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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно SOLVIT

(2013/2154(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Препоръка 2013/461/ЕС на Комисията от 17 септември 2013 г. 
относно принципите, приложими за SOLVIT1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 17 септември 2013 г. относно 
„Увеличаване на правата на предприятията и гражданите в единния пазар на 
Европа: план за действие за укрепване на „Вашата Европа“ в сътрудничество с 
държавите членки“ (COM(2013)0636),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 февруари 
2012 г. относно подобряване на ефективното решаване на проблемите на единния 
пазар — разгръщане на пълния потенциал на SOLVIT по случай 10 години от 
нейното създаване (SWD(2012)0033),

– като взе предвид първия доклад на Комисията от 28 ноември 2012 г. относно 
„Степен на интеграция на единния пазар 2013 г. – Принос към Годишния обзор на 
растежа 2013 г.“ (COM(2012)0752),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юни 2012 г., озаглавено „По-добро 
управление за единния пазар“ (COM(2012)0259),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 февруари 
2012 г., озаглавен „Как единният пазар да разгърне пълния си потенциал – годишна 
проверка на управлението за 2011 г.“ (SWD(2012)0025), 

– като взе предвид достъпното онлайн информационно табло за единния пазар, 
обявено на 4 юли 2013 г.,

– като взе предвид проучването „Единно европейско звено за контакт“, направено 
през юли 2013 г. по поръчка на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите,

– като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2013 г. относно управлението на 
единния пазар2,

– като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2012 г., озаглавена „Актът за единния 
пазар – следващите стъпки към растежа“3,

– като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно управлението и 

                                               
1 ОВ L 249, 19.9.2013 г., стр. 10.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0054.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0258.
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партньорството в рамките на единния пазар1,

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно SOLVIT2,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7–
0000/2013),

A. като има предвид, че гражданите и предприятията трябва ефективно да се ползват 
от правата си в единния пазар и че законодателството на ЕС, което гарантира тези 
права, трябва да бъде ефективно прилагано;

Б. като има предвид, че понастоящем SOLVIT разглежда около 1 300 случая годишно 
и успява в намирането на решения за около 90 % от своите клиенти в рамките на 70-
дневния срок;

В. като има предвид, че интересът към портала „Вашата Европа“ (Your Europe) и 
използването му бързо расте и че според онлайн информационното табло за 
единния пазар през миналата година той е бил посещаван от над 11 000 души всеки 
ден, спрямо 6 500 посетители година по-рано;

Г. като има предвид, че нееднократно е призовавал към допълнително укрепване на 
мрежата на SOLVIT и за предоставянето на повече и по-добра информация за 
правата в ЕС;

Д. като има предвид, че SOLVIT играе важна роля като ключов инструмент за 
решаване на проблеми и следователно като средство за осигуряване на по-доброто 
спазване на правото на Съюза, отнасящо се до единния пазар; като има предвид, че 
въпреки това SOLVIT не се използва в достатъчна степен и не е осъществил 
потенциала си;

Е. като има предвид, че според поръчаното проучване „Единно европейско звено за 
контакт“ внушителен обем от информация, съвети и помощ са на разположение на 
европейските граждани и предприятия онлайн, и въпреки това осведомеността за 
тези услуги е много ниска, като на 91,6 % от анкетираните не им е известна нито 
една онлайн услуга, която да могат да ползват за решаване на проблеми, свързани с 
единния пазар;

Ж. като има предвид, че следва да се положи по-голямо усилие за по-доброто 
интегриране на SOLVIT сред услугите за подпомагане и правоприлагащите 
инструменти, съществуващи на национално равнище и на равнището на Съюза;

З. като има предвид, че за да идентифицират правилно проблемите при появата им и 
да могат да ги решат, гражданите и предприятията трябва да са наясно с правата си 
в рамките на единния пазар;

Въведение: ефективно ползване на правата и възможностите в рамките на 
                                               
1 ОВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 51.
2 ОВ C 349 E, 22.12.2010 г., стр. 10.
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единния пазар

