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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. приветства подхода на Комисията за по-нататъшно оптимизиране на успешната 
дейност на мрежата SOLVIT, така че тя да се превърне в неформална, бърза и 
близка до гражданите платформа за решаване на проблеми при трансгранични 
спорове, засягащи въпроси на вътрешния пазар;

2. подкрепя усилията за изясняване и разширяване на правомощията, така че те да 
обхващат всички „структурни случаи", които са в противоречие с правото на Съюза 
и принципите на вътрешния пазар;

3. призовава за поставяне на особен акцент върху всички трудовоправни 
трансгранични въпроси, като се отделя особено внимание на областта на пенсиите;

4. приветства всички мерки за подобряване на контрола на качеството, за 
установяване на общи минимални стандарти в консултативните органи и за 
подобряване на свързването в мрежа други консултативни мрежи в ЕС;

5. изисква повишаване и приближаване до гражданите на работата с обществеността в 
рамките на SOLVIT, така че степента на осведоменост относно консултативните 
органи да бъде повишена осезаемо най-късно до 2020 г.;

6. предлага да се действа за по-нататъшното развиване и доизграждане на мрежата на 
консултативните органи в рамките на SOLVIT и преди всичко на европейските 
региони да бъде дадена възможността чрез техните компетентни органи  за 
учредяване на място на регионални признати консултативни органи (SolvitRegio), 
тъй като и това ще спомогне за повишаване на осведомеността и близостта до 
гражданите на предложенията; 

7. приветства изрично защитата на личните данни чрез консултативните органи в 
рамките на  SOLVIT и изисква тази защита да бъде непрестанно осъвременявана в 
съответствие с изискванията.


