
P7_TA-PROV(2010)0047
SOLVIT 
Az Európai Parlament 2010. március 9-i állásfoglalása a SOLVIT-ról (2009/2138(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, a Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Hatékony 
problémamegoldás a belső piacon („SOLVIT”)” című közleményére1, 

– tekintettel a „SOLVIT” – belső piaci problémamegoldó hálózat alkalmazásának 
alapelveiről szóló, 2001. december 7-i bizottsági ajánlásra2,

 tekintettel a 2002. március 1-jei tanácsi következtetésekre, melyek megerősítik a 
tagállamok SOLVIT-rendszer hatékony működtetése és a SOLVIT alapelvei iránti 
elkötelezettségét,

 tekintettel a belső piacot érintő irányelveknek a nemzeti jogba történő átvételéről 
szóló, 2004. július 12-i bizottsági ajánlásra3,

– tekintettel a Bizottság Európáról szóló kommunikációjának – többek között a Bizottság
által támogatott információs és segítségnyújtó hálózatok egyszerűsítésén keresztül 
történő – javítását célzó cselekvési tervről szóló, 2005. július 20-i bizottsági szolgálati 
munkadokumentumra4, 

 tekintettel az állampolgárok és a vállalkozások számára nyújtott, az egységes piaccal 
kapcsolatos segítségnyújtási szolgáltatások integrált megközelítésére irányuló 
cselekvési tervről szóló, 2008. május 8-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra5, 

– tekintettel a 19. sz. belső piaci eredménytábláról szóló bizottsági szolgálati 
munkadokumentumra6,  

– tekintettel 2007. szeptember 4-i, „Az egységes piac felülvizsgálata: az akadályok és 
elégtelenségek kiküszöbölése jobb végrehajtás és alkalmazás révén”, címet viselő 
állásfoglalására7,

– tekintettel 2008. szeptember 23-i állásfoglalására a belső piaci eredménytábláról8,

– tekintettel a SOLVIT-hálózat 2008-ban végbement fejlődéséről és teljesítményéről 
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szóló, 2008-as SOLVIT-jelentésre1,

 tekintettel a Bizottság 2009. június 29-i ajánlására az egységes piac működésének 
javítását célzó intézkedésekről2,

 tekintettel a Versenyképességi (Belső Piaci, Ipari és Kutatási) Tanácsnak az egységes 
piac működésének javításáról szóló, 2009. szeptember 24-i következtetéseire3,

 tekintettel az egységes piac működésének javítására irányuló bizottsági 
tevékenységekről szóló bizottsági szolgálati munkadokumentumra4,

 tekintettel az egységes piacon belüli igazgatási együttműködésről szóló bizottsági 
szolgálati munkadokumentumra5,

– tekintettel eljárási szabályzata 119. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Petíciós 
Bizottság véleményére (A7-0027/2010),

A. mivel a Bizottságnak, a Parlamentnek, az Európai Ombudsmannak és a tagállamoknak 
többet kell tenniük annak érdekében, hogy meghatározzák és kommunikálják a 
polgárok jogait, valamint segítsék a polgárokat a jogaik érvényesítésében; mivel 
ezáltal a belső piac is jobban működne,

B. mivel az átláthatóság fokozása kulcsfontosságú a határok átjárhatósága előtti 
akadályok leküzdése és a szabad mozgásra vonatkozó jogok érvényesítése érdekében,

C. mivel határozott javulást kell elérnie a Bizottságnak és a tagállamoknak azon 
lehetőségek tudatosítása terén, amelyeket a belső piac biztosít az állampolgárok és a 
vállalkozások számára,

D. mivel a belső piac jelentős fejlődésen ment keresztül, azonban továbbra is léteznek a 
teljes körű és megfelelő működését hátráltató akadályok,

E. mivel a belső piacra vonatkozó szabályok helytelen alkalmazása esetén biztosítani kell 
a jogi fellépést nem feltétlen magában foglaló, gyors rendezést,

F. mivel a SOLVIT hálózat teljes körű működése esetén elkerülhetővé teszi az 
igazságszolgáltatási rendszer túlzott igénybevételét, amelynek eljárásai sokszor 
bonyolultak, és amelyben az egyének védelmét szolgáló garanciamechanizmusok 
gyakran megnehezítik az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést,

G. mivel a többek között a Bizottság által létrehozott elektronikus hálózatokon keresztül 
folytatott képzés és határokon átnyúló csere alapvető a Közösség belső piaci 
vívmányainak megfelelőbb alkalmazásához,
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H. mivel az állampolgárok és a vállalkozások a belső piaci szabályok hatékony 
végrehajtására támaszkodnak, amelyek a belső piac által nyújtotta lehetőségek teljes 
kihasználásában segítik őket,