1. отново заявява, че потенциалът на единния пазар може да бъде разгърнат само ако 
гражданите и предприятията са наясно с правата си и възможностите и могат да ги 
ползват ефективно; припомня, че тези цели могат да бъдат постигнати само ако 
държавите членки осигуряват ефективно прилагане на законодателството в областта 
на единния пазар и ако се предоставят качествена информация и ефективни 
механизми за решаване на проблемите;

2. подчертава, че много въпроси в сферата на единния пазар произтичат от 
свръхрегламентирането, късното или погрешното прилагане от страна на една или 
повече държави членки на правото на Съюза или от национални норми, които 
противоречат на последното; по този повод решително призовава Комисията да 
окаже натиск върху онези държави членки, които не спазват нормите на единния 
пазар;

3. отбелязва, че множество проблеми, свързани с прилагането на нормите на единния 
пазар, биват засичани чрез мрежата на SOLVIT и приветства приноса на SOLVIT за 
административните и регулаторни промени с оглед на решаването на тези 
проблеми;

4. подчертава, че правилното прилагане, изпълнение и спазване на законодателството 
в областта на единния пазар е от изключително значение за европейските 
потребители и предприятия и следователно за икономиката като цяло; подчертава 
също във връзка с това и правните задължения на държавите членки; 

5. отново призовава за доусъвършенстване на приложимите процедури за нарушение, 
включително чрез гарантиране на по-строго използване на тези процедури при 
нарушаване на правните разпоредби на Съюза в сферата на единния пазар и чрез 
прилагането на по-ускорени процедури;

6. подчертава освен това колко е важно да се положат всички усилия да се гарантира, 
че проблемите, свързани с изпълнението, се предотвратяват, разкриват или 
отстраняват, преди да се наложи предприемането на официални процедури за 
нарушения;

7. набляга на прилагането на нулева търпимост спрямо неспазването на Директивата 
за услугите, както и на партньорски проверки на изпълнението и транспонирането 
на същата, като способи за осигуряване на ефективното прилагане на 
законодателството за единния пазар;

SOLVIT: в помощ на гражданите и предприятията за решаването на проблеми

8. приветства новата препоръка на Комисията относно принципите, приложими за 
SOLVIT, която подготвя почвата за SOLVIT 2.0;

9. отбелязва, че мрежата на SOLVIT постигна осезаеми резултати и доказа ползата от 
съществуването си; отбелязва обаче, че могат да се направят още много подобрения;

10. отбелязва, че голяма част от клиентите на SOLVIT са граждани; подчертава 
необходимостта от разгръщане на огромния потенциал на SOLVIT като средство за 
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решаване на проблемите на предприятията; подчертава, че предстои още много 
работа, за да се информират по-добре предприятията за SOLVIT, да бъдат запознати 
с нейните възможности и да могат да я използват по-ефективно; приветства 
неотдавнашното обновяване на портала за предприятията „Вашата Европа“ като 
положителна стъпка в тази посока;

11. призовава държавите членки да гарантират, че се подсигуряват подходящите 
бюджетни и човешки ресурси за поддържането на мрежата на SOLVIT;

12. подчертава, че е от значение да се поддържа качеството на предлаганата от SOLVIT 
услуга въпреки бюджетните ограничения и недостатъчните човешки ресурси; 
подчертава, че е от значение да се гарантира, че центровете на SOLVIT разполагат с 
достатъчно на брой добре обучен персонал с подходящ юридически експертен опит 
и владеене на съответните езици на Съюза;

13. призовава за повече съгласуване с други процедури за разглеждане на жалби и най-
вече с „Пилот ЕС“ (EU Pilot);

14. подчертава, че е от значение да се ангажира SOLVIT още повече с разглеждането на 
случаи, свързани с търговската дейност; отбелязва, че това изисква деловите 
кръгове да имат по-добра представа за SOLVIT и някои центрове на SOLVIT да 
имат желанието да поемат по-сложни случаи;

15. изразява съжаление, че не малко случаи, свързани с търговската дейност, които 
биха могли да бъдат разглеждани от SOLVIT, биват отхвърляни с обосновката, че са 
твърде сложни; счита, че ако някои центрове на SOLVIT намират тези случаи, 
свързани с търговската дейност, за твърде сложни за разглеждане, то това е 
проблем, който се нуждае от решаване на място в тези центрове на SOLVIT;

