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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar för att fortsätta att förbättra 
Solvit-nätverkets framgångsrika arbete med informella och snabba lösningar av 
gränsöverskridande tvister som rör den inre marknaden – ett verktyg för att hantera 
felaktiga tillämpningar till följd av införlivanden – med hjälp av förfaranden som är så 
tillgängliga som möjligt för medborgarna, och föreslår att medlemsstaterna i nära 
samarbete med kommissionen arbetar för att förbättra Solvit-systemet som en kostnadsfri 
och användarvänlig tjänst.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se till att alla, i 
synnerhet personer med funktionsnedsättning, mindre gynnade personer och äldre, har 
lika tillgång till Solvits rådgivningskontor och internetportaler och att utnyttja alla 
möjligheter att etablera kontakt mellan användarna och Solvits rådgivningskontor i detta 
hänseende.

3. Europaparlamentet stöder de insatser som görs för att förtydliga och utöka befogenheterna 
till att omfatta alla ”strukturella ärenden” som strider mot unionslagstiftningen om den 
inre marknaden. Parlamentet framhåller den roll som nätverk för gränsöverskridande 
tvistlösning spelar och den samordnande funktion de har för att driva igenom, förvalta och 
säkra de nationella myndigheternas konkreta genomförande av unionslagstiftningen, vilket 
inkluderar tillhandahållande av information på de relevanta språken om de nationella 
reglerna och förfarandena för EU-rättigheter på ett konkret, begripligt och aktuellt sätt. 

4. Europaparlamentet kräver att det läggs särskilt fokus vid alla gränsöverskridande frågor 
som rör arbetsrätt, sociala rättigheter och likabehandling, i synnerhet frågor som rör 
pension, EU:s arbetstagare och utstationerade arbetstagare.

5. Europaparlamentet föreslår att Solvits rådgivningskontor kontinuerligt ska förbättra sitt 
arbete, särskilt i ärenden som rör social trygghet.

6. Europaparlamentet välkomnar alla åtgärder som syftar till att förbättra kvalitetskontrollen, 
upprätta enhetliga miniminormer för rådgivningskontoren och förbättra samverkan och 
samarbetet med andra EU-rådgivningsnätverk. Parlamentet föreslår att man på Solvits 
webbplats lägger ut länkar till samtliga EU-institutioners webbplatser och att man lägger 
ut länkar mellan de nationella portalerna och webbplatsen för Ditt Europa. 
Medlemsstaterna uppmanas att öka de nationella myndigheternas medvetenhet om Solvit 
så att medborgarna och företagen kan få kännedom om hur de kan hävda sina rättigheter 
på den inre marknaden.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att Solvits rådgivningskontor har 
tillräckliga resurser.

8. Europaparlamentet efterlyser intensivare kampanjer för att informera allmänheten om 
Solvit och samverkan mellan Solvit och andra berörda aktörer och plattformar för att på så 
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sätt se till att medvetenheten om rådgivningskontoren förbättras betydligt fram till 2020. 
Parlamentet välkomnar kommissionens åtagande att stödja sådan verksamhet, och 
uppmärksammar möjligheten att inrätta en EU-omfattande informationskampanj om 
Solvit som löper parallellt med valkampanjen inför EU-valet 2014.

9. Europaparlamentet understryker vikten av att sprida kunskap om Solvit-databasen och 
välkomnar kommissionens rekommendation om behovet av att tillhandahålla information 
om nätverk för alternativ problemlösning eller informationskällor, inbegripet andra 
möjligheter till rättelse, både på nationell nivå och på EU-nivå, i ärenden som Solvit inte 
kan hantera.

10. Europaparlamentet inser att den konkreta tvistlösningen måste ske på nationell 
myndighetsnivå, men föreslår att Solvits rådgivningsnätverk utökas successivt genom att 
man ger de europeiska regionerna möjlighet att inrätta regionala rådgivningskontor 
(SolvitRegio) som kan bidra till att minska avståndet mellan Solvit och medborgarna och 
förbättra kunskaperna om kontoren.

11. Europaparlamentet välkomnar i synnerhet skyddet av de personuppgifter som Solvits 
rådgivningskontor använder sig av, och begär att detta skydd kontrolleras kontinuerligt 
och, vid behov, utökas för att tillgodose användarnas krav på dataskydd.
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