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Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul 
Economic și Social și Comitetul Regiunilor referitoare la soluționarea eficientă a 
problemelor intervenite pe piața internă („SOLVIT”)1, 

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 7 decembrie 2001 referitoare la principiile 
de utilizare a „SOLVIT” – rețeaua de soluționare a problemelor intervenite pe piața 
internă2,

– având în vedere Concluziile Consiliului din 1 martie 2002, în care Consiliul confirmă 
angajamentul statelor membre cu privire la exploatarea eficientă a sistemului SOLVIT și 
aderarea acestora la principiile sale,

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 12 iulie 2004 privind transpunerea în 
legislația națională a directivelor care privesc piața internă3,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 20 iulie 2005 cu privire la 
un plan de acțiune al Comisiei referitor la îmbunătățirea comunicării asupra Europei4, 
printre altele prin raționalizarea rețelelor de informare și de asistență susținute de către 
Comisie,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 8 mai 2008 cu privire la 
un plan de acțiune referitor la o abordare integrată pentru furnizarea de servicii de 
asistență pe piața unică cetățenilor și întreprinderilor5,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei cu privire la tabloul de bord 
al pieței interne nr.196,

– având în vedere Rezoluția sa din 4 septembrie 2007 privind revizuirea pieței unice:
depășirea obstacolelor și combaterea ineficienței prin îmbunătățirea punerii în aplicare și 
asigurarea respectării legislației7,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 septembrie 2008 privind Tabloul de bord al pieței 
interne8,

– având în vedere Raportul SOLVIT din 2008 intitulat „Dezvoltarea și eficacitatea rețelei 
SOLVIT în 2008”9,

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 29 iunie 2009 privind măsurile pentru 
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îmbunătățirea funcționării pieței unice1,

– având în vedere concluziile Consiliului (Competitivitate, piață internă, industrie și 
cercetare) din 24 septembrie 2009, intitulate „Cum să facem ca piața internă să 
funcționeze mai bine”2,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei cu privire la activitățile 
destinate îmbunătățirii funcționării pieței unice3,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei cu privire la cooperarea 
administrativă pe piața unică4,

– având în vedere articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 
avizul Comisiei pentru petiții (A7-0027/2010),

– întrucât Comisia, Parlamentul, Ombudsmanul European și statele membre trebuie să 
depună eforturi sporite pentru a defini și a furniza informații cu privire la drepturile 
cetățenilor și pentru a-i ajuta să și le valorifice; întrucât acest lucru ar permite, de 
asemenea, ca piața internă să funcționeze mai bine;

A. întrucât creșterea transparenței este soluția pentru depășirea obstacolelor în calea 
circulației transfrontaliere și pentru exercitarea drepturilor de liberă circulație;

B. întrucât Comisia și statele membre trebuie să îmbunătățească în mod semnificativ gradul 
de sensibilizare a publicului cu privire la oportunitățile pe care piața internă le oferă 
cetățenilor și întreprinderilor;

C. întrucât piața internă a înregistrat progrese considerabile, însă există în continuare 
obstacole în calea funcționării integrale și corecte a acesteia;

D. întrucât, atunci când normele privind piața internă nu sunt aplicate în mod corect, trebuie 
să fie disponibilă o reparație rapidă, fără a fi nevoie neapărat de o acțiune în justiție;

E. întrucât rețeaua SOLVIT, odată ce va fi pe deplin operațională, va permite prevenirea 
recurgerii excesive la sistemul judiciar, întrucât procedurile sunt adeseori complexe, iar 
mecanismele de garantare a apărării persoanelor reprezintă frecvent un obstacol în calea 
accesului la justiție;

F. întrucât formarea și schimburile transfrontaliere, între altele prin intermediul rețelelor 
electronice înființate de Comisie, sunt esențiale pentru o aplicare mai bună a acquis-ului
comunitar în domeniul pieței interne;

G. întrucât cetățenii și întreprinderile se bazează pe respectarea efectivă a normelor pieței 
interne pentru a putea beneficia în întregime de potențialul acesteia;