16. подчертава колко е важно Комисията да окаже неформална помощ при 
разглеждането на случаите, включително предлагането на неформални правни 
съвети в сложните случаи; призовава центровете на SOLVIT да използват тази 
помощ;

17. приветства пояснението, дадено в Препоръка 2013/461/ЕС на Комисията във връзка 
с правомощията на SOLVIT в случаи, когато национални норми противоречат на 
правото на Съюза (т.нар. „структурни случаи“); приветства поемането на подобни 
случаи от някои центрове на SOLVIT; призовава всички центрове на SOLVIT да 
предоставят ефективна помощ всеки път, когато възникнат подобни структурни 
проблеми, включително като помагат да се установяват евентуалните проблеми, 
които предложеното национално законодателство може да създаде;

18. призовава центровете на SOLVIT да проявяват повече инициативност, когато 
отговарят на жалбите и особено когато разглеждат по-сложни случаи;

19. подчертава, че е важно жалбоподателят, ангажираните със случая центрове на 
SOLVIT и Комисията да поддържат контакт и тясно сътрудничество, докато трае 
процедурата; отбелязва, че докато трае процедурата, в много случаи не се търси 
становището на жалбоподателя и че същият е в контакт с центъра на SOLVIT само в 
момента на подаване на жалбата и когато случаят приключи;
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20. подчертава, че е от значение да се повиши осведомеността за мрежата на SOLVIT и 
нейната популярност и да се направи по-достъпна за хората, които не я познават;

21. насърчава центровете на SOLVIT да проявят активност и да поемат собствени 
инициативи за създаване на контакти с гражданите и предприятията;

22. приветства онлайн информационното табло за единния пазар, което предоставя 
данни относно резултатите на държавите членки във връзка със SOLVIT, както и 
резултатите им по отношение на приложимото към функционирането на единния 
пазар законодателство на ЕС; 

23. призовава Комисията и държавите членки да предприемат допълнителни действия 
за разпространяването на информация сред гражданите, предприятията и 
предприемачите за наличието на тези инструменти;

24. призовава Комисията да продължи да следи, в рамките на годишния доклад за 
интеграцията на единния пазар, резултатите на механизмите на Съюза за решаване 
на проблеми, и по-специално на SOLVIT, като част от Годишния обзор на растежа; 
освен това отново призовава Комисията да затвърди управлението на единния 
пазар, като създаде специален стълб в рамките на европейския семестър, 
включително специални препоръки за отделните държави;

25. запазва ангажимента си да следи отблизо напредъка на SOLVIT; настоятелно 
призовава Комисията да определи измерими етапни цели за желаното развитие на 
SOLVIT; счита, че ако тези етапни цели не бъдат постигнати, следва да бъде отново 
обмислено заменянето на неофициалната процедура със законодателен акт;

„Вашата Европа“: по-добро удовлетворяване на нуждите на гражданите и 
предприятията

26. отбелязва постоянно нарастващото ползване на портала „Вашата Европа“;

27. приветства поставените в плана за действие за „Вашата Европа“ цели: довършване 
на предоставянето на практическа и качествена информация за правата в ЕС в 
рамките на единния пазар; повишаване на осведомеността за „Вашата Европа“; 
практическо осъществяване на тясно партньорство между Комисията и държавите 
членки;

28. насърчава Комисията да позиционира по-добре портала „Вашата Европа“ като 
инструмент за предприятията и да увеличи неговата популярност;

29. настоятелно призовава държавите членки да предоставят информация за 
националните норми и процедури във връзка с правата в ЕС; призовава държавите 
членки да гарантират, че тази информация е практична, общопонятна, актуална и 
достъпна на съответните езици, и ги приканва да свържат своите национални 
портали (услуги на електронните правителства) с „Вашата Европа“;

30. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

За да се гарантира, че единният пазар носи полза на гражданите и предприятията, е 
жизненоважно да се подобри предоставяната на гражданите и дружествата информация 
за техните права в рамките на единния пазар и за нормите в различните държави 
членки, а така също и да им се предложи необходимата помощ при решаването на 
трансгранични проблеми. Тези цели от години са сред най-важните в дневния ред на 
Парламента.