I. mivel a tagállamoknak a Bizottság támogatásával alkalmasabbá kell tenniük 
problémamegoldó mechanizmusaikat arra, hogy segítsék a polgárokat jogaik 
érvényesítésében,

J. mivel a Bizottság és a tagállamok 2002-ben azzal a céllal hozták létre a SOLVIT-
hálózatot, hogy megoldják a polgárok és a vállalkozások számára a belső piaci 
jogszabályok helytelen alkalmazásából eredő problémákat,

K. mivel a SOLVIT egy olyan online problémamegoldó hálózat, amelyben az uniós 
tagállamok (valamint Norvégia, Izland, valamint Liechtenstein) közösen dolgoznak a 
polgárok és a vállalkozások számára a belső piaci jogszabályok helytelen hatósági 
alkalmazásából fakadó problémák jogi eljárások igénybevétele nélkül történő 
megoldásán,

L. mivel a SOLVIT viszonylag sikeres rendszernek számít, amely hivatalos eljárások 
nélkül, átlagosan tízhetes határidőn belül orvosol problémákat, és mivel a belső piaci 
problémák SOLVIT általi megoldása az egységes piaccal kapcsolatos egyéb 
segítségnyújtási szolgáltatások számára is a helyes gyakorlat példájaként szolgálhat,

M. mivel – amennyiben ezt valamely tagállam szükségesnek tartja, különös tekintettel a 
jövőbeni reklámkampányokra – a SOLVIT kapacitását növelni kellene a 
humánerőforrás-hiánnyal kapcsolatos problémák megelőzésére,

N. mivel ugyanakkor a SOLVIT nem helyettesítheti a Bizottság szabálysértésekkel 
kapcsolatos jogi tevékenységét, és nem szolgálhat ürügyül arra, hogy a tagállamok 
kevésbé ambiciózusan munkálkodjanak az uniós irányelvek időben történő és helyes 
átültetésén,

O. mivel sok állampolgár, akinek a belső piaccal kapcsolatos és a SOLVIT hatáskörébe 
tartozó problémája van, nem tud a SOLVIT-ról, és ezért problémájával az Európai 
Ombudsmanhoz fordul,

Bevezetés
1. üdvözli a Bizottság 2002. júliusi kezdeményezését, mely arra irányult, hogy egy online 

interaktív adatbázis segítségével létrehozzák a nemzeti hatóságok SOLVIT-hálózatát, 
amely adatbázis sikeres eszköznek bizonyult, növelte az átláthatóságot, és az egymásra 
gyakorolt nyomás lehetőségének megteremtésével hozzájárult a problémamegoldás 
felgyorsításához;

2. felhívja a Bizottságot, hogy vesse be minden befolyását a belső piaci szabályok 
hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében, az állampolgárok és vállalkozások 
adminisztratív terheinek csökkentése céljából;

Hatékony problémamegoldás a belső piacon
3. kiemeli, hogy a belső piaci szabályok végrehajtásával kapcsolatos problémákat 

gyakran a SOLVIT-hálózaton keresztül fedezik fel;



4. hangsúlyozza, hogy a SOLVIT-tal kapcsolatos tapasztalatokat vissza kellene forgatni a 
nemzeti és az uniós politikai döntéshozatalba, ami szükség esetén szerkezeti vagy 
szabályozási módosításokat is eredményezhet;

5. rendszeresen felhívja a Bizottságot, hogy az átláthatóság fokozása érdekében, 
valamint, hogy egy hasznos eszközt biztosítson a SOLVIT munkatársai számára, a 
belső piaci és a fogyasztói piaci eredménytáblákban rendszeresen közöljön 
részletesebb információkat a belső piaci jogszabályok alkalmazásáról és 
végrehajtásáról;

6. kéri, hogy a belső piaci eredménytáblát, a SOLVIT-jelentést, az Állampolgárok 
Tanácsadó Szolgálatát (Citizens Signpost Service) és a fogyasztói piaci 
eredménytáblát egy időben tegyék közzé évente egyszer (nem változtatva a közzététel 
gyakoriságán), hogy átfogó képet adjanak a belső piac alakulásáról, és jobban össze 
lehessen hangolni az e területeken végzett munkát, fenntartva eközben az egyes 
eszközök egyedi jellegét; felkéri a Bizottságot, hogy mérlegelje a SOLVIT 
előrehaladásáról, eredményeiről és hiányosságairól készített részletes beszámoló 
felvételét a fogyasztói piaci eredménytáblába; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
azonnali lépéseket a SOLVIT-hálózat révén feltárt visszatérő problémák megoldása 
érdekében; 