H. întrucât statele membre ar trebui, cu sprijinul Comisiei, să îmbunătățească capacitatea 
mecanismelor de rezolvare a problemelor pentru a-i ajuta pe cetățeni să își revendice 
drepturile;

I. întrucât rețeaua SOLVIT a fost creată de Comisie și statele membre în 2002 în scopul 
soluționării problemelor cu care se confruntă cetățenii și întreprinderile în urma punerii în 
aplicare necorespunzătoare a legislației privind piața internă;
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J. întrucât SOLVIT constituie o rețea online de soluționare a problemelor, în cadrul căreia 
statele membre ale UE (precum și Norvegia, Islanda și Liechtenstein) colaborează în 
vederea soluționării, neapelând la acțiuni judiciare, a problemelor întâlnite de cetățeni și 
întreprinderi ca urmare a punerii în aplicare necorespunzătoare a legislației privind piața 
internă de către autoritățile publice;

K. întrucât SOLVIT este considerat, într-o anumită măsură, un sistem de succes, oferind 
despăgubiri în termen de aproximativ 10 săptămâni, fără a fi necesare alte proceduri 
oficiale, iar soluționarea de către SOLVIT a problemelor privind piața internă ar putea 
constitui un model de bune practici pentru alte Servicii de asistență privind piața unică;

L. întrucât, în cazul în care un stat membru individual consideră necesar, în special în 
perspectiva oricăror campanii de publicitate viitoare, capacitatea SOLVIT ar trebui 
sporită pentru a evita problema personalului insuficient;

M. întrucât SOLVIT nu ar trebui, cu toate acestea, să fie nici un substitut pentru activitatea 
legală a Comisiei cu privire la încălcări și nici o scuză pentru a realiza cu mai puțină 
ambiție transpunerea directivelor UE în statele membre, la timp și în mod corect;

N. întrucât numeroși cetățeni ce întâmpină probleme legate de piața internă și care sunt de 
competența SOLVIT nu știu de existența acestei rețele și, prin urmare, se îndreaptă către 
Ombudsmanul European,

Introducere
1. salută inițiativa Comisiei din iulie 2002 de a crea rețeaua SOLVIT de administrații 

naționale prin utilizarea unei baze de date interactive online, un instrument de succes prin 
care a fost sporită transparența și creată o presiune reciprocă în vederea accelerării 
soluționării problemelor;

2. invită Comisia să facă uz de toate prerogativele sale pentru a garanta punerea eficientă în 
aplicare a normelor privind piața internă în vederea reducerii sarcinii administrative cu 
care se confruntă cetățenii și întreprinderile;

Soluționarea eficientă a problemelor pe piața internă
3. subliniază faptul că problemele legate de punerea în aplicare a normelor privind piața 

internă sunt adesea identificate cu ajutorul rețelei SOLVIT;

4. subliniază că experiența dobândită în cadrul SOLVIT ar trebui să fie luată în considerare 
în procesul de elaborare de politici la nivel național și comunitar și să aibă drept rezultat 
modificări structurale sau normative, dacă este cazul;

5. invită Comisia să includă sistematic în tablourile de bord ale pieței interne și pieței 
consumatorilor informații mai detaliate privind punerea în aplicare și executarea 
legislației referitoare la piața internă, în scopul sporirii transparenței și ca instrument util 
pentru personalul SOLVIT;

6. solicită publicarea concomitentă și anuală (fără a modifica frecvența publicării) a 
Tabloului de bord al pieței interne, a raportului SOLVIT, a raportului Serviciului de 
orientare pentru cetățeni și a Tabloului de bord al pieței de consum, pentru a oferi o 
imagine de ansamblu asupra dezvoltării pieței interne și pentru o mai bună coordonare a 
activității desfășurate în aceste domenii, menținând, în același timp, caracterul specific al 
acestor instrumente; solicită Comisiei să aibă în vedere includerea în Tabloul de bord al 
pieței de consum a unor informații mai detaliate privind progresele, realizările și 
deficiențele SOLVIT; solicită Comisiei să adopte măsuri imediate în vederea soluționării 
problemelor recurente identificate prin intermediul rețelei SOLVIT; 



