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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság azon elképzelését, hogy a SOLVIT-hálózat sikeres tevékenységét 
tovább optimalizálják a belső piaci kérdéseket érintő, határokon átnyúló viták informális, 
gyors és polgárközeli megoldása érdekében, és javasolja, hogy a tagállamok szorosan 
dolgozzanak együtt a Bizottsággal a díjmentes és felhasználóbarát SOLVIT-rendszer 
javítása érdekében;

2. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy biztosítsák – különösen a 
fogyatékossággal élők vagy hátrányos helyzetűek és az idősebb személyek számára – a 
SOLVIT-központokhoz és az internetes portálokhoz való egyenlő hozzáférést, valamint 
alakítsák ki ezzel összefüggésben a felhasználók és a SOLVIT-központok közötti 
kapcsolatfelvétel valamennyi lehetséges formáját;

3. támogatja a hatáskörök tisztázására és az összes, a belső piacra vonatkozó uniós joggal 
ellentétes „strukturális ügyre” történő kiterjesztésére irányuló törekvéseket; hangsúlyozza 
a határokon átnyúló vitarendezési hálózatok és azok koordinációjának szerepét az uniós 
jogszabályok nemzeti hatóságok általi végrehajtásában, kezelésében és napi szintű 
alkalmazásának biztosításában, beleértve az uniós jogokra vonatkozó nemzeti 
szabályokkal és eljárásokkal kapcsolatos gyakorlati, érthető és naprakész tájékoztatás 
nyújtását; 

4. szorgalmazza, hogy kiemelten foglalkozzanak a munkavállalói jogokkal, a szociális 
jogokkal és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos, határokon átnyúló kérdésekkel, különös 
tekintettel a nyugdíjakkal, az európai uniós munkavállalókkal és a kiküldött 
munkavállalókkal kapcsolatos kérdésekre;

5. javaslata szerint folyamatosan javítani kell a SOLVIT-központok teljesítményét, különös 
tekintettel a társadalombiztosítási ügyekre;

6. üdvözli a minőség-ellenőrzés javítására, a kapcsolattartó irodákra vonatkozó egységes 
minimumkövetelmények kialakítására és az uniós kapcsolattartó irodák közötti 
hálózatépítés és együttműködés fejlesztésére irányuló intézkedéseket; javasolja, hogy 
valamennyi uniós intézmény honlapján legyen elérhető a SOLVIT oldalára vezető 
internetes hivatkozás, továbbá, hogy a nemzeti portálok és az Európa Önökért portál 
között is hozzanak létre hivatkozásokat; felszólítja a tagállamokat, hogy fokozottabban 
hívják fel a hatóságok figyelmét a SOLVIT-ra annak érdekében, hogy megfelelőbb 
tájékoztatást nyújtsanak a polgárok és a vállalkozások számára a belső piacon őket 
megillető jogok érvényesítésének módjáról;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák a megfelelő forrásokat a SOLVIT-központok 
számára;

8. felhív a SOLVIT-ra irányuló PR-tevékenység megerősítésére és a SOLVIT egyéb érintett 
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szereplőkkel és platformokkal való összekapcsolására annak érdekében, hogy 2020-ra 
egyértelműen nőjön a SOLVIT-központok ismertsége; üdvözli a Bizottság e 
tevékenységek támogatására irányuló kötelezettségvállalását a polgárok európai évének 
keretében, és felhívja a figyelmet arra, hogy a 2014-es európai választási kampány mellett 
alkalom nyílik a SOLVIT-tal kapcsolatos európai tájékoztatási kampány kidolgozására;

9. hangsúlyozza a SOLVIT-ügyeket tartalmazó adatbázisra vonatkozó ismeretek 
terjesztésének fontosságát, és üdvözli a Bizottság azon ajánlását, amely szerint a SOLVIT 
keretében nem kezelhető ügyekben tájékoztatást kell nyújtani a nemzeti és uniós szintű 
alternatív vitarendezési hálózatokról vagy információs forrásokról, köztük az egyéb 
lehetséges jogorvoslati lehetőségekről is;

10. bár tisztában van azzal, hogy a jogviták tényleges megoldásának a nemzeti hatóságok 
szintjén kell történnie, javasolja a SOLVIT-központok hálózatának fokozatos további 
kiépítését, lehetőséget adva az európai régióknak arra, hogy regionális SOLVIT-irodákat 
(„SolvitRegio”) hozzanak létre, amelyek elősegíthetik a SOLVIT polgárközelibbé válását 
és a kínált szolgáltatások ismertségének növelését;

11. kifejezetten üdvözli a személyes adatok SOLVIT-központok általi védelmét, és 
szorgalmazza az adatvédelem folyamatos nyomon követését, és szükség esetén 
megerősítését annak érdekében, hogy az megfeleljen a felhasználók adatvédelemmel 
kapcsolatos igényeinek;
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