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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την αρμόδια επί της ουσίας 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών να ενσωματώσει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί την προσέγγιση της Επιτροπής, που συνίσταται στην περαιτέρω βελτίωση του 
θετικού έργου που επιτελεί το δίκτυο SOLVIT, σχετικά με την άτυπη, ταχεία και 
βασισμένη στην αρχή της εγγύτητας στον πολίτη επίλυση διασυνοριακών διαφορών, που 
αφορούν ζητήματα της εσωτερικής αγοράς·

2. υποστηρίζει τις προσπάθειες, που αποβλέπουν στην αποσαφήνιση και επέκταση των 
αρμοδιοτήτων του SOLVIT σε όλα εκείνα τα «διαρθρωτικά ζητήματα» που αντίκεινται 
στην ενωσιακή νομοθεσία και στις θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς. 

3. ζητεί να επικεντρώσει ιδιαιτέρως την προσοχή της στο σύνολο των διασυνοριακών 
ζητημάτων, που άπτονται των δικαιωμάτων των εργαζομένων, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόψη τα συνταξιοδοτικά συστήματα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. 

4. επικροτεί το σύνολο των μέτρων, που αφορούν τη βελτίωση των ελέγχων ποιότητας, την 
καθιέρωση ενιαίων ελάχιστων προδιαγραφών στα συμβουλευτικά κέντρα, καθώς και την 
καλύτερη διασύνδεση με άλλα συμβουλευτικά δίκτυα της ΕΕ·

5. ζητεί από το SOLVIT να εντατικοποιήσει τις δημόσιες σχέσεις του με επίκεντρο τον 
πολίτη, προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά η πληροφόρηση σχετικά με την ύπαρξη των 
συμβουλευτικών κέντρων το αργότερο μέχρι το 2020· 

6. προτείνει την περαιτέρω σταδιακή επέκταση του δικτύου των συμβουλευτικών κέντρων 
του SOLVIT, πρωτίστως όμως να δοθεί στις περιφέρειες της Ευρώπης η δυνατότητα να 
ιδρύουν επί τόπου στις επικράτειές τους, στο πλαίσιο της διοικητικής τους αυτοτέλειας, 
περιφερειακά, αναγνωρισμένα συμβουλευτικά κέντρα («SolvitRegio»), πράγμα το οποίο 
μπορεί με τη σειρά του να συμβάλλει στην αύξηση της πληροφόρησης και της εγγύτητας 
προς τον πολίτη, όσον αφορά τις υπηρεσίες αυτές. 

7. επικροτεί θερμά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την οποία 
παρέχουν τα συμβουλευτικά κέντρα SOLVIT, και ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση σε 
μόνιμη βάση της εν λόγω προστασίας ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.


