; 
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään viranomaisten tietoutta SOLVIT-verkosta, jotta 
kansalaiset ja yritykset saavat tietoja oikeuksiensa puolustamisesta sisämarkkinoilla;

7. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan SOLVIT-keskuksille riittävät resurssit;

8. kehottaa tehostamaan SOLVIT-verkkoa koskevaa tiedottamista ja yhdistämään SOLVIT-
verkko muihin asiaan liittyviin toimijoihin ja alustoihin, jotta SOLVIT-keskusten 
tunnettuus kohenisi vuoteen 2020 mennessä; pitää myönteisenä, että komissio on 
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sitoutunut auttamaan tässä toiminnassa, ja muistuttaa, että vuoden 2014 Euroopan 
parlamentin vaalien ohella voitaisiin järjestää SOLVIT-tiedotuskampanja koko EU:ssa;

9. tähdentää, että SOLVIT-tapauksia koskevasta tietokannasta on tiedotettava paremmin, ja 
suhtautuu myönteisesti komission suositukseen, jonka mukaan vaihtoehtoisista 
ongelmanratkaisuverkoista tai tietolähteistä on tarjottava tietoa, mukaan lukien muut 
mahdolliset muutoksenhakukeinot, sekä kansallisella että unionin tasolla tapauksissa, joita 
SOLVIT ei voi ottaa käsiteltäviksi;

10. on tietoinen siitä, että tällä hetkellä riidanratkaisu on toteutettava kansallisen hallinnon 
tasolla, mutta ehdottaa SOLVIT-keskusten kehittämistä asteittain antamalla EU:n alueille 
mahdollisuuden perustaa alueellisia SOLVIT-keskuksia (”SolvitRegio”), jotka voivat 
auttaa SOLVIT-verkkoa lähentymään kansalaisia ja parantaa tarjottavien palvelujen 
tunnettuutta;

11. pitää erityisen myönteisenä, että SOLVIT-verkossa suojellaan henkilötietoja, ja kehottaa 
valvomaan tätä suojaa jatkuvasti ja tarvittaessa parantamaan sitä, jotta se täyttää käyttäjien 
tietosuojavaatimukset.
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