Nemzeti szinten meghatározott horizontális problémák
7. megjegyzi, hogy egyes SOLVIT-központok nem rendelkeznek elegendő személyzettel, 

és 2008-ban a megoldott esetek száma csökkent, míg az esetek megoldásához 
szükséges napok átlagos száma növekedett; felkéri az összes SOLVIT-központot, hogy 
vegyenek fel megfelelően képzett és az általuk betöltendő posztokhoz elegendő 
tapasztalattal rendelkező munkatársakat; úgy véli, hogy a SOLVIT alkalmazottai 
számára több továbbképzési lehetőséget kellene biztosítani; dicsérően szól a SOLVIT 
munkájáról és különösen az általa megoldott ügyek számarányáról, amely továbbra is 
magas (83%), annak ellenére, hogy a munkaterhelés 2008-ban 22%-al, azaz 1000 
esetre nőtt, és hogy néhány SOLVIT-központban nincs elegendő munkatárs;

8. megjegyzi, hogy számos polgár és kisvállalkozás nem rendelkezik kellő ismeretekkel a 
SOLVIT munkájáról, és a vállalkozások kereskedelmi jellegű jogi szolgáltatásokat 
vesznek igénybe olyan esetekben, amelyekben saját javukra használhatnák a SOLVIT-
ot, sőt még a tagállamoktól érkező, erre irányuló megkereséseket is elfogadják, noha 
az ilyen megkeresések nem felelnek meg a belső piaccal kapcsolatos közösségi 
vívmányoknak; örömmel veszi tudomásul, hogy a SOLVIT tevékenysége 2008-ban 
megközelítőleg 32,6 millió eurónyi költségmegtakarítást eredményezett az európai 
polgárok és társaságok számára;

9. megjegyzi, hogy a nemzeti SOLVIT-rendszert befogadó minisztérium tevékenységi 
köre egy adott országban befolyásolhatja a SOLVIT munkájának a megítélését az 
illető államban, és az esetek sikeres megoldásának és elintézésének szintje attól függ, 
hogy mennyire hajlandóak és képesek a tagállamok szorosan együttműködni a 
SOLVIT-központokkal;

10. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy SOLVIT-központjuk erős politikai 
támogatásban részesüljön, hogy ezáltal rá tudja venni a bepanaszolt hatóságokat a 
SOLVIT-eljárásban való tevékeny részvételre és a vonatkozó határidők betartására; 



11. úgy gondolja, hogy a tagállamoknak fokozniuk kell a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok, valamint a SOLVIT közötti együttműködés hatékonyságát; továbbá úgy 
véli, hogy a tagállamoknak intenzívebbé és szélesebb körűvé kell tenniük bevált 
gyakorlatok cseréjét;

12. hangsúlyozza a SOLVIT-központok közötti információcsere fontosságát, és javasolja, 
hogy a tagállami SOLVIT-központok tartsanak rendszeres találkozókat az 
információcsere lehetővé tétele, illetve a legjobb gyakorlatok és mechanizmusok 
megismertetése érdekében; 

Szükséges intézkedések 
13. felhívja a tagállamokat, hogy a média összes válfajának felhasználásával segítsék a 

SOLVIT előremozdítását, annak érdekében, hogy biztosított legyen a polgárok és a 
vállalkozások széles körű tájékoztatása, különösen a jogaik érvényesítését illetően, 
valamint biztosítsanak elegendő forrást a SOLVIT előmozdításának hatékonyabbá 
tételére; továbbá kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a SOLVIT-hálózaton belül 
mozdítsák elő az online alternatív vitarendezési mechanizmusokat; felszólítja továbbá 
az Európai Parlament képviselőit, hogy népszerűsítsék a SOLVIT-ot a saját 
választókerületeikben;

14. felszólítja az összes tagállamot, hogy országos tájékoztatási kampányok révén 
népszerűsítsék a SOLVIT-nak mint a vitás kérdések alternatív megoldási 
mechanizmusának használatát;

15.  felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy népszerűsítsék a SOLVIT-ot az 
interneten; felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítson egyetlen közös internetcímet –
www.solvit.eu – az összes nemzeti SOLVIT-központ számára a polgárok 
hozzáférésének megkönnyítésére az „Ön Európája” portál újraindításáig, amely utóbbi 
egy helyen fogja majd össze az összes, az egységes piaccal kapcsolatos 
segítségnyújtási szolgáltatást, köztük a SOLVIT-ot is;

16. felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak létre az európai SOLVIT portálhoz 
kapcsolódó, a sikeres ügyeket és a helyes gyakorlatokat bemutató összeállítást 
tartalmazó weboldalakat annak érdekében, hogy a vitás ügyeket e mechanizmus 
segítségével rendezni lehessen;

17.  felszólítja a tagállamokat, hogy a SOLVIT-központok hatékonyságának növelése 
érdekében illetékes közigazgatási szolgálataik soraiból bocsássanak rendelkezésre 
közalkalmazottakat a SOLVIT (SOLVIT+) hatályán kívül eső ügyek megoldásának 
elősegítésére, valamint biztosítsák a SOLVIT-központok jogi szakértelemhez való 
megfelelő hozzáférését saját közigazgatásukon belül; sürgeti a Bizottságot, hogy 
gyorsítsa fel a SOLVIT-központok nem hivatalos jogi értékelésekkel való ellátását;

18. felszólítja a tagállamokat, hogy a közszolgálatokon belül nevezzenek ki egy SOLVIT-
összekötő tisztviselőt, aki a jobb együttműködés biztosítása érdekében a belső piaci 
szabályok végrehajtásával foglalkozik;

19. felszólítja a tagállamokat, hogy szervezzenek helyi, regionális és országos szintű 
tájékoztatási kampányokat a SOLVIT-tal kapcsolatban a SOLVIT-tal kapcsolatos 
ismeretek terén jelenleg lemaradásban lévő célcsoportok, például a kkv-k számára, és 



ösztönzi a tagállamokat, hogy működjenek együtt és cseréljék ki egymás között a 
legjobb gyakorlatokat a SOLVIT lehető leghatékonyabb népszerűsítése érdekében; 
rámutat, hogy a Parlament Petíciós Bizottsága saját eljárásával párhuzamosan a 
SOLVIT-hoz is átirányítja a petíciók benyújtóit abban az esetben, ha úgy véli, hogy a 
SOLVIT-on keresztül gyorsabban meg lehet oldani az ügyet;

20. elismeri a SOLVIT mint együttműködési hálózat hatékonyságát, amelynek célja, hogy 
nem hivatalos megoldást nyújtson az uniós polgárok és vállalkozások számára a belső 
piaci jogszabályok helytelen hatósági alkalmazásából fakadó problémákra;

21. rámutat, hogy a SOLVIT 2008-as éves jelentése szerint a SOLVIT-hoz nagy 
mennyiségű, nem az ő hatáskörébe tartozó megkeresés érkezik, ami lassítja a 
SOLVIT-panaszok feldolgozását a SOLVIT-irodákban;

22. megjegyzi, hogy különféle intézmények léteznek, amelyeken keresztül az uniós 
polgárok hangot adhatnak problémáiknak, beleértve a Parlament Petíciós Bizottságát, a 
SOLVIT-ot, a Bizottságot és az európai ombudsmant;

23. javasolja, hogy az EU-s jogszabályok helytelen alkalmazásával kapcsolatos, számára 
túl bonyolult kérdéseket a SOLVIT irányítsa át a Bizottsághoz, illetve adott esetben az 
Európai Parlament Petíciós Bizottságához;

24. emlékeztet arra, hogy a Parlament a petíciókat nyílt és átlátható módon, az illetékes 
jogalkotási bizottságokkal, a Bizottsággal és a tagállamok illetékes hatóságaival szoros 
együttműködésben kezeli;

25. úgy véli, hogy a petíciók benyújtásának lehetősége hozzájárul a jobb jogalkotás 
folyamatához; emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően 
a Parlament hatásköre az uniós jogszabályok kidolgozását, átdolgozását és javítását 
illetően jelentősen növekedni fog; rámutat arra is, hogy figyelembe kellene venni a 
nemzeti parlamentek megnövekedett szerepét;

26. úgy véli, hogy nincs egy olyan egység, amely felelős lenne a polgárok panaszainak 
nyomon követéséért azok benyújtásától a lezárásukig, mivel azokat különféle 
csatornákon keresztül nyújtják be; fokozottabb koordinációra szólít fel a polgári 
panaszok benyújtását kezelő és a panaszokkal foglalkozó különféle intézmények 
között;

27. kéri a SOLVIT-ot, hogy tegyen fel honlapjára a Parlament Petíciós Bizottságának és a 
nemzeti parlamentek illetékes bizottságainak honlapjára mutató hivatkozást, hogy a 
polgárok tudatában legyenek azon joguknak, hogy politikai és jogalkotási eljárásokon 
keresztüli nem-jogorvoslati megoldások elérése érdekében a Parlamenthez is 
fordulhatnak;