Probleme orizontale identificate la nivel național
7. ia act de faptul că unele centre SOLVIT nu dispun de personal suficient și că, în 2008, 

numărul cazurilor soluționate a scăzut, în timp ce media numărului de zile necesare 
pentru soluționarea acestora a crescut; solicită tuturor centrelor SOLVIT să recruteze 
personal cu o calificare corespunzătoare și experiență pentru posturile pe care urmează să 
îl ocupe; consideră că personalul angajat de SOLVIT ar trebui să beneficieze de formare 
suplimentară; își exprimă aprecierea cu privire la activitatea desfășurată de SOLVIT, mai 
ales în ceea ce privește rata de rezolvare a cazurilor, care a rămas ridicată (83%), deși în 
2008 numărul de cazuri a crescut (cu 22% la 1000 de cazuri) și în pofida faptului că unele 
centre SOLVIT înregistrează probleme de personal;

8. ia act de faptul că numeroși cetățeni și multe întreprinderi mici nu cunosc îndeajuns de 
bine activitatea SOLVIT, iar întreprinderile fie fac apel la serviciile juridice adresate 
societăților comerciale, deși SOLVIT ar putea fi folosită în propriul beneficiu, fie acceptă 
cereri în acest sens din partea statelor membre, deși aceste cereri nu sunt în conformitate 
cu acquis-ul comunitar în domeniul pieței interne; salută faptul că activitățile SOLVIT au 
avut ca rezultat reducerea cheltuielilor cetățenilor și întreprinderilor europene, reducere 
estimată la 32,6 milioane EUR în 2008;

9. ia act de faptul că portofoliul ministerului care găzduiește centrul național SOLVIT într-o 
anumită țară poate influența percepția opiniei publice cu privire la tipul de activitate 
desfășurată de SOLVIT în această țară, iar gradul de succes și durata soluționării cazurilor 
depind de voința și capacitatea statelor membre de a coopera îndeaproape cu centrele 
SOLVIT;

10. solicită statelor membre să se asigure că centrul SOLVIT de pe teritoriul lor beneficiază 
de un puternic sprijin politic, astfel încât autoritățile împotriva cărora sunt îndreptate 
plângerile să fie determinate să coopereze activ în cadrul procedurii SOLVIT și în 
termenele-limită aplicabile;

11. consideră că statele membre ar trebui să sporească cooperarea eficientă între autoritățile 
naționale, regionale și locale și SOLVIT; consideră, în plus, că statele membre ar trebui să 
inițieze un schimb de bune practice mai intens și mai larg;

12. subliniază importanța schimbului de informații între centrele SOLVIT și, prin urmare, 
recomandă ca centrele SOLVIT din statele membre să se întrunească periodic pentru a 
permite schimbul de informații, de exemple de bune practici și de sisteme;

Măsuri de preconizat
13. solicită statelor membre să promoveze SOLVIT, utilizând toate suporturile mediatice 

pentru a garanta că cetățenii și întreprinderile sunt informați pe larg, în special cu privire 
la modul în care își pot valorifica drepturile, și alocând resurse suficiente pentru a asigura 
eficiența acestei promovări; în plus, solicită Comisiei și statelor membre să promoveze, în 
cadrul rețelei SOLVIT, sisteme alternative de soluționare a litigiilor online; solicită, de 
asemenea, deputaților să promoveze rolul SOLVIT în propriile circumscripții;

14. invită fiecare stat membru să promoveze SOLVIT, ca mecanism alternativ de soluționare 
a litigiilor, prin campanii de informare la nivel național;

15. solicită statelor membre și Comisiei să promoveze SOLVIT pe internet; solicită Comisiei 
să pună la dispoziție o singură adresă de internet - www.solvit.eu - pentru toate centrele 
naționale SOLVIT în vederea facilitării accesului cetățenilor până la relansarea portalului 
„Europa ta” care va regrupa eventual toate serviciile de asistență pentru piața unică, 



inclusiv SOLVIT;

