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Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. maaliskuuta 2010 tehokkaasta
ongelmanratkaisusta sisämarkkinoilla (SOLVIT) (2009/2138(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Tehokas ongelmanratkaisu 
sisämarkkinoilla" ("SOLVIT")1,

– ottaa huomioon komission 7. joulukuuta 2001 antaman suosituksen periaatteista 
"SOLVIT" ongelmanratkaisu käytössä – sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkko2,

– ottaa huomioon neuvoston 1. maaliskuuta 2002 antamat päätelmät, joissa neuvosto 
vahvisti jäsenvaltioiden sitoutumisen SOLVIT-järjestelmän toiminnan tehokkuuteen ja 
sen periaatteiden noudattamiseen,

– ottaa huomioon komission 12. heinäkuuta 2004 antaman suosituksen sisämarkkinoihin 
vaikuttavien direktiivien saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä3,

– ottaa huomioon 20. heinäkuuta 2005 päivätyn komission yksiköiden työasiakirjan, joka 
koskee komission toimintasuunnitelmaa Euroopan unionin sisäisen tiedonkulun 
parantamisesta muun muassa komission tukemien tieto- ja neuvontaverkkojen 
yhdenmukaistamisen avulla4,

– ottaa huomioon 8. toukokuuta 2008 päivätyn komission yksiköiden työasiakirjan, joka 
koskee kansalaisille ja yrityksille tarjottavien yhtenäismarkkinoiden neuvontapalvelujen 
integroidun lähestymistavan toimintasuunnitelmaa5,

– ottaa huomioon komission yksiköiden työasiakirjan N:o 19 sisämarkkinoiden 
tulostaulusta6,

– ottaa huomioon 4. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman yhtenäismarkkinoita 
koskevasta katsauksesta: esteiden ja tehottomuuden poistaminen paremman 
täytäntöönpanon ja valvonnan avulla7,
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– ottaa huomioon 23. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 
tulostaulusta1,

– ottaa huomioon SOLVITin toimintakertomuksen SOLVIT-verkoston kehittämisestä ja 
toiminnasta vuonna 20082,

– ottaa huomioon komission 29. kesäkuuta 2009 antaman suosituksen sisämarkkinoiden 
toiminnan parannustoimista3,

– ottaa huomioon 24. syyskuuta 2009 kokoontuneen neuvoston (Kilpailukyky –
sisämarkkinat, teollisuus ja tutkimus) päätelmät "Sisämarkkinoiden toiminnan 
tehostamisesta"4,

– ottaa huomioon komission yksiköiden työasiakirjan sisämarkkinoiden toiminnan 
tehostamisesta5,

– ottaa huomioon komission yksiköiden työasiakirjan sisämarkkinoiden hallinnollisesta 
yhteistyöstä6,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 119 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja 
vetoomusvaliokunnan lausunnon (A7-0027/2010),

A. ottaa huomioon, että komission, parlamentin, Euroopan oikeusasiamiehen ja 
jäsenvaltioiden on tehtävä enemmän määritelläkseen kansalaisten oikeudet ja 
antaakseen tietoa niistä ja auttaakseen kansalaisia käyttämään näitä oikeuksia; ottaa 
huomioon, että tämä mahdollistaisi myös sisämarkkinoiden paremman toiminnan,

B. katsoo, että ennen kaikkea avoimuuden lisääminen poistaa esteitä rajat ylittävän 
liikkuvuuden tieltä ja tehostaa vapaan liikkuvuuden oikeuksien toteutumista,

C. katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden on parannettava selvästi yleistä tietoisuutta 
sisämarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista kansalaisille ja yrityksille,

D. ottaa huomioon, että sisämarkkinoilla on saavutettu huomattavaa edistymistä mutta on 
edelleen olemassa esteitä, jotka estävät niiden täydellisen ja moitteettoman toimivuuden,

