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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută eforturile Comisiei de a îmbunătăți în continuare activitatea eficientă a rețelei 
SOLVIT vizând soluționarea informală, rapidă a litigiilor transfrontaliere legate de piața 
internă - un instrument de abordare a aplicărilor necorespunzătoare care decurg din 
transpunere - cu ajutorul unor proceduri cât mai accesibile cetățenilor și sugerează ca 
statele membre să coopereze îndeaproape cu Comisia pentru a îmbunătăți sistemul 
SOLVIT, astfel încât acesta să devină un serviciu gratuit și ușor de utilizat;

2. invită statele membre și Comisia să asigure acces egal la centrele SOLVIT și la portalurile 
online, în special persoanelor cu handicap sau dezavantajate și persoanelor în vârstă, 
precum și să dezvolte toate opțiunile disponibile pentru a stabili contacte între utilizatori și 
centrele SOLVIT în acest context;

3. sprijină eforturile depuse în vederea clarificării și extinderii competențelor asupra tuturor 
„cazurilor structurale” care sunt contrare dreptului Uniunii privind piața internă; 
subliniază rolul rețelelor de soluționare a litigiilor transnaționale și coordonarea acestora 
în ceea ce privește respectarea, gestionarea și asigurarea punerii efective în aplicare a 
legislației europene de către autoritățile naționale, ce include furnizarea de informații în 
limbile relevante cu privire la normele și procedurile naționale privind drepturile UE într-
un mod practic, inteligibil și actualizat; 

4. solicită acordarea unei atenții deosebite tuturor problemelor de drept al muncii cu caracter 
transfrontalier, precum și aspectelor referitoare la drepturile sociale și egalitatea de 
tratament, punând accentul pe chestiunile referitoare la pensii, lucrătorii din Uniunea 
Europeană și lucrătorii detașați;

5. propune ca performanța centrelor SOLVIT să fie constant îmbunătățită, în special în ceea 
ce privește cazurile de securitate socială;

6. salută toate măsurile în vederea îmbunătățirii controlului calității, a stabilirii unor 
standarde minime uniforme în centrele SOLVIT și a consolidării legăturilor și a cooperării 
cu alte rețele de consultanță ale UE; sugerează introducerea de linkuri la site-ul SOLVIT 
pe toate site-urile web ale instituțiilor europene, precum și de linkuri între portalurile 
naționale și site-ul „Europa ta”; îndeamnă statele membre să sensibilizeze autoritățile 
publice cu privire la SOLVIT, astfel încât cetățenii și întreprinderile să fie conștienți de 
modul în care își pot valorifica drepturile pe piața internă;

7. invită statele membre să asigure resursele adecvate pentru centrele SOLVIT;

8. solicită intensificarea relațiilor rețelei SOLVIT cu publicul și conectarea rețelei SOLVIT 
la alți actori și platforme similare, asigurând, până în 2020, o mai mare vizibilitate a 
centrelor SOLVIT în rândul publicului; salută angajamentul Comisiei de a oferi asistență 
pentru astfel de activități și semnalează oportunitatea ce o constituie lansarea, la nivelul 
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UE, a unei campanii de sensibilizare cu privire la SOLVIT, care să însoțească campania 
pentru alegerile europene din 2014;

9. subliniază importanța de a disemina informațiile referitoare la baza de date a cazurilor 
SOLVIT și salută recomandarea Comisiei referitoare la necesitatea de a oferi, pentru 
cazurile care nu pot fi abordate de SOLVIT, informații cu privire la rețelele alternative de 
soluționare a problemelor sau la surse de informare, inclusiv la alte căi de atac posibile, 
atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii;

10. propune, deși îi este cunoscut faptul că soluționarea reală a litigiilor trebuie să aibă loc la 
nivelul administrațiilor naționale, dezvoltarea succesivă a rețelei centrelor de consultanță 
SOLVIT prin oferirea posibilității regiunilor europene de a institui centre regionale 
SOLVIT („SolvitRegio”), care pot contribui la aducerea rețelei SOLVIT mai aproape de 
cetățeni și la sensibilizarea cu privire la serviciile oferite;

11. salută în special protecția datelor cu caracter personal de către centrele de consultanță 
SOLVIT și solicită ca protecția asigurată să fie monitorizată în permanență și, acolo unde 
este cazul, să sporească în vederea respectării cererilor de protecție a datelor adresate de 
utilizatori;
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