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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja prizadevanja Komisije, da še izboljša uspešno delo mreže SOLVIT v zvezi z 
neformalnim in hitrim reševanjem čezmejnih sporov glede notranjega trga – kot orodje za 
obravnavanje nepravilne uporabe zakonodaje po njenem prenosu –, pri tem pa uporablja 
postopke, ki so kar se da dostopni državljanom, in državam članicam predlaga, naj tesno 
sodelujejo s Komisijo, da bi izboljšali sistem SOLVIT kot brezplačno in uporabniku 
prijazno storitev;

2. poziva države članice in Komisijo, naj zagotovijo enak dostop do centrov in spletnih 
portalov mreže SOLVIT za vse, zlasti pa za invalide ali prikrajšane in starejše osebe?, ter 
naj v tem pogledu razvijejo vse možnosti za vzpostavitev stika med uporabniki in centri 
SOLVIT;

3. podpira prizadevanja za razjasnitev in razširitev pristojnosti na vse „strukturne primere“, 
ki kršijo pravo Unije na področju notranjega trga; opozarja na vlogo nadnacionalnih mrež 
za reševanje sporov in njihovo usklajevanje pri uveljavljanju, izvrševanju, upravljanju in 
zagotavljanju vsakodnevnega izvajanja evropske zakonodaje s strani nacionalnih organov, 
ki vključuje obveščanje o nacionalnih pravilih in postopkih glede pravic EU na praktičen, 
razumljiv in posodobljen način v ustreznih jezikih; 

4. poziva, naj se posebna pozornost posveti vsem čezmejnim vprašanjem o pravicah 
delavcev, socialnih pravicah in enakemu obravnavanju ter naj se posebna pozornost 
nameni vprašanjem v zvezi s pokojninami, delavci Evropske unije in napotenimi delavci;

5. predlaga, da bi se morala učinkovitost centrov SOLVIT nenehno izboljševati, zlasti v 
zvezi z zadevami na področju socialne varnosti;

6. pozdravlja vse ukrepe za izboljšanje nadzora kakovosti, vzpostavitev enotnih minimalnih 
zahtev v centrih SOLVIT ter boljšo povezanost in sodelovanje z drugimi svetovalnimi 
mrežami EU; predlaga, da se povezave do spletnega mesta mreže SOLVIT dodajo na 
spletna mesta vseh evropskih institucij ter da se ustvarijo povezave med nacionalnimi 
portali in spletnim mestom Tvoja Evropa; poziva države članice, naj povečajo 
ozaveščenost javnih organov o mreži SOLVIT, da bi lahko državljane in podjetja 
obveščali o tem, kako naj uveljavljajo svoje pravice na notranjem trgu;

7. poziva države članice, naj zagotovijo ustrezne vire za centre SOLVIT;

8. poziva k okrepitvi odnosov mreže SOLVIT z javnostjo in povezovanju te mreže z drugimi 
sorodnimi akterji in platformami, da bi do leta 2020 vidno povečali prepoznavnost centrov 
SOLVIT; pozdravlja zavezo Komisije, da bo nudila pomoč tovrstnim dejavnostim, ter 
opozarja na priložnost, da se vzporedno z evropsko volilno kampanjo 2014 pripravi 
evropsko kampanjo obveščanja o mreži SOLVIT;

9. poudarja, da je pomembno širiti znanje o zbirki podatkov o zadevah, ki so se reševale v 
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mreži SOLVIT, ter pozdravlja priporočilo Komisije, da je treba zagotoviti informacije o 
alternativnih mrežah za reševanje težav ali virih informacij, vključno z drugimi možnimi 
pravnimi sredstvi, tako na nacionalni ravni kot na ravni Unije, za zadeve, ki niso 
upravičene do reševanja v okviru mreže SOLVIT;

10. ob zavedanju, da mora dejansko reševanje sporov potekati na ravni nacionalnih uprav, 
predlaga postopno širitev centrov SOLVIT, da bi evropskim regijam omogočili, da 
ustanovijo regionalne centre SOLVIT („SolvitRegio“), kar lahko pripomore k 
približevanju mreže SOLVIT državljanom in večji prepoznavnosti ponujenih storitev;

11. izrecno pozdravlja dejstvo, da centri SOLVIT varujejo osebne podatke, in poziva, naj to 
varovanje stalno nadzorujejo in po potrebi razvijajo, da bi izpolnili zahteve uporabnikov v 
zvezi z varstvom podatkov.
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