На 17 септември 2013 г. Комисията представи препоръка относно SOLVIT и план за 
действие за „Вашата Европа“. Очаква се новата препоръка на Комисията да помогне 
SOLVIT да заработи по-добре, а планът за действие за „Вашата Европа“ следва да 
спомогне за подобряване на наличността и качеството на информацията относно 
правата в ЕС, свързани с единния пазар, и по този начин да повиши осведомеността на 
гражданите и предприятията, и особено на МСП, за техните права и за това как могат 
да се обърнат към SOLVIT, ако се сблъскат с проблеми при осъществяването на тези 
права.

След няколкото доклада, изготвени от комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите през последните години, настоящият доклад се фокусира върху SOLVIT 
и разглежда неговото функциониране от по-общата перспектива на управлението на 
единния пазар.

Като инструмент SOLVIT постигна осезаеми резултати и доказа своето преимущество 
и значение за единния пазар. Въпреки това има още огромни възможности да се 
подобри начинът, по който гражданите и предприятията могат да се възползват от 
правата си в рамките на единния пазар чрез SOLVIT. 

В отнесените до SOLVIT случаи могат да бъдат открити много примери на 
свръхрегламентиране, късно или погрешно прилагане на правото на ЕС или примери за 
национални норми, противоречащи на последното. Често SOLVIT е средството, чрез 
което гражданите и предприятията дават сигнал на органите, че нещо не функционира 
според очакванията. По този начин SOLVIT има голям потенциал да осигури по-гладко 
функциониране на целия единен пазар, ала предстои още много работа, за да се 
използва тази информация и тези данни за коригиране на нещата. 

В един голям механизъм нещата могат понякога да се въртят около привидно 
незначителен елемент. По такъв начин може дори да се твърди, че ако SOLVIT е един 
от инструментите за смазване на двигателя на единния пазар, то неговото добро 
функциониране е ключът към разгръщането на потенциала на единния пазар и 
увеличаването на растежа. За да оползотворим наистина пълния потенциал на SOLVIT 
обаче, малко или много трябва да му дадем тласък. Също така трябва да решим дали 
SOLVIT може да постигне нивото, което всички очакваме, посредством неформален и 
непринуден подход, или се нуждаем от законодателство.

SOLVIT
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SOLVIT е създаден през 2002 година. Това е онлайн мрежа за неформално решаване на 
трансгранични спорове между граждани или предприятия и национални 
администрации в целия ЕС, възникнали поради неправилното или неточното прилагане 
на нормите на единния пазар, доколкото подобни спорове не подлежат на решаване по 
съдебен път на национално равнище или на равнище на ЕС. В мрежата участват 
националните центрове на SOLVIT, базирани в националните администрации на 
държавите членки, и Комисията. SOLVIT е онлайн механизъм за решаване на спорове и 
в същото време мрежа за сътрудничество между националните администрации, която 
спомага да се подобрява капацитетът за изпълнение на законодателството на ЕС на 
национално равнище и по този начин благоприятства правилното му прилагане.

През първите десет години, откакто SOLVIT съществува (2003 – 2013 г.), броят на 
случаите, внесени за разглеждане, непрекъснато расте. В началото (2003 г.) SOLVIT 
получава под 200 жалби. Днес техният брой е около 3 000 годишно, от които около 
1 300 са в неговите правомощия и фактически се разглеждат от мрежата. Според 
данните от информационното табло за единния пазар общият брой на случаите през 
периода март 2012 г. — февруари 2013 г. е 3 023 подадени, от които 1 238 допустими. 
89 % от разгледаните случаи са решени или изяснени в рамките на 10-седмичния срок, 
2 % (19 случая) са отхвърлени, а около 10 % са останали нерешени. 

През същия период средното за цялата мрежа време за разглеждане е 68 дни; то се е 
скъсило в сравнение с предходната година, когато центровете на SOLVIT успяват да 
разгледат случаите в рамките на средно 75 дни.

