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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Acolhe com satisfação a iniciativa da Comissão de continuar a melhorar o trabalho 
frutuoso da rede SOLVIT para a resolução informal e rápida de litígios transfronteiras 
relacionados com questões do mercado interno – um instrumento que visa dar resposta aos 
problemas decorrentes das transposições – utilizando processos tão acessíveis quanto 
possível aos cidadãos, e sugere que os Estados-Membros trabalhem em estreita 
colaboração com a Comissão no intuito de melhorar o sistema SOLVIT, dado tratar-se de 
um serviço gratuito e de fácil utilização;

2. Insta os Estados-Membros e a Comissão a garantir a igualdade de acesso aos centros e aos 
portais em linha do SOLVIT, em particular às pessoas com deficiência ou em situação de 
desvantagem e aos idosos e, neste contexto, a fazer os possíveis para facilitar o contacto 
entre os utilizadores e os centros SOLVIT;

3. Apoia os esforços efetuados para a clarificação e o alargamento das competências a todos 
os «casos estruturais» não conformes com a legislação da UE sobre o mercado interno; 
salienta o papel das redes transnacionais de resolução de litígios e a sua coordenação na 
aplicação, gestão e implementação diária da legislação europeia por parte das autoridades 
nacionais, o que inclui a transmissão, de forma prática, compreensível e atualizada e em 
todas as línguas pertinentes, de informações sobre as normas e os procedimentos nacionais 
relativos aos direitos da UE;

4. Solicita que seja atribuída especial atenção a todas as questões transfronteiriças 
relacionadas com o Direito do trabalho, os direitos sociais e a igualdade de tratamento e, 
em particular, com as pensões, os trabalhadores da União Europeia e os trabalhadores 
destacados;

5. Propõe a melhoria contínua do desempenho dos centros SOLVIT, em especial nos 
processos relativos à segurança social;

6. Regozija-se com todas as medidas destinadas a melhorar o controlo da qualidade, a 
estabelecer normas mínimas comuns para os centros SOLVIT e a melhorar as suas 
ligações e a sua cooperação com outras redes de aconselhamento da UE; sugere que nos 
sítios Web de todas as instituições europeias sejam inseridas ligações ao sítio do SOLVIT 
e que sejam criadas ligações entre os portais nacionais e o sítio «A sua Europa»; solicita 
aos Estados-Membros que sensibilizem as autoridades públicas para a existência do 
SOLVIT, para que cidadãos e empresas sejam informados sobre o modo de fazer valer os 
seus direitos no mercado interno;

7. Exorta os Estados-Membros a garantir recursos adequados aos centros SOLVIT;

8. Solicita que as ações de promoção do SOLVIT e de ligação deste sistema a outros 
intervenientes e a outras plataformas se intensifiquem, a fim de aumentar 
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consideravelmente o grau de visibilidade do SOLVIT até 2020; congratula-se com o 
compromisso assumido pela Comissão de prestar assistência a essas atividades e assinala 
a oportunidade de lançar uma campanha de comunicação europeia sobre o SOLVIT 
paralelamente à campanha para as eleições europeias de 2014;

9. Sublinha a importância de divulgar os conhecimentos decorrentes dos casos que constam 
da base de dados SOLVIT e regozija-se com a recomendação da Comissão quanto à 
necessidade de, nos casos que não possam ser tratados pelo SOLVIT, serem fornecidas 
informações sobre outras redes de resolução de problemas ou fontes de informação, 
incluindo outras vias de recurso possíveis, quer a nível nacional, quer a nível da União;

10. Propõe, embora estando ciente de que a resolução efetiva de litígios deve ser conduzida 
pelas administrações nacionais, que a rede de centros SOLVIT se desenvolva 
gradualmente, de modo a proporcionar às regiões europeias a possibilidade de criar 
centros regionais («SolvitRegio»), capazes de aproximar o SOLVIT dos cidadãos e 
sensibilizá-los para os serviços oferecidos;

11. Regozija-se, em especial, com a proteção de dados de caráter pessoal nos centros SOLVIT 
e apela para que esta proteção seja monitorizada continuamente e, sempre que necessário, 
reforçada, com vista a responder às necessidades de proteção dos utilizadores.
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