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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Acolhe com satisfação a iniciativa da Comissão de continuar a melhorar o trabalho 
frutuoso da rede SOLVIT para a resolução informal, rápida e próxima dos cidadãos de 
problemas transfronteiriços relacionados com questões do mercado interno;

2. Apoia os esforços efetuados para a clarificação e o alargamento das competências a todos 
os «casos estruturais» não conformes com o Direito da União e os princípios que regem o 
mercado interno;

3. Solicita que seja atribuída especial atenção a todas as questões transfronteiriças 
relacionadas com o Direito do trabalho e, em particular, com as pensões;

4. Regozija-se com todas as medidas destinadas a melhorar o controlo da qualidade, 
estabelecer normas mínimas comuns para os centros de aconselhamento e reforçar a
cooperação com outras redes de aconselhamento da UE;

5. Solicita que as ações de promoção do SOLVIT se intensifiquem e se aproximem dos 
cidadãos, a fim de aumentar consideravelmente o grau de visibilidade dos centros de 
aconselhamento até 2020;

6. Propõe que a rede de centros de aconselhamento SOLVIT se continue a desenvolver, 
sobretudo com o objetivo de dar às regiões europeias a possibilidade de criar, em virtude 
das suas competências administrativa, centros regionais reconhecidos («SolvitRegio»), 
dado que estes podem contribuir para aumentar a visibilidade dos serviços oferecidos e 
para os aproximar dos cidadãos;

7. Regozija-se, em especial, com a proteção de dados de caráter pessoal nos centros de 
aconselhamento SOLVIT e apela para que esta proteção seja reforçada de forma constante 
em função das necessidades.