E. ottaa huomioon, että sisämarkkinasääntöjen rikkomisen tapauksissa epäkohdat on 
voitava korjata nopeasti myös ilman oikeustoimia,
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F. katsoo, että kun SOLVIT-verkosto on täysin toimintakykyinen, sen avulla voidaan estää 
liiallinen turvautuminen tuomioistuimiin, joissa yksilöiden puolustautumisen takaavat 
järjestelyt vaikeuttavat monesti oikeussuojan saamista,

G. katsoo, että koulutus ja kokemusten vaihto yli rajojen, muun muassa komission luomien 
sähköisten verkostojen avulla, ovat tärkeä tekijä yhteisön sisämarkkinasäännöstön 
soveltamisen tehostamisessa,

H. toteaa kansalaisten ja yritysten edellyttävän sisämarkkinasääntöjen tehokasta 
täytäntöönpanoa, koska se auttaa niitä hyödyntämään täysipainoisesti sisämarkkinoiden 
tarjoamia mahdollisuuksia,

I. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi komission tuella lisättävä 
ongelmanratkaisumekanismien kykyä auttaa kansalaisia valvomaan oikeuksiensa 
toteutumista,

J. ottaa huomioon, että komissio ja jäsenvaltiot perustivat SOLVIT-verkoston vuonna 
2002 tarkoituksena ratkaista kansalaisten ja yritysten ongelmat, jotka johtuvat 
sisämarkkinalainsäädännön rikkomisesta,

K. toteaa, että SOLVIT on verkossa toimiva ongelmanratkaisuverkosto, jonka puitteissa 
EU:n jäsenvaltiot (sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein) toimivat yhteistyössä, jotta 
voidaan ilman oikeustoimia ratkaista kansalaisten ja yritysten ongelmat, jotka aiheutuvat 
siitä, että viranomaiset rikkovat sisämarkkinasäännöksiä,

L. ottaa huomioon, että SOLVITia pidetään suhteellisen onnistuneena ilman muodollisia 
menettelyjä toimivana järjestelmänä, joka varmistaa epäkohdan korjaamisen 
keskimäärin 10 viikon kuluessa, ja katsoo, että sisämarkkinaongelmien ratkaiseminen 
SOLVITin avulla voisi toimia hyvänä käytännön esimerkkinä myös muille 
yhteismarkkinoiden tukipalveluhankkeille,

M. katsoo, että jos yksittäinen jäsenvaltio katsoo tarpeelliseksi, SOLVITin kapasiteettia 
olisi parannettava riittävän henkilöstömäärän varmistamiseksi erityisesti lähiaikoina 
mahdollisesti toteutettavia mainoskampanjoita silmällä pitäen,

N. katsoo kuitenkin, että SOLVITilla ei tulisi korvata komission oikeustoimia 
rikkomistapauksissa eikä sitä pitäisi käyttää tekosyynä toimia vähemmän 
kunnianhimoisesti jäsenvaltioissa EU:n direktiivien saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ajoissa ja asianmukaisesti,

O. ottaa huomioon, että monet kansalaiset, joilla on SOLVITin soveltamisalaan kuuluva 
sisämarkkinoihin liittyvä ongelma, eivät ole tietoisia SOLVITista, minkä vuoksi he 
kääntyvät Euroopan oikeusasiamiehen puoleen ongelman ratkaisua varten,

Johdanto

1. pitää myönteisenä komission heinäkuussa 2002 tekemää aloitetta, jonka mukaisesti 
perustettiin interaktiivisen tietokannan avulla jäsenvaltioiden viranomaisten SOLVIT-
verkosto, joka on toiminut tehokkaana avoimuutta lisäävänä välineenä ja lisännyt 
vertaispainetta ja siten nopeuttanut ongelmien ratkaisemista;



2. kehottaa komissiota käyttämään kaikkia toimivaltuuksiaan ja varmistamaan 
sisämarkkinasääntöjen tehokkaan soveltamisen, jolla voidaan vähentää kansalaisten ja 
yritysten hallinnollista taakkaa;

Tehokas ongelmanratkaisu sisämarkkinoilla

3. korostaa, että sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia havaitaan 
usein SOLVIT-verkoston avulla;