28. támogatja továbbá, hogy az európai intézmények olyan közös weboldalt hozzanak 
létre, amelynek célja a polgárok támogatása és közvetlenül a panaszuk kezelése 
tekintetében illetékes intézményhez vagy testülethez irányítása;

29. felszólítja az Európai Parlament képviselőit, hogy tegyenek kezdeményezéseket a 
SOLVIT népszerűsítésére, és tegyenek erőfeszítéseket a SOLVIT-tal kapcsolatos 
ismeretek javítására a nemzeti parlamentek képviselői körében, például a SOLVIT 



eredményeinek a COSAC ülésein való ismertetése révén; hangsúlyozza továbbá annak 
szükségességét, hogy a nemzeti kormányok és parlamentek nagyobb mértékben részt 
vegyenek a SOLVIT országos szinten történő népszerűsítésében; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy közösen szervezzenek meghallgatást a SOLVIT-
központokkal kapcsolatban a központok megfelelő működésével kapcsolatos helyes 
gyakorlatok és az e megfelelő működés útjában álló akadályok azonosítására, az 
igazgatás és a munkafolyamatok hatékonyabbá tétele érdekében;

30. felszólítja a tagállamokat, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel növeljék a 
SOLVIT-központok személyzeti ellátottságát, beleértve az alternatív finanszírozási 
megoldásokat is, annak érdekében, hogy az illetékes kormányzati minisztériumokon 
belül fel tudják építeni az ország lakosságával, valamint a korábban kezelt problémák 
számával arányos igazgatási kapacitást;

31. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy közösen vizsgálják meg és elemezzék 
az egyes SOLVIT-központoknál tapasztalható alacsony sikerességi arány, valamint a 
viszonylag hosszú ügykezelési idő okait olyan hasznos információk megszerezése 
érdekében, amelyek egy jobb problémamegoldási stratégia alapját képezhetik a 
polgárok és a vállalkozások javára a belső piacon;

32. felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be sokkal részletesebb információkat és 
statisztikai adatokat tartalmazó éves jelentéseket a SOLVIT-ról, amelyek lehetővé 
tennék az egyes nemzeti központok hatékonyságának értékelését, mivel ezek 
hiányában nehéz hosszú távú értékeléseket készíteni a trendekről és célzott 
intézkedéseket javasolni a helyzet javítására az egyes tagállamokban;

33. felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon létre egyetlen közös internetportált az összes 
SOLVIT-központ számára, a lehető legkönnyebben megtalálható címen 
(www.solvit.eu); ugyanakkor úgy véli, hogy létfontosságú lenne jelentős mértékben 
fokozni a SOLVIT-hálózat internetes láthatóságát, valamint hogy e célra a közösségi 
hálózatépítő internetes oldalakat és a keresőmotorokat is fel kell használni;

34. úgy véli, hogy a magánszemélyekkel, valamint a képesítések elismerésével és a 
szociális és lakhatási támogatásokkal kapcsolatos ügyek nagy számára való tekintettel 
a SOLVIT-hálózat tagjainak sokkal intenzívebben kell együttműködnie egymással és 
tájékoztatási kampányaikat ki kell terjeszteniük a külföldön élők szervezeteire és a 
tagállamok konzulátusaira is;

35. úgy véli, hogy a vállalkozókkal kapcsolatos ügyek nagy számára való tekintettel a 
SOLVIT-hálózat tagjainak sokkal intenzívebben kell együttműködnie egymással és 
tájékoztatási kampányaikat ki kell terjeszteniük az európai és nemzeti vállalkozói 
szervezetekre is, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra;

36. felhívja a Bizottságot, hogy kezelje prioritásként az egységes piaccal kapcsolatos 
segítségnyújtási szolgáltatásokra vonatkozó, a tájékoztatás, a tanácsadás és a 
problémamegoldó szolgáltatások egyszerűbb megszervezését és elérhetőbbé és 
hatékonyabbá tételét célzó projekt véglegesítését; 

37. felszólítja az Európai Ombudsmant, hogy működjön együtt szorosabban a SOLVIT-
központokkal, valamint hogy azonnal és bürokratikus formaságok nélkül továbbítson 
minden, nem a hatáskörébe tartozó panaszt az illetékesnek ítélt SOLVIT-központba, 



amennyiben e panaszok a belső piaccal kapcsolatosak, és elképzelhető, hogy a 
SOLVIT hatálya alá tartoznak; felszólítja a Bizottságot, hogy amennyiben egy 
megoldatlan SOLVIT-panasz már első látásra is közösségi jogszabályba ütközik, 
kezdeményezzen gyorsított jogsértési eljárást a Szerződés megsértésével kapcsolatban;

o

o o

38. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


