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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje podejście Komisji charakteryzujące się chęcią dalszej 
optymalizacji owocnej pracy sieci SOLVIT służącej nieformalnemu i szybkiemu 
rozwiązywaniu problemów w przypadku transgranicznych sporów dotyczących kwestii 
związanych z rynkiem wewnętrznym i będącej narzędziem rozwiązywania problemu 
niewłaściwego stosowania przepisów po transpozycji przy zastosowaniu procedur, do 
których obywatele mają jak największy dostęp, a także sugeruje, aby państwa 
członkowskie ściśle współpracowały z Komisją w celu usprawnienia system SOLVIT i 
uczynienia zeń bezpłatnego narzędzia przyjaznego dla użytkowników;

2. wzywa państwa członkowskie i Komisję, by zagwarantowały równy dostęp do punktów 
poradnictwa SOLVIT i portali internetowych, w szczególności w przypadku osób 
niepełnosprawnych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz osób starszych, a także 
by opracowały wszystkie opcje nawiązywania kontaktu między użytkownikami a 
punktami poradnictwa SOLVIT w tym kontekście;

3. popiera starania mające na celu rozgraniczenie kompetencji i rozszerzenie ich na 
wszystkie tzw. przypadki strukturalne, które stoją w sprzeczności z prawem rynku 
wewnętrznego UE; podkreśla rolę ponadnarodowych sieci rozstrzygania sporów i ich 
koordynacji w kwestii egzekwowania i gwarantowania codziennego stosowania 
europejskiego prawodawstwa przez władze krajowe oraz zarządzania nim, co obejmuje 
udzielanie praktycznych, zrozumiałych i aktualnych informacji o przepisach i procedurach 
krajowych dotyczących praw UE w odpowiednich językach; 

4. domaga się zwrócenia szczególnej uwagi na wszystkie kwestie transgraniczne związane z 
prawami pracowniczymi i socjalnymi oraz równym traktowaniem przy szczególnym 
uwzględnieniu kwestii takich jak renty i emerytury, pracownicy w UE i delegowanie 
pracowników;

5. proponuje, by działalność punktów poradnictwa SOLVIT była stale udoskonalana, w 
szczególności jeśli chodzi o sprawy dotyczące zabezpieczeń społecznych;

6. z zadowoleniem przyjmuje wszelkie środki mające na celu poprawę jakości kontroli, 
ustanowienie jednolitych standardów minimalnych w punktach poradnictwa SOLVIT oraz 
usprawnienie powiązań i współpracy z innymi unijnymi sieciami poradnictwa; proponuje 
umieszczenie linków do strony SOLVIT na stronach internetowych wszystkich instytucji 
europejskich, a także połączenie portali krajowych ze stroną „Twoja Europa”; wzywa 
państwa członkowskie do informowania organów publicznych o sieci SOLVIT, tak aby 
obywatele i przedsiębiorstwa wiedzieli, jak dochodzić swoich praw na rynku 
wewnętrznym;

7. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania odpowiednich środków na rzecz 
punktów poradnictwa SOLVIT;
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8. domaga się zintensyfikowania działań SOLVIT w zakresie public relations oraz 
połączenia SOLVIT z innymi powiązanymi podmiotami i platformami, aby do roku 2020 
wyraźnie podnieść stopień popularności punktów poradnictwa SOLVIT; z zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie Komisji do wspierania takich działań i zwraca uwagę na 
możliwość zorganizowania ogólnounijnej kampanii informacyjnej poświęconej SOLVIT, 
która mogłaby przebiegać równocześnie z europejską kampanią wyborczą w 2014 r.;

9. podkreśla znaczenie rozpowszechniania informacji o bazie danych zawierającej sprawy 
SOLVIT oraz z zadowoleniem przyjmuje zalecenie Komisji dotyczące potrzeby 
dostarczania informacji na temat alternatywnych systemów rozwiązywania problemów 
lub źródeł informacji, w tym również innych możliwych sposobów dochodzenia praw, 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym w sprawach niewchodzących w zakres 
SOLVIT;

10. pamiętając, że rzeczywiste rozstrzyganie sporów musi się odbywać na szczeblu 
administracji krajowej, proponuje, by stopniowo rozwijać sieć punktów poradnictwa 
SOLVIT, umożliwiając europejskim regionom zakładanie regionalnych punktów 
poradnictwa SOLVIT („SolvitRegio”), co może pomóc zbliżyć SOLVIT do obywateli i 
przyczynić się do podniesienia stopnia popularności oferowanych usług;

11. z wyraźnym zadowoleniem wyraża się o ochronie danych osobowych w punktach 
poradnictwa SOLVIT i apeluje o stałe monitorowanie, a w stosownych przypadkach 
wzmacnianie tej ochrony, aby spełnić wymogi użytkowników w zakresie ochrony danych.
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