4. korostaa, että SOLVIT-verkostosta saatu kokemus olisi otettava huomioon 
jäsenvaltioiden ja EU:n päätöksenteossa ja sen olisi tarvittaessa johdettava 
rakenteellisiin tai sääntelyä koskeviin muutoksiin;

5. kehottaa komissiota sisällyttämään sisämarkkinoiden ja kuluttajamarkkinoiden 
tulostauluihin järjestelmällisesti yksityiskohtaisempaa tietoa sisämarkkinalainsäädännön 
soveltamisesta ja täytäntöönpanosta, jotta voidaan sekä lisätä avoimuutta että tarjota 
SOLVIT-henkilöstölle hyödyllinen työväline;

6. kehottaa julkistamaan sisämarkkinoiden tulostaulun, SOLVIT-kertomuksen sekä 
kansalaisten neuvontapalvelun ja kuluttajamarkkinoiden tulostaulun samaan aikaan 
kerran vuodessa (säilyttäen niiden julkistamistiheyden), jotta saadaan kokonaiskuva 
sisämarkkinoiden kehityksestä ja jotta voidaan koordinoida paremmin näillä aloilla 
tehtyä työtä siten, että samalla säilytetään näiden välineiden erityisluonne; kehottaa 
komissiota harkitsemaan mahdollisuutta sisällyttää kuluttajamarkkinoiden tulostauluun 
yksityiskohtainen selvitys SOLVITin edistymisestä, saavutuksista ja puutteista; kehottaa 
komissiota ryhtymään välittömiin toimiin SOLVIT-verkoston kautta havaittujen 
toistuvien ongelmien ratkaisemiseksi;

Kansallisella tasolla yksilöidyt horisontaaliset ongelmat

7. panee merkille, että joissakin SOLVIT-keskuksissa on liian vähän henkilökuntaa ja että 
vuonna 2008 ratkaistujen tapausten määrä väheni ja tapausten ratkaisemiseen 
keskimäärin tarvittavien päivien lukumäärä kasvoi; kehottaa kaikkia SOLVIT-keskuksia 
palkkaamaan kuhunkin toimeen riittävän pätevää ja kokenutta henkilökuntaa; katsoo, 
että SOLVIT-keskusten henkilökunnalle olisi tarjottava lisää koulutusta; antaa 
tunnustusta SOLVIT-verkoston työlle ja erityisesti ratkaistujen tapausten määrälle, joka 
on pysynyt suurena (83 %) huolimatta siitä, että verkoston työmäärä kasvoi vuonna 
2008 (1 000 tapaukseen eli 22 %), ja vaikka SOLVIT-keskukset kärsivät 
henkilöstövajeesta;

8. panee merkille, että monet kansalaiset ja pienyritykset eivät ole riittävässä määrin 
tietoisia SOLVIT-verkostosta ja että yritykset joko käyttävät kaupallisia juridisia 
palveluja tapauksissa, joissa ne voisivat hyötyä SOLVITista tai hyväksyvät 
jäsenvaltioiden asiaa koskevia pyyntöjä, vaikka nämä pyynnöt eivät ole yhteisön 
sisämarkkinasäännöstön mukaisia; panee tyytyväisenä merkille, että toiminnallaan 
SOLVIT-verkosto on tuonut Euroopan kansalaisille ja yrityksille kustannussäästöjä, 
joiden arvioitu loppusumma vuonna 2008 oli 32,6 miljoonaa euroa;



9. katsoo, että SOLVIT- keskuksen sijoituspaikkana toimivan kansallisen ministeriön 
toimialat saattavat vaikuttaa siihen, kuinka SOLVIT-verkoston toimintaan suhtaudutaan 
kyseisessä maassa ja että tapausten menestyksekäs ja nopea ratkaiseminen riippuu 
jäsenvaltioiden halukkuudesta ja kyvystä toimia tiiviissä yhteistyössä SOLVIT-
keskusten kanssa;

10. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan SOLVIT-keskukselleen vahvan poliittisen tuen, 
jotta se kykenee saamaan valituksen kohteena olevat viranomaiset toimimaan 
aktiivisesti yhteistyössä SOLVIT-menettelyn yhteydessä ja asetetuissa määräajoissa;

11. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi parannettava kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten sekä SOLVITin välisen yhteistyön toimivuutta; katsoo myös, että 
jäsenvaltioiden olisi käynnistettävä tehokkaampi ja laajempi parhaiden käytänteiden 
vaihto;

12. korostaa SOLVIT-keskusten välisen tiedonvaihdon merkitystä, ja suosittelee näin ollen, 
että jäsenvaltioiden SOLVIT-keskusten edustajat tapaavat säännöllisesti tietojen vaihtoa 
ja parhaiden käytänteiden ja järjestelmien jakamista varten;

Suunniteltavat toimenpiteet

13. kehottaa jäsenvaltioita edistämään SOLVITin toimivuutta käyttäen hyväkseen kaikkia 
tiedotusvälineitä, jotta mahdollisimman monelle kansalaiselle ja yritykselle voidaan 
välittää erityisesti tieto siitä, kuinka nämä voivat valvoa oikeuksiaan, ja myöntämään 
riittävästi varoja, jotta nämä toimet ovat tehokkaita; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäksi edistämään sähköisiä vaihtoehtoisia riidanratkaisujärjestelmiä osana SOLVIT-
verkostoa; kehottaa myös jäseniä tiedottamaan SOLVIT-järjestelmästä vaalipiireissään;

14. kehottaa kutakin jäsenvaltiota tekemään SOLVITia tunnetuksi vaihtoehtoisena 
riitojenratkaisujärjestelmänä valtakunnallisen tiedotuskampanjan avulla;

15. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tiedottamaan SOLVIT-järjestelmästä internetissä; 
kehottaa komissiota perustamaan yhden ja yhteisen internet-osoitteen kaikille 
kansallisille SOLVIT-keskuksille – www.solvit.eu – helpottaakseen kansalaisten 
mahdollisuuksia hyödyntää SOLVITia odotettaessa "Sinun Eurooppasi" 
-verkkoportaalin uudelleenkäynnistämistä, jossa yhdistetään lopulta kaikki 
yhteismarkkinoiden tukipalveluhankkeet SOLVIT mukaan luettuna;

16. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan verkkosivustoja, joilta on yhteys EU:n SOLVIT-
portaaliin ja joilla esitetään valikoima menestyksekkäitä tapauksia ja parhaita 
käytänteitä tämän mekanismin avulla tapahtuvaa riitojenratkaisua varten;

17. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan SOLVIT-keskusten tehokkuutta tarjoamalla 
käyttöön relevanttien hallinnollisten yksiköiden virkamiesten apua, jotta voidaan 
ratkaista tapaukset, jotka eivät kuulu SOLVITin toimialaan (SOLVIT+), sekä 
varmistamalla hallintonsa piiriin kuuluville SOLVIT-keskuksille asianmukaiset 
mahdollisuudet käyttää lainopillisia asiantuntijoita; kehottaa komissiota nopeuttamaan 
epävirallisten oikeudellisten arvioiden tarjoamista SOLVIT-keskuksille;



18. kehottaa jäsenvaltioita nimittämään sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanoon 
osallistuviin yksiköihin SOLVIT-yhteyshenkilön paremman yhteistyön 
varmistamiseksi;

19. kehottaa jäsenvaltioita järjestämään paikallisen, alueellisen tai kansallisen tason 
SOLVIT-tiedotuskampanjoita, jotka on suunnattu tietyille ryhmille, kuten pk-yrityksille, 
joiden tietoisuus SOLVITista on tällä hetkellä vähäistä, ja rohkaisee jäsenvaltioita 
toimimaan yhteistyössä ja vaihtamaan parhaita käytänteitä, jotta SOLVITia tehdään 
tunnetuksi mahdollisimman tehokkaasti; toteaa, että oman käsittelynsä rinnalla 
parlamentin vetoomusvaliokunta kehottaa vetoomuksen esittäjiä kääntymään SOLVIT-
verkoston puoleen tapauksissa, joissa se katsoo, että ratkaisu voidaan saada nopeammin 
SOLVIT-menettelyn avulla;

