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Europaparlamentets resolution av den 9 mars 2010 om Solvit (2009/2138(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om effektiv problemlösning på 
den inre marknaden (”Solvit”)1, 

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 7 december 2001 om principer 
för användning av ”Solvit” – problemlösningsnätverket för den inre marknaden2,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 1 mars 2002, i vilka rådet bekräftade 
medlemsstaternas åtagande att verkställa Solvit-systemet och tillämpa dess principer,

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 12 juli 2004 om införlivande 
med nationell lagstiftning av direktiv som rör den inre marknaden3,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 20 juli 2005 om 
kommissionens åtgärdsplan för att stärka det kommunicerande Europa4, bland annat 
genom att förenkla de informations- och stödnätverk som stöds av kommissionen,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 8 maj 2008 om en 
handlingsplan om en integrerad strategi för att ge medborgarna och företagen 
supporttjänster för den inre marknaden5,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument om den nittonde resultattavlan för den 
inre marknaden6,

– med beaktande av sin resolution av den 4 september 2007 om översynen av den inre 
marknaden: undanröjande av hinder och ineffektivitet genom bättre genomförande och 
verkställighet7,

– med beaktande av sin resolution av den 23 september 2008 om resultattavlan för den inre 
marknaden8,

– med beaktande av Solvits rapport från 2008 om Solvit-nätverkets utveckling och resultat 
under 20089,
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– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 29 juni 2009 om åtgärder för 
att förbättra den inre marknadens funktion1,

– med beaktande av rådets slutsatser (konkurrenskraft – inre marknaden, industri och 
forskning) av den 24 september 2009 om hur man får den inre marknaden att fungera 
bättre2,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument om kommissionens arbete för att få 
den inre marknaden att fungera bättre3,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument om administrativt samarbete på den 
inre marknaden4,

– med beaktande av artikel 119.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd och yttrandet från utskottet för framställningar (A7-0027/2010), och av 
följande skäl:

A. Kommissionen, parlamentet, Europeiska ombudsmannen och medlemsstaterna måste göra 
mer för att definiera och informera om medborgarnas rättigheter och hjälpa dem att 
utnyttja dessa rättigheter. Detta skulle också få den inre marknaden att fungera bättre.

B. Mer öppenhet och insyn är det bästa sättet att övervinna hindren för den 
gränsöverskridande rörligheten och stärka rätten till fri rörlighet.

C. Kommissionen och medlemsstaterna måste bli betydligt bättre på att öka medvetenheten 
om de möjligheter som den inre marknaden kan erbjuda för allmänheten och företagen.

D. Den inre marknaden har gjort stora framsteg, men det finns fortfarande vissa hinder för att 
den ska fungera fullt ut och på rätt sätt.

E. Det bör finnas möjligheter att, i de fall där bestämmelserna om den inre marknaden 
tillämpas på ett felaktigt sätt, snabbt komma till rätta med detta utan att nödvändigtvis 
behöva ta till rättsliga åtgärder.

F. När Solvit-nätverket har tagits i fullt bruk kommer det att kunna förhindra en 
överanvändning av rättsväsendet, där förfarandena ofta är komplexa och där 
mekanismerna för att garantera den enskildes försvar ofta hämmar möjligheten till rättslig 
prövning.

G. Utbildning och utbyten över gränserna, bland annat via de elektroniska nätverk som 
kommissionen inrättat, är väsentliga för en bättre tillämpning av gemenskapens regelverk 
för den inre marknaden.

H. Allmänheten och företagen är beroende av att bestämmelserna om den inre marknaden 
verkligen verkställs, om de till fullo ska kunna dra nytta av den inre marknadens 
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potential.

I. Medlemsstaterna bör med kommissionens stöd förbättra problemlösningsmekanismernas 
kapacitet att bistå medborgarna när de vill hävda sina rättigheter.

J. Kommissionen och medlemsstaterna inrättade Solvit-nätverket 2002 i syfte att lösa de 
problem som allmänheten och företagen kan råka ut för på grund av felaktig tillämpning 
av inremarknadslagstiftningen.

K. Solvit är ett Internetbaserat nätverk för problemlösning, där EU:s medlemsstater (plus 
Norge, Island och Liechtenstein) samarbetar för att utan rättsliga förfaranden lösa 
problem som allmänheten och företagen kan stöta på till följd av lokala myndigheters 
felaktiga tillämpning av inremarknadslagstiftningen.

L. Solvit anses vara ett relativt framgångsrikt system som gör att man utan några formella 
förfaranden kan få rättelse inom i genomsnitt tio veckor. Solvits framgångar när det gäller 
problemlösning på den inre marknaden skulle kunna utgöra en förebild för god praxis 
även för andra stödtjänster för inremarknadsfrågor.

