
AD\1013102LT.doc PE519.559v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2013/2154(INI)

17.12.2013

NUOMONĖ
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT)
(2013/2154(INI))

Nuomonės referentas: Martin Kastler



PE519.559v02-00 2/5 AD\1013102LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\1013102LT.doc 3/5 PE519.559v02-00

LT

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos pastangas toliau gerinti SOLVIT tinklo darbo efektyvumą 
siekiant neformaliai ir sparčiai spręsti su vidaus rinka susijusius tarpvalstybinius ginčus, 
naudojant kuo prieinamesnes piliečiams procedūras, nes tai priemonė, padedanti spręsti 
neteisingo taikymo po perkėlimo į nacionalinę teisę problemas, ir siūlo, kad valstybės 
narės glaudžiai bendradarbiautų su Komisija siekiant gerinti SOLVIT sistemą kaip 
nemokamą ir naudotojui patogią paslaugą; 

2. ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti vienodas galimybes visiems, visų pirma 
neįgaliesiems, palankių sąlygų neturintiems ir vyresnio amžiaus žmonėms, naudotis 
SOLVIT centrais ir interneto portalais ir šiuo atžvilgiu išnagrinėti visas galimybes 
užmegzti naudotojų ir SOLVIT centrų ryšį;

3. remia pastangas išsiaiškinti atitinkamą kompetenciją ir ją išplėsti, kad prie jos būtų 
priskirti visi struktūrinių trūkumų atvejai, kai prieštaraujama ES vidaus rinkos teisei; 
pabrėžia tarptautinių ginčų sprendimo tinklų ir jų koordinavimo vaidmenį, kai 
nacionalinės  valdžios institucijos vykdo, valdo ir užtikrina kasdienį Europos teisės aktų 
įgyvendinimą: į tai įeina praktiškos, suprantamos, aktualios ir atitinkamomis kalbomis 
parengtos informacijos apie nacionalines taisykles ir procedūras, reglamentuojančias su 
ES susijusias teises, teikimas; 

4. ragina skirti ypatingą dėmesį visiems tarpvalstybiniams darbo teisės klausimams, 
socialinėms teisėms ir vienodam požiūriui ir visų pirma skirti dėmesį klausimams, 
susijusiems su pensijomis, Europos Sąjungos darbuotojais ir komandiruotais darbuotojais;

5. siūlo nuolat gerinti SOLVIT centrų veiklos rezultatus, ypač socialinės apsaugos atvejais;

6. palankiai vertina visas kokybės kontrolės gerinimo, vienodų būtiniausių reikalavimų 
SOLVIT centrams nustatymo ir geresnių jų ryšių ir bendradarbiavimo su kitais ES 
konsultaciniais tinklais priemones; siūlo visų Europos institucijų interneto svetainėse 
paskelbti nuorodas į SOLVIT svetainę ir nuorodomis susieti nacionalines svetaines su 
svetaine „Jūsų Europos patarėjas“; ragina valstybes nares didinti valdžios institucijų 
informuotumą apie SOLVIT, kad piliečiai ir įmonės sužinotų, kaip ginti savo teises vidaus 
rinkoje;

7. ragina valstybes nares užtikrinti SOLVIT centrams atitinkamus išteklius;

8. ragina stiprinti SOLVIT viešuosius ryšius ir susieti SOLVIT ir kitus susijusius subjektus 
bei platformas, kad iki 2020 m. gerokai padidėtų SOLVIT žinomumas; palankiai vertina 
Komisijos įsipareigojimą remti tokią veiklą ir pažymi, kad yra galimybė surengti ES 
masto SOLVIT žinomumo didinimo kampaniją kartu su 2014 m. rinkimų į Europos 
Parlamentą kampanija;

9. pabrėžia, kad labai svarbu skleisti žinias apie SOLVIT atvejų duomenų bazę ir palankiai 
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vertina Komisijos rekomendaciją dėl poreikio teikti informaciją apie alternatyvius 
problemų sprendimo tinklus arba informacijos šaltinius, įskaitant kitus įmanomus teisių 
gynimo būdus nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu tais atvejais, kai SOLVIT to padaryti 
negali;

10. žinodamas, kad iš tiesų ginčai turi būti sprendžiami nacionalinių administracijų lygmeniu, 
siūlo palaipsniui plėtoti SOLVIT centrų tinklą ir suteikti Europos regionams galimybę 
steigti regioninius SOLVIT centrus (SolvitRegio), kurie padėtų priartinti SOLVIT prie 
piliečių ir didinti siūlomų paslaugų žinomumą;

11. itin palankiai vertina tai, kad SOLVIT centrai saugo asmens duomenis, ir ragina nuolat 
stebėti ir prireikus didinti šią apsaugą, kad būtų laikomasi naudotojų duomenų apsaugos 
reikalavimų.
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