16. solicită statelor membre să creeze pagini web cu referințe directe la portalul SOVIT, unde 
să prezinte o compilație de cazuri de succes și de cele mai bune practici privind 
reglementarea disputelor prin intermediul acestui mecanism;

17. solicită statelor membre să sporească eficiența centrelor SOLVIT prin detașarea de 
funcționari publici din serviciile administrative corespunzătoare pentru a facilita 
soluționarea cazurilor care nu țin de competența SOLVIT (SOLVIT+), precum și pentru a 
garanta centrelor SOLVIT accesul corespunzător la expertiza juridică din cadrul 
administrației acestor state; solicită Comisiei să accelereze furnizarea de evaluări juridice 
informale centrelor SOLVIT;

18. invită statele membre să desemneze un responsabil de comunicare SOLVIT în cadrul 
serviciilor publice care se ocupă cu punerea în aplicare a normelor privind piața internă, 
cu scopul de a garanta o mai bună cooperare;

19. invită statele membre să organizeze campanii de informare privind SOLVIT la nivel 
local, regional sau național destinate unor categorii specifice, cum ar fi IMM-urile, care în 
prezent nu cunosc suficient activitatea SOLVIT, și încurajează cooperarea și schimbul de 
cele mai bune practici între statele membre, astfel încât SOLVIT să fie promovată cât mai 
eficient; subliniază că, în paralel cu propria sa procedură, Comisia pentru petiții a 
Parlamentului transmite petiții către SOLVIT atunci când consideră că se poate ajunge 
mai rapid la o soluție prin intermediul SOLVIT;

20. recunoaște eficiența SOLVIT ca rețea de cooperare care urmărește să rezolve, într-o 
manieră informală, problemele cetățenilor și ale întreprinderilor UE care apar ca urmare a 
aplicării greșite de către autoritățile publice a legislației privind piața internă;

21. constată că, în Raportul anual SOLVIT pentru 2008, se afirmă că SOLVIT atrage un 
număr mare de cazuri care nu țin de competența sa, fapt care conduce la încetinirea 
analizării reclamațiilor SOLVIT în centrele SOLVIT;

22. constată că există diverse entități prin intermediul cărora cetățenii UE își pot face 
cunoscute problemele, inclusiv Comisia pentru petiții din cadrul Parlamentului, SOLVIT, 
Comisia Europeană și Ombudsmanul European;

23. solicită SOLVIT să transmită cazurile de aplicare greșită a legislației UE care sunt prea 
complexe pentru a fi rezolvate de SOLVIT nu numai Comisiei Europene, ci și Comisiei 
pentru petiții a Parlamentului European, acolo unde este cazul;

24. reamintește că petițiile sunt tratate într-o manieră deschisă și transparentă, în strânsă 
colaborare cu comisiile legislative competente, cu Comisia Europeană și cu autoritățile 
competente din statele membre;

25. consideră că procesul de petiționare poate contribui pozitiv la o mai bună legiferare; 
reamintește că, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, va crește 
semnificativ puterea Parlamentului de a modela, revizui și îmbunătăți legislația UE într-
un mod activ și direct; subliniază, de asemenea, că trebuie luată în considerare și creșterea 
rolului parlamentelor naționale;

26. constată că nu există niciun organism unic responsabil pentru a trata reclamațiile 
cetățenilor din faza inițială până la cea finală, deoarece acestea sunt depuse prin 
intermediul unor canale diferite; solicită o mai bună coordonare a diferitelor organisme 
implicate în recepționarea și tratarea reclamațiilor cetățenilor;

27. solicită SOLVIT să adauge, pe site-ul său, un link către Comisia pentru petiții din cadrul 



Parlamentului, precum și către comisiile relevante din parlamentele naționale, pentru ca 
cetățenii să fie informați cu privire la dreptul pe care îl au de a adresa petiții 
Parlamentului, ca mijloc de a obține remedii și soluții nejuridice prin procesul politic și 
legislativ;

