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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over de inspanningen van de Commissie gericht op het verder optimaliseren 
van het werk van het SOLVIT-netwerk voor het informeel en snel oplossen van 
grensoverschrijdende conflicten met betrekking tot de interne markt – een instrument voor 
het aanpakken van verkeerde implementatie na omzetting – met gebruikmaking van 
procedures die het instrument zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken, en beveelt aan dat 
de lidstaten nauw samenwerken met de Commissie om het SOLVIT-systeem als een gratis 
en gebruiksvriendelijke dienst te verbeteren;

2. vraagt de lidstaten en de Commissie iedereen, en met name personen met een handicap of 
achterstand en ouderen, in gelijke mate toegang te geven tot SOLVIT-
voorlichtingsdiensten en -onlineportals, en in dit verband alle mogelijkheden te 
ontwikkelen voor het leggen van contact tussen gebruikers en SOLVIT-
voorlichtingsdiensten; 

3. ondersteunt de inspanningen gericht op het verduidelijken en uitbreiden van de 
bevoegdheden tot alle "structurele gevallen", die haaks staan op de internemarktwetgeving 
van de Unie; onderstreept de rol van grensoverschrijdende geschilbeslechtingsnetwerken 
en hun coördinaterende taak voor het handhaven, beheren en waarborgen van de 
dagelijkse tenuitvoerlegging van Europese wetgeving door nationale autoriteiten, hetgeen 
onder andere bestaat uit het aanleveren van praktische, begrijpelijke en actuele informatie 
over nationale regels en procedures op het vlak van EU-rechten, in de relevante talen; 

4. verlangt dat in het bijzonder aandacht wordt besteed aan alle grensoverschrijdende 
dossiers op het gebied van het werknemersrecht, sociale rechten en gelijke behandeling, 
met name pensioenen, EU-werknemers en gedetacheerde werknemers;

5. vindt dat de werking van de SOLVIT- voorlichtingsdiensten continu moet worden 
verbeterd, met name wat kwesties op het vlak van de sociale zekerheid betreft;

6. is verheugd over alle maatregelen ter verbetering van de kwaliteitscontrole, ter vaststelling 
van uniforme minimumnormen voor de SOLVIT-voorlichtingsdiensten en ter verbetering 
van de inbinding in en samenwerking met andere EU-voorlichtingsnetwerken; dringt aan 
op de totstandbrenging van verbindingen met de SOLVIT-website op de websites van alle 
Europese instellingen, en van verbindingen tussen de nationale portals en de site van Your 
Europe; verzoekt de lidstaten overheidsdiensten bewuster te maken van SOLVIT, teneinde 
burgers en ondernemingen beter te informeren over hoe zij hun rechten in de interne 
markt kunnen doen gelden; 

7. verzoekt de lidstaten de SOLVIT- voorlichtingsdiensten van voldoende hulpmiddelen te 
voorzien;

8. dringt erop aan de voorlichtingsactiviteiten van SOLVIT te intensiveren en voor een 



PE519.559v02-00 4/5 AD\1013102NL.doc

NL

koppeling tussen SOLVIT en andere relevante actoren en platforms te zorgen, teneinde de 
bekendheid van SOLVIT tegen 2020 flink te vergroten; is verheugd over de bereidheid 
van de Commissie dit soort activiteiten te ondersteunen, en wijst op de mogelijkheid om 
parallel aan de campagne voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 in de 
hele EU een campagne ter vergroting van de bekendheid van SOLVIT te organiseren;

9. onderstreept dat het belangrijk is meer bekendheid te geven aan het bestaan van de 
databank met SOLVIT-dossiers en is verheugd over de aanbeveling van de Commissie 
met betrekking tot de noodzaak van het verstrekken van informatie over alternatieve 
netwerken voor geschilbeslechting of bronnen van informatie, inclusief andere 
verhaalmogelijkheden op zowel nationaal, als uniaal niveau, in gevallen waar SOLVIT 
geen rol toekomt;

10. stelt voor, wetend dat de beslechting van geschillen uiteindelijk op het niveau van de 
nationale administraties moet plaatsvinden, het netwerk van SOLVIT-
voorlichtingsdiensten successievelijk verder uit te breiden door de Europese regio’s de 
mogelijkheid te bieden regionale SOLVIT-voorlichtingsdiensten (SolvitRegio) in het 
leven te roepen, hetgeen SOLVIT dichter bij de burger kan brengen en tot een grotere 
bekendheid van het aanbod aan diensten kan leiden;

11. is met name verheugd over de bescherming van de persoonsgebonden gegevens door 
SOLVIT-voorlichtingsdiensten en dringt erop aan deze bescherming steeds te monitoren 
en, indien noodzakelijk, verder uit te breiden, teneinde conform te zijn met de 
gegevensbeschermingsrechten van de gebruikers.
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