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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta snahy Komisie o ďalšie zefektívnenie činnosti siete SOLVIT, ktorá má slúžiť na 
neformálne a rýchle riešenie problémov pri cezhraničných sporoch v otázkach, ktoré sa 
týkajú vnútorného trhu, a ktorá má predstavovať nástroj, ktorý možno uplatniť pri 
chybnom použití predpisov transponovaných do vnútroštátneho práva, a to za použitia 
postupov čo možno najprístupnejších občanom, a navrhuje, aby členské štáty úzko 
spolupracovali s Komisiou na skvalitnení systému SOLVIT ako bezplatnej a užívateľsky 
prístupnej služby;

2. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zaistili rovnaký prístup do centier siete SOLVIT a 
online portálov, a to najmä pre osoby so zdravotným postihnutím a znevýhodnením a 
staršie osoby, a aby v tejto súvislosti rozvíjali všetky možnosti vytvárania kontaktov 
medzi používateľmi a centrami siete SOLVIT;

3. podporuje úsilie o objasnenie a rozšírenie právomocí na všetky „štrukturálne prípady“, 
ktoré sú v rozpore s právom Únie v oblasti vnútorného trhu; zdôrazňuje úlohu 
nadnárodných sietí pre riešenie sporov a význam ich koordinácie pri presadzovaní, riadení 
a zabezpečovaní každodennej implementácie právnych predpisov EÚ vnútroštátnymi 
orgánmi, ktoré zahŕňa poskytovanie praktických, zrozumiteľných a aktuálnych informácií 
o vnútroštátnych predpisoch a postupoch pre uplatňovanie práv EÚ v príslušných 
jazykoch; 

4. žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala všetkým otázkam súvisiacim s právami 
zamestnancov v cezhraničnom kontexte, so sociálnymi právami a rovným zaobchádzaním 
a predovšetkým problematike dôchodkov, situácii pracovníkov Európskej únii a 
vysielaných pracovníkov;

5. navrhuje, aby sa fungovanie centier siete SOLVIT trvalo zlepšovalo, najmä pokiaľ ide o 
prípady v oblasti sociálneho zabezpečenia;

6. víta všetky opatrenia zamerané na zlepšenie kontroly kvality, zavedenie jednotných 
minimálnych požiadaviek na centrá SOLVIT a lepšie prepojenie a spoluprácu s ostatnými 
poradenskými sieťami EÚ; navrhuje, aby sa na internetové stránky siete SOLVIT 
umiestnili odkazy na internetové stránky všetkých inštitúcií EÚ a aby všetky vnútroštátne 
portály boli prepojené s internetovým portálom Vaša Európa (Your Europe); vyzýva 
členské štáty, aby zvýšili informovanosť verejných orgánov o sieti SOLVIT, a umožnili 
tak lepšiu informovanosť občanov a podnikov, pokiaľ ide o uplatňovanie ich práv na 
vnútornom trhu;

7. vyzýva členské štáty, aby zaistili primerané zdroje pre centrá siete SOLVIT;

8. požaduje, aby sa zintenzívnila činnosť siete SOLVIT v oblasti vzťahov s verejnosťou a 
prepojenie siete SOLVIT s inými súvisiacimi aktérmi a platformami, a aby sa tak do roku
2020 centrá výrazne zviditeľnili; víta postoj Komisie, ktorá sa zaviazala, že bude pri 
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týchto činnostiach nápomocná, a upozorňuje na možnosť realizovať kampaň o sieti 
SOLVIT v celej EÚ počas kampane, ktorá prebehne v súvislosti s európskymi voľbami 
2014;

9. zdôrazňuje význam šírenia znalostí o databáze prípadov siete SOLVIT a víta odporúčanie 
Komisie v oblasti potreby poskytovania informácií o alternatívnych sieťach riešenia 
problémov alebo zdrojoch informácií vrátane iných možných spôsobov nápravy na 
vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Únie v prípadoch, ktoré nemôže riešiť sieť SOLVIT;

10. navrhuje, aby sa sieť centier SOLVIT postupne ďalej rozširovala tým, že sa európskym 
regiónom poskytne možnosť zriaďovať regionálne poradenské centrá siete SOLVIT (tzv. 
SolvitRegio), čo môže prispieť k priblíženiu siete SOLVIT občanom a k zviditeľneniu 
ponúkaných služieb, pričom si však uvedomuje, že vlastné riešenie sporov sa musí 
odohrávať na úrovni vnútroštátnej verejnej správy;

11. osobitne víta ochranu osobných údajov v rámci centier siete SOLVIT a žiada, aby ich 
ochrana bola nepretržite monitorovaná a v prípade potreby rozvíjaná tak, aby spĺňala 
požiadavky používateľov kladené na ochranu údajov.
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