Следва да се отбележи, че през годините броят на случаите трайно расте, повече поради 
увеличаване на броя на жалбите от граждани, отколкото от предприятия. Въпреки че 
сред основните приоритети на Комисията е привличането за решаване от SOLVIT на 
случаи на предприятия, броят на последните е относително стабилен и малък. През 
2010 година от общо 1 363 регистрирани случая 167 са подадени от предприятия.

Най-много от внесените за разглеждане от SOLVIT случаи са свързани със социалното 
осигуряване. Проблемите, с които най-често се сблъскват гражданите, обръщащи се 
към SOLVIT, се отнасят до социалноосигурителните права, правото на пребиваване и 
признаването на професионалните квалификации, докато главната проблемна област 
при случаите на предприятията са данъците и особено възстановяването на ДДС.

Следователно е очевидно, че има положителни тенденции в развитието на SOLVIT. 
Повечето случаи се разглеждат, средното време за отговор е в рамките на срока от 10 
седмици и делът на решените случаи е висок. Все пак, заради политическите очаквания 
към SOLVIT и заради потенциала на инструмента, който всички отчитат, е необходимо 
да се вложат още повече усилия.

Възможни предстоящи мерки

Докладчикът препоръчва следното:

SOLVIT е успешен проект, който постигна осезаеми резултати, и новата препоръка на 
Комисията е крачка напред по пътя ни към определянето на видовете случаи от 
структурен характер, които трябва да бъдат поемани от центровете на SOLVIT. За да 
постигнем една истинска версия 2.0 на SOLVIT обаче е необходима много работа. 
Информацията за SOLVIT трябва още повече да бъде разпространена, особено в 
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деловите кръгове.

За да се използва пълният потенциал на единния пазар, SOLVIT трябва да заработи по-
добре. В това отношение огромен проблем представлява фактът, че националните 
норми в много от държавите членки противоречат на законодателството на ЕС за 
единния пазар. Този въпрос трябва да бъде решен и центровете на SOLVIT следва да 
могат да сезират Комисията за идентифицирани от тях случаи. Процедурите за 
нарушение обаче са често много бавни и ясно показват нуждата от ускоряването им. 

Комисията следва да разгледа още по-задълбочено възможността да се използва 
принципът на „публично порицание“, за да се накарат държавите членки да прилагат и 
транспонират своевременно законодателството относно единния пазар, и да излага на 
показ примери на национални норми, които противоречат на законодателството в 
областта на единния пазар, с цел да оказва натиск върху тези държави членки. 

В сложни случаи — често такива, които са свързани с търговската дейност, центровете 
на SOLVIT следва да бъдат насърчавани да осъществяват контакт и да си сътрудничат с 
жалбоподателя, с цел да се изясни проблемът, което, за съжаление, днес не се случва. 
Освен това центровете на SOLVIT следва да бъдат насърчавани да използват ресурсите 
на Комисията с цел получаване на неформална помощ при разглеждането на случаи. 

И не на последно място е ясно, че четири години след последния доклад на 
Европейския парламент относно SOLVIT отново се явяват същите въпроси. Съвсем не 
е добре, че не виждаме достатъчно развитие по отношение на структурните проблеми 
на SOLVIT и неотложният въпрос е какво да направим във връзка с това. 

Въпросът, който трябва да бъде зададен, е дали правим достатъчно в този момент и 
дали не може да се направи повече. Много са основателните причини да се следи 
отблизо напредъкът на SOLVIT. Мрежата има потенциала да предлага решения на 
проблемите не само на гражданите и предприятията, но и на целия единен пазар и 
икономиката. 

По мнението на докладчика трябва да се види дали създаването на формална рамка за 
SOLVIT посредством директива няма да реши тези въпроси. Тъй като в момента като 
че ли липсва политическа воля да се продължи в тази посока, докладчикът предлага да 
се определят някои подходящи етапни цели за развитието на SOLVIT. Ако тези цели не 
бъдат изпълнени в определен срок, може би трябва да се обмисли дали да не се замени 
неформалната процедура със законодателен акт. 


