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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om SOLVIT
(2013/2154(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens henstilling 2013/461/EU af 17. september 2013 om 
principperne for SOLVIT1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. september 2013 om mere indflydelse til 
virksomheder og borgere på Europas indre marked: En handlingsplan for at styrke Dit 
Europa i samarbejde med medlemsstaterne (COM(2013)0636),

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 24. februar 2012 
med titlen "Reinforcing effective problem-solving in the Single Market – Unlocking full 
SOLVIT's potential at the occasion of its 10th anniversary" (SWD(2012)0033),

– der henviser til Kommissionens første rapport af 28. november 2012 om status for 
integrationen på det indre marked 2013 - Bidrag til den årlige vækstundersøgelse 2013 
(COM(2012)0752),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. juni 2012 om bedre forvaltning af det 
indre marked (COM(2012)0259),

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 24. februar 2012 
med titlen "Making the Single Market Deliver – Annual Governance Check-up 2011" 
(SWD(2012)0025), 

– der henviser til onlineresultattavlen for det indre marked, som blev offentliggjort den 4. 
juli 2013,

– der henviser til undersøgelsen "en europæisk kvikskranke" fra juli 2013, der blev bestilt af 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

– der henviser til sin beslutning af 7. februar 2013 om forvaltningen af det indre marked2,

– der henviser til sin beslutning af 14. juni 2012 om akten for det indre marked - de næste 
trin i vækstbestræbelserne3,

– der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om styring og partnerskab i det indre 
marked4,

                                               
1 EUT L 249 af 19.9.2013, s. 10.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0054.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0258.
4 EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 51.
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– der henviser til sin beslutning af 9. marts 2010 om SOLVIT1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at borgeres og virksomheders rettigheder i det indre marked skal udøves 
effektivt, og at den EU-lovgivning, der garanterer disse rettigheder, skal håndhæves 
effektivt;

B. der henviser til, at SOLVIT behandler ca. 1 300 sager om året og formår at finde løsninger 
for omkring 90 % af dets klienter inden for fristen på 70 dage;

C. der henviser til, at interessen for og anvendelsen af Dit Europa er i hastig vækst, og at 
mere end 11 000 besøgende ifølge onlineresultattavlen for det indre marked sidste år 
besøgte portalen hver dag i forhold til 6 500 det foregående år;

D. der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har opfordret til yderligere at styrke 
SOLVIT-nettet og til, at der skal være flere og bedre oplysninger til rådighed om EU-
rettighederne;

E. der henviser til, at SOLVIT spiller en væsentlig rolle som et centralt redskab til 
problemløsning og følgelig som et middel til at sikre en bedre overholdelse af EU-
lovgivningen om det indre marked; der henviser til, at SOLVIT til trods herfor forbliver 
underudnyttet, og at dets potentiale endnu ikke er blevet fuldt udnyttet;

F. der henviser til, at undersøgelsen "en europæisk kvikskranke", der blev bestilt af IMCO, 
viser, at europæiske borgere og virksomheder har adgang til en bred vifte af 
onlineoplysninger, onlinerådgivning og onlinebistand, men at kendskabet til disse 
tjenester er meget lavt, idet 91,6 % af de adspurgte personer ikke havde kendskab til en 
onlinetjeneste, som de kunne anvende for at løse problemer om det indre marked;

G. der henviser til, at der bør gøres yderligere bestræbelser på bedre at integrere SOLVIT i 
udbuddet af assistancetjenester og håndhævelsesredskaber, der står til rådighed på 
medlemsstats- og EU-niveau;

H. der henviser til, at borgere og virksomheder med henblik på at identificere problemer 
korrekt, når de opstår, og for at kunne løse dem skal kende deres rettigheder i det indre 
marked;

Indledning: en effektiv udøvelse af rettigheder og en effektiv anvendelse af muligheder i 
det indre marked

1. gentager, at det indre markeds potentiale kun kan