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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas pieeju arī turpmāk uzlabot SOLVIT tīkla, kas ir instruments 
nepareizas piemērošanas transponēšanas rezultātā novēršanai, veiksmīgo darbu neformālai 
un ātrai problēmu risināšanai pārrobežu strīdu izšķiršanā iekšējā tirgus jautājumos, 
izmantojot procedūras, kuras ir pieejamas pēc iespējas vairāk pilsoņiem, un ierosina, lai 
dalībvalstis cieši sadarbotos ar Komisiju SOLVIT sistēmas kā brīva un lietotājiem 
draudzīga pakalpojuma uzlabošanai,

2. aicina dalībvalstis un Komisiju visiem nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi SOLVIT centriem 
un tiešsaistes portāliem, jo īpaši personām ar invaliditāti vai personām, kas ir nelabvēlīgā 
situācijā, un gados vecākiem cilvēkiem, un šajā sakarībā nodrošināt visas iespējas izveidot 
kontaktus starp lietotājiem un SOLVIT centriem;

3. atbalsta centienus, kas tiek īstenoti, lai precizētu un paplašinātu kompetences attiecībā uz 
visiem „strukturāliem gadījumiem”, kuri ir pretrunā Savienības iekšējā tirgus tiesību 
aktiem; uzsver pārrobežu strīdu izšķiršanas tīklu nozīmi un dalībvalstu iestāžu lomu to 
koordinēšanā, lai ieviestu, pārvaldītu un nodrošinātu  Eiropas Savienības tiesību aktu 
īstenošanu ikdienā, kas ietver arī informācijas sniegšanu par dalībvalstu noteikumiem un 
procedūrām, kas reglamentē ES līmeņa tiesības praktiskā, saprotamā un aktuālā veidā 
attiecīgajās valodās;  

4. prasa īpašu uzmanību pievērst visiem ar darba tiesībām un sociālajām tiesībām, un 
vienlīdzīgu attieksmi saistītiem pārrobežu jautājumiem, īpaši ņemot vērā pensiju jomu, 
strādājošo, kas pārvietojas Eiropas Savienībā, un norīkoto strādājošo problēmas;

5. ierosina pastāvīgi uzlabot SOLVIT centru darbību, īpaši attiecībā uz sociālā 
nodrošinājuma lietām;

6. atzinīgi vērtē pasākumus, lai uzlabotu kvalitātes kontroli, noteiktu vienotus minimālos 
standartus konsultāciju dienestos un uzlabotu tā saiknes un sadarbību ar citiem ES 
konsultāciju dienestiem; ierosina visās Eiropas iestāžu tīmekļa vietnēs izveidot saiknes ar 
SOLVIT tīmekļa vietni, kā arī saiknes starp dalībvalstu portāliem un tīmekļa vietni "Jūsu 
Eiropa"; aicina dalībvalstis palielināt valsts iestāžu informētību par SOLVIT, lai tas 
savukārt informētu pilsoņus un uzņēmumus par to, kā īstenot savas tiesības iekšējā tirgū;

7. aicina dalībvalstis nodrošināt SOLVIT centriem atbilstošus resursus;

8. prasa SOLVIT darbu ar sabiedrību padarīt intensīvāku un saistīt SOLVIT ar citiem 
attiecīgajiem dalībniekiem un platformām, lai līdz 2020. gadam ievērojami palielinātu 
informētības līmeni par SOLVIT centriem; atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos atbalstīt 
šādas darbības un dara zināmu, ka ir iespēja 2014. gada Eiropas Parlamenta saistībā ar 
vēlēšanu kampaņu īstenot Eiropas informētības palielināšanas kampaņu par SOLVIT;

9. uzsver, ka ir svarīgi paplašināt zināšanas par SOLVIT izskatīto lietu datubāzi, un atzinīgi 
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vērtē Komisijas ieteikumu attiecībā uz nepieciešamību sniegt informāciju par 
alternatīviem problēmu risināšanas tīkliem vai informācijas avotiem, tostarp citiem 
iespējamiem tiesiskās aizsardzības veidiem gan valstu, gan Savienības līmenī lietās, kuras 
SOLVIT nevar izskatīt;

10. apzinoties, ka faktiskajai strīdu izšķiršanai jānotiek valstu pārvaldes iestāžu līmenī, 
ierosina pakāpeniski izvērst SOLVIT centru tīklu, Eiropas reģioniem dodot iespēju uz 
vietas pašiem izveidot reģionālus SOLVIT centrus („SolvitRegio”), kas var palīdzēt 
SOLVIT padarīt pieejamāku iedzīvotājiem un palielināt informētības līmeni par tā 
piedāvājumu;

11. īpaši atzinīgi vērtē to, ka SOLVIT konsultāciju dienesti aizsargā personas datus, un prasa 
nepārtraukti uzraudzīt šo aizsardzību un nepieciešamības gadījumā to izvērst, lai izpildītu 
prasības par lietotāju datu aizsardzību;
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