28. sprijină, în plus, crearea unui site comun al tuturor instituțiilor europene, menit să acorde 
asistență cetățenilor UE și să le recomande acestora în mod direct instituția sau 
organismul responsabil cu tratarea reclamațiilor lor;

29. invită deputații să adopte inițiative pentru promovarea SOLVIT și să depună eforturi 
pentru ca membrii parlamentelor naționale să cunoască mai bine SOLVIT, de exemplu 
prin prezentarea realizărilor SOLVIT cu ocazia reuniunilor COSAC; subliniază, în plus, 
necesitatea ca guvernele și parlamentele naționale să se implice mai mult în promovarea 
SOLVIT la nivel național; solicită Comisiei și statelor membre să coordoneze audierea 
centrelor SOLVIT pentru a identifica bunele practici și obstacolele existente în calea 
funcționării corespunzătoare a centrelor în scopul eficientizării administrației și a 
procedurilor de lucru;

30. invită statele membre să mărească personalul din centrele SOLVIT prin folosirea tuturor 
mijloacelor disponibile, inclusiv a modalităților alternative de finanțare, cu scopul de a 
consolida capacitatea administrativă la nivelul ministerelor respective proporțional cu 
populația țării și cu numărul cazurilor instrumentate anterior;

31. solicită statelor membre și Comisiei să examineze și să analizeze împreună cauzele ratei 
scăzute de succes a anumitor centre SOLVIT, precum și perioadele relativ lungi de 
instrumentare a cazurilor, în vederea furnizării unor informații utile pentru elaborarea 
unei strategii mai eficace de rezolvare a problemelor în beneficiul cetățenilor și 
întreprinderilor de pe piața internă;

32. solicită Comisiei să prezinte rapoarte anuale privind SOLVIT, conținând date statistice și 
informații mult mai detaliate, care să permită și evaluarea eficienței fiecărui centru 
național în parte, întrucât evaluarea pe termen lung a tendințelor este, în alte condiții, 
dificilă, și să propună măsuri concrete specifice de îmbunătățire a situației în fiecare stat 
membru;

33. solicită Comisiei să creeze un portal de internet unic pentru toate centrele SOLVIT la o 
adresă cât mai ușor de găsit (www.solvit.eu); consideră, totodată, că o îmbunătățire 
semnificativă a vizibilității rețelei SOLVIT pe internet este esențială și că, în acest sens, 
trebuie folosite atât site-urile de interacțiune socială, cât și motoarele de căutare pe 
internet;

34. consideră că, dat fiind numărul mare de cazuri ce implică numeroase persoane și 
recunoașterea calificărilor sau drepturi sociale și de rezidență, rețeaua SOLVIT trebuie să 
coopereze mult mai intens și să inițieze ample campanii de informare pentru a include 
asociațiile din diaspore și consulatele statelor membre;

35. consideră că, dat fiind numărul mare de cazuri ce implică agenți economici, rețeaua 
SOLVIT trebuie să coopereze mult mai intens și trebuie să inițieze ample campanii de 
informare pentru a include asociațiile de afaceri, acordând o atenție specială 
întreprinderilor mici și mijlocii;

36. invită Comisia să finalizeze în mod prioritar proiectul privind serviciile de asistență 
pentru piața unică pentru a raționaliza serviciile de informare, consiliere și rezolvare de 
probleme, pentru a le face mai accesibile și mai eficiente;



37. invită Ombudsmanul European să coopereze mai îndeaproape cu centrele SOLVIT și să 
înainteze fără întârziere și fără proceduri birocratice toate plângerile ce nu sunt de 
competența sa centrului SOLVIT care este considerat competent pentru acele plângeri ce 
țin de piața internă și care ar putea să intre în sfera de responsabilitate a SOLVIT; invită 
Comisia să inițieze o procedură accelerată de încălcare a tratatului în cazul în care o 
plângere SOLVIT nesoluționată evidențiază o încălcare prima faciae a dreptului 
comunitar;

°

°       °

38. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