M. Om en enskild medlemsstat anser att det behövs, bör Solvits kapacitet utökas för att 
undvika personalbrist, särskilt med tanke på eventuella framtida 
marknadsföringskampanjer.

N. Solvit bör dock varken ersätta kommissionens rättsutredningar om överträdelser eller 
användas som ursäkt för en lägre ambitionsnivå bland medlemsstaterna för att i tid och på 
ett korrekt sätt införliva EU:s direktiv.

O. Många personer som stöter på problem med den inre marknaden inom Solvits 
verksamhetsområde känner inte till Solvit och vänder sig därför till 
Europeiska ombudsmannen med sina problem.

Inledning

1. Europaparlamentet välkomnar det initiativ som kommissionen tog i juli 2002 om att med 
hjälp av en Internetbaserad interaktiv databas etablera Solvit-nätverket mellan nationella 
myndigheter. Man har med detta initiativ åstadkommit ett verktyg som har förbättrat 
insynen och skapat press (”peer pressure”) att hitta snabba lösningar på problem.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja alla sina befogenheter för att se 
till att bestämmelserna om den inre marknaden tillämpas så att de verkligen minskar den 
administrativa bördan för allmänhet och företag.

Effektiv problemlösning på den inre marknaden

3. Europaparlamentet påpekar att problem som rör genomförandet av bestämmelserna om 
den inre marknaden ofta upptäcks genom Solvit-nätverket.

4. Europaparlamentet framhåller att erfarenheterna från Solvit bör tas med i beräkningen när 
politiken utformas på nationell nivå och EU-nivå och där så är nödvändigt resultera i 
förändringar i strukturer eller bestämmelser.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att resultattavlan för den inre 



marknaden och resultattavlan för konsumentmarknaderna systematiskt innehåller mer 
utförlig information om tillämpningen och verkställigheten av 
inremarknadslagstiftningen, både för att förbättra insynen och förse Solvits personal med 
ett praktiskt hjälpmedel.

6. Europaparlamentet begär att resultattavlan för den inre marknaden, Solvits rapport, 
Rådgivningstjänsten och resultattavlan för konsumentmarknaden offentliggörs samtidigt 
en gång om året (men lika ofta som innan) så att man får en helhetsbild av den inre 
marknadens utveckling och åstadkommer en bättre samordning av det arbete som utförts 
på dessa områden, samtidigt som de olika instrumenten får behålla sina särdrag. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga att låta resultattavlan för 
konsumentmarknaden innehålla en utförlig redogörelse för Solvits framsteg, resultat och 
brister. Kommissionen uppmanas också att omgående vidta åtgärder för att lösa 
återkommande problem som upptäcks genom Solvit-nätverket.

Övergripande problem som konstaterats på nationell nivå

7. Europaparlamentet konstaterar att vissa Solvit-centrum är underbemannade och att antalet 
lösta ärenden sjönk under 2008, medan det genomsnittliga antalet dagar för att lösa ett 
ärende ökade. Parlamentet uppmanar samtliga Solvit-centrum att anställa personal som 
har lämpliga kvalifikationer och erfarenheter för sina tjänster. Parlamentet anser att 
Solvits personal bör erbjudas mer utbildning. Parlamentet lovordar Solvits arbete, i 
synnerhet andelen lösta ärenden som har förblivit hög (83 procent) fastän dess 
arbetsbörda ökade under 2008 (med 22 procent till 1 000 ärenden) och trots att en del 
Solvit-centrum lider av personalbrist.

8 Europaparlamentet konstaterar också att många människor och småföretag inte känner till 
Solvits verksamhet i tillräcklig utsträckning. Företag köper juridiska tjänster i fall där 
Solvit i stället skulle kunna hjälpa dem, och en del företag accepterar till och med 
medlemsstaters krav på att de köper sådana juridiska tjänster, trots att detta strider mot 
gemenskapens regelverk om den inre marknaden. Parlamentet välkomnar att Solvits 
verksamhet har lett till kostnadsbesparingar för allmänheten och företagen i EU 
uppgående till ungefär 32,6 miljoner euro under 2008.

9. Europaparlamentet konstaterar att den allmänna uppfattningen om vilket arbete som ska 
utföras av Solvit i ett visst land kan påverkas av vilket ministerium som står som värd för 
Solvit-centrumet i det landet. Andelen ärenden som man lyckas lösa och hur snabbt man 
lyckas lösa dem är beroende av medlemsstaternas vilja och förmåga att samarbeta nära 
med Solvit-centrumen.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras respektive 
Solvit-centrum får ett starkt politiskt stöd, så att de kan förmå de myndigheter som är 
föremål för klagomål att samarbeta aktivt under Solvit-förfarandet och inom de gällande 
tidsfristerna.

11. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör effektivisera samarbetet mellan Solvit 
och de nationella, regionala och lokala myndigheterna. Dessutom bör medlemsstaterna 
inleda ett mer intensivt och brett utbyte av bästa praxis.

12. Europaparlamentet betonar vikten av informationsutbyte mellan de olika 
Solvit-centrumen och rekommenderar därför att medlemsstaternas Solvit-centrum håller 



regelbundna möten så att de kan utbyta information och exempel på bästa praxis och 
system.

Åtgärder som bör övervägas 

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att marknadsföra Solvit och utnyttja alla 
mediekanaler för att se till att allmänhet och företag framför allt får reda på hur de kan 
hävda sina rättigheter. Medlemsstaterna bör avsätta tillräckliga resurser för en effektiv 
marknadsföring. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen och medlemsstaterna att 
föra fram alternativa, Internetbaserade tvistlösningssystem inom Solvit-nätverket. 
Dessutom uppmanas Europaparlamentets ledamöter att marknadsföra Solvit i sina 
respektive valkretsar.

14. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att marknadsföra Solvit som en 
alternativ tvistlösningsmekanism i nationella informationskampanjer.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att marknadsföra 
Solvit på Internet. Kommissionen uppmanas att göra en enda Internetadress –
www.solvit.eu – tillgänglig för samtliga nationella Solvit-centrum, i syfte att underlätta 
allmänhetens tillgång till Solvit i väntan på nylanseringen av webbportalen ”Ditt Europa”, 
som så småningom kommer att rymma alla stödtjänster för inremarknadsfrågor, inklusive 
Solvit.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa webbplatser med länkar till den 
europeiska Solvit-portalen som visar ett antal lyckade ärenden och exempel på bästa 
praxis när det gäller tvistlösning med hjälp av denna mekanism.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att effektivisera Solvit-centrumen genom 
att ställa tjänstemän från relevanta avdelningar till deras förfogande, i syfte att underlätta 
lösning av ärenden utanför Solvits ansvarsområde (Solvit+), och genom att se till att deras 
respektive förvaltningar ger Solvit-centrumen vederbörlig tillgång till juridisk rådgivning. 
Kommissionen uppmanas att påskynda tillhandahållandet av informella juridiska 
bedömningar till Solvit-centrumen.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utse en kontaktperson för Solvit på de 
myndigheter som är delaktiga i genomförandet av bestämmelserna om den inre 
marknaden, i syfte att åstadkomma ett bättre samarbete.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anordna lokala, regionala och 
nationella informationskampanjer om Solvit, riktade till särskilda målgrupper, exempelvis 
små och medelstora företag, som för närvarande har dålig vetskap om Solvit. 
Medlemsstaterna uppmanas också att samarbeta och utbyta bästa praxis, så att Solvit 
marknadsförs så effektivt som möjligt. Parlamentet påpekar att utskottet för 
framställningar jämte sitt eget förfarande hänvisar framställare till Solvit i sådana fall där 
det anser att en lösning snabbare kan nås den vägen.

20. Europaparlamentet bekräftar att Solvit är ett effektivt samarbetsnätverk som strävar efter 
att på informell väg lösa problem som uppstår för allmänhet och företag i EU till följd av 
att myndigheter tillämpar lagstiftningen för den inre marknaden felaktigt.

21. Europaparlamentet noterar att det i Solvits årsrapport för 2008 anges att Solvit mottar en 



stor mängd ”icke-Solvit”-ärenden och att detta fördröjer behandlingen av Solvit-klagomål 
i Solvit-centrumen.

22. Europaparlamentet konstaterar att det finns en rad olika instanser dit allmänheten kan 
vända sig med sina problem, bland annat parlamentets utskott för framställningar, Solvit, 
kommissionen och Europeiska ombudsmannen.

23. Europaparlamentet uppmanar Solvit att hänskjuta sådana fall av felaktig tillämpning av 
EU-lagstiftningen som är för komplexa för att Solvit ska kunna lösa dem inte bara till 
kommissionen utan också, när så är lämpligt, till parlamentets utskott för framställningar.

24. Europaparlamentet påminner om att framställningarna behandlas på ett öppet och 
insynsvänligt sätt i nära samarbete med de behöriga lagstiftande utskotten, kommissionen 
och de relevanta myndigheterna i medlemsstaterna.

25. Europaparlamentet anser att framställningsprocessen positivt kan bidra till bättre 
lagstiftning. Parlamentet påminner om att parlamentets befogenheter att aktivt och direkt 
utforma, se över och förbättra EU:s lagstiftning kommer att öka betydligt efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande. De nationella parlamentens förstärkta roll bör inte 
heller förbises.

26. Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon särskild instans som följer upp 
allmänhetens klagomål från början till slut, klagomål som kommer in genom olika 
kanaler. Parlamentet efterlyser bättre samordning mellan de olika instanser som deltar i 
mottagandet och behandlingen av klagomål från allmänheten.

27. Europaparlamentet uppmanar Solvit att på sin webbplats infoga länkar till parlamentets 
utskott för framställningar och till de nationella parlamentens behöriga utskott, så att 
allmänheten kan göras medveten om sin rätt att göra framställningar till parlamentet som 
ett sätt att få till stånd icke rättsliga prövningar och lösningar genom den politiska och 
lagstiftande processen.

28. Europaparlamentet stöder vidare skapandet av en gemensam webbplats för 
EU-institutionerna, avsedd att vara till allmänhetens hjälp och direkt hänvisa 
medborgarna till den institution eller det organ som har behörighet att behandla deras 
klagomål.

29. Europaparlamentets ledamöter uppmanas att ta initiativ för att marknadsföra Solvit och att 
arbeta för att öka medvetenheten om Solvit bland ledamöter i de nationella parlamenten, 
till exempel genom att presentera vad som uppnåtts genom Solvit vid 
Cosac-sammanträden. Parlamentet betonar också att de nationella regeringarna och 
parlamenten bör engagera sig mer i den nationella marknadsföringen av Solvit. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att hålla en samordnad 
utfrågning med Solvit-centrumen, i syfte att ta reda på god praxis och befintliga hinder för 
att centrumen ska kunna fungera väl, med målet att effektivisera förvaltningen och 
arbetsrutinerna.

30. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att med alla tillgängliga medel, däribland 
alternativa finansieringsarrangemang, utöka personalen vid Solvit-centrumen och se till 
att den administrativa kapaciteten inom ländernas relevanta ministerier byggs upp i 
proportion till landets befolkning och antalet ärenden som hanterats tidigare.



31. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att tillsammans 
undersöka och analysera orsakerna till det låga antalet lösta ärenden vid vissa 
Solvit-centrum, liksom orsakerna till deras relativt långa handläggningstider, för att få 
fram information som kan vara till nytta för utformningen av en bättre 
problemlösningsstrategi som gagnar allmänheten och företagen på den inre marknaden.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram årsrapporter om Solvit med 
mycket mer utförlig information och statistik, vilket bland annat skulle göra det möjligt 
att utvärdera effektiviteten vid varje enskilt centrum, eftersom det annars är svårt att göra 
långsiktiga trendbedömningar och föreslå specifika, riktade åtgärder för att förbättra 
situationen i enskilda medlemsstater.

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa en gemensam webbportal för 
samtliga Solvit-centrum på en adress som är så lätt som möjligt att hitta (www.solvit.eu). 
Samtidigt anser parlamentet att det är av avgörande betydelse att Solvit-nätverket blir 
avsevärt synligare på Internet, och såväl webbplatser med sociala nätverk som sökmotorer 
måste användas i detta syfte.

34. Europaparlamentet anser att Solvit-nätverket, med tanke på det stora antalet ärenden som 
rör enskilda personer och erkännande av kvalifikationer, sociala förmåner eller 
uppehållstillstånd, måste samarbeta mycket mer och bredda sina informationskampanjer 
så att de även omfattar organisationer för utlandsbosatta och medlemsstaternas konsulat.

35. Europaparlamentet anser att Solvit-nätverket, med tanke på det stora antalet ärenden som 
rör företagare, måste samarbeta mycket mer och bredda sina informationskampanjer så att 
de även omfattar europeiska och nationella företagssammanslutningar, med särskild 
tonvikt på små- och medelstora företag.

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt slutföra projektet 
Stödtjänster för inremarknadsfrågor, vars syfte är att effektivisera stödtjänsterna för 
information, rådgivning och problemlösning och göra dem tillgängligare och effektivare.

37. Europaparlamentet uppmanar Europeiska ombudsmannen att samarbeta närmare med 
Solvit-centrumen och se till att de inkommande klagomål för vilka han saknar behörighet 
snabbt och utan krångel skickas till det Solvit-centrum som sannolikt är behörigt, i de fall 
där klagomålen handlar om den inre marknaden och eventuellt omfattas av Solvits 
verksamhetsområde. Parlamentet uppmanar kommissionen att inleda ett påskyndat 
överträdelseförfarande om ett olöst Solvit-klagomål vid första påseendet tyder på en 
överträdelse av EU-rätten.

°

°       °

38. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