20. tunnustaa SOLVITin tehokkuuden yhteistyöverkostona, joka pyrkii ratkaisemaan 
epävirallisesti kansalaisten ja yritysten ongelmia, jotka johtuvat siitä, että julkiset 
viranomaiset rikkovat sisämarkkinalainsäädäntöä;

21. panee merkille, että SOLVITin vuoden 2008 toimintakertomuksessa todetaan, että 
SOLVIT joutuu käsittelemään suuren määrän muita kuin SOLVIT-menettelyyn 
kuuluvia tapauksia, mikä hidastaa SOLVIT-valitusten käsittelyä SOLVIT-keskuksissa;

22. toteaa, että EU-kansalaiset voivat esittää ongelmiaan usealle eri taholle, kuten Euroopan 
parlamentin vetoomusvaliokunta, SOLVIT, komissio ja Euroopan oikeusasiamies;

23. pyytää SOLVITia lähettämään komissiolle ja tarvittaessa lisäksi parlamentin 
vetoomusvaliokunnalle ne unionin lainsäädännön rikkomista koskevat tapaukset, joita 
se ei tapausten monimutkaisuuden vuoksi pysty käsittelemään itse;

24. muistuttaa, että vetoomukset käsitellään avoimesti läheisessä yhteistyössä asiasta 
vastaavien lainsäädäntövaliokuntien, komission ja jäsenvaltioiden relevanttien 
viranomaisten kanssa;

25. katsoo, että vetoomusprosessi voi vaikuttaa myönteisesti lainsäädännön laatuun; 
muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä parlamentilla on 
huomattavasti suuremmat valtuudet osallistua aktiivisesti ja välittömästi unionin 
lainsäädännön muotoiluun, tarkistamiseen ja parantamiseen; toteaa, että lisäksi olisi 
harkittava kansallisten parlamenttien aseman vahvistamista;

26. toteaa, että ei ole yhtä ainoaa tahoa, joka olisi vastuussa kansalaisten valitusten 
seurannasta alusta loppuun, koska valituksia esitetään eri kanavien kautta; kehottaa 
koordinoimaan paremmin kansalaisten valituksia vastaanottavien ja käsittelevien eri 
tahojen toimet;

27. pyytää SOLVITia lisäämään verkkosivustolleen linkin Euroopan parlamentin 
vetoomusvaliokunnan ja kansallisten parlamenttien relevanttien valiokuntien 
verkkosivustoille, jotta kansalaiset saadaan tietoisiksi siitä, että heillä on oikeus vedota 
parlamenttiin hakeakseen tuomioistuinten ulkopuolella muutoksia ja ratkaisuja 
poliittisen ja lainsäädännöllisen prosessin kautta;



28. kehottaa lisäksi perustamaan EU:n toimielinten yhteisen verkkosivuston, jonka 
tarkoituksena on avustaa kansalaisia ja ohjata heidät kääntymään suoraan sen 
toimielimen tai laitoksen puoleen, joka on toimivaltainen käsittelemään heidän 
valituksensa;

29. kehottaa jäseniään aloitteisiin, joilla lisätään SOLVIT-järjestelmän tuntemusta, ja 
toimenpiteisiin, joilla lisätään tietoisuutta SOLVIT-järjestelmästä kansallisten 
parlamenttien jäsenten keskuudessa esimerkiksi siten, että esitellään SOLVITin 
saavutuksia COSAC-kokouksissa; korostaa lisäksi, että kansallisten hallitusten ja 
parlamenttien on osallistuttava aktiivisesti SOLVITin tekemiseen tunnetuksi 
kansallisella tasolla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita koordinoimaan SOLVIT-
keskusten kuulemistilaisuuden, jotta voidaan määrittää keskusten asianmukaiseen 
toimintaan liittyviä hyviä käytänteitä ja olemassa olevia esteitä ja jotta hallinnosta ja 
toimintatavoista saadaan entistä tehokkaampia;

30. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään SOLVIT-keskusten henkilöstön määrää käyttäen 
hyväkseen kaikkia saatavissa olevia keinoja, mukaan lukien vaihtoehtoisia 
rahoitusmuotoja, jotta voidaan parantaa relevanttien ministeriöiden hallinnollista 
kapasiteettia suhteessa maan väestöpohjaan ja aiemmin käsiteltyjen tapausten määrään;

31. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota yhteisesti tutkimaan ja analysoimaan syitä tiettyjen 
SOLVIT-keskusten heikkoon menestykseen sekä syitä niiden suhteellisen pitkiin 
käsittelyaikoihin, jotta saadaan hyödyllistä tietoa kansalaisia ja sisämarkkinoiden 
yrityksiä hyödyttävien parempien ongelmanratkaisustrategioiden laatimisen pohjaksi;

32. kehottaa komissiota toimittamaan vuotuisia SOLVIT-kertomuksia, joihin sisältyy 
tähänastista paljon yksityiskohtaisempia tietoja ja tilastotietoja, joiden avulla voitaisiin 
myös arvioida kunkin kansallisen keskuksen tehokkuutta, koska muutoin on vaikeaa 
arvioida suuntauksia pitkällä aikavälillä ja ehdottaa kohdennettuja erityistoimia tilanteen 
kohentamiseksi eri jäsenvaltioissa;

33. kehottaa komissiota perustamaan yhteisen verkkoportaalin kaikille SOLVIT-keskuksille 
verkko-osoitteeseen, joka on mahdollisimman helppo löytää (www.solvit.eu); katsoo 
myös, että SOLVIT-verkoston selvästi parempi näkyvyys internetissä on erittäin tärkeää 
ja että tätä tarkoitusta varten on hyödynnettävä sekä sosiaalisen verkostoitumisen 
sivustoja että hakukoneita;

34. katsoo, että koska suuri joukko tapauksia koskee yksityishenkilöitä ja 
ammattipätevyyksien vastavuoroista tunnustamista tai sosiaalietuuksia ja oleskelulupia, 
SOLVIT-verkoston yhteistyötä on tehostettava ja sen on ulotettava tiedotuskampanjansa 
ulkomaalaisten yhdistyksiin ja jäsenvaltioiden konsulaatteihin;

35. katsoo, että koska suuri joukko tapauksia koskee yrittäjiä, SOLVIT-verkoston 
yhteistyötä on tehostettava, ja sen on ulotettava tiedotuskampanjansa liike-elämän 
järjestöihin EU:n tasolla ja kansallisella tasolla, ja erityisesti pk-yrityksiin;

36. kehottaa komissiota saattamaan pikaisesti päätökseen yhtenäismarkkinoiden 
neuvontapalveluja koskevan hankkeen, jonka tavoitteena on tehostaa tiedotusta, 
neuvontaa ja ongelmanratkaisua tarjoavia palveluja ja parantaa niiden saatavuutta ja 
tehokkuutta;



37. kehottaa Euroopan oikeusasiamiestä toimimaan aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä 
SOLVIT-keskusten kanssa ja välittämään edelleen viipymättä ja ilman byrokratiaa 
kaikki jätetyt kantelut, joissa oikeusasiamiehellä ei ole toimivaltaa, toimivaltaiseksi 
katsotulle SOLVIT-keskukselle edellyttäen, että kantelut liittyvät sisämarkkinoihin ja 
saattavat kuulua SOLVITin toimialaan; kehottaa komissiota käynnistämään nopeutetun 
perustamissopimuksen rikkomismenettelyn, jos ratkaisematta jääneestä SOLVIT-
valituksesta käy ilmi yhteisön oikeuden ilmeinen rikkomus;

°
°         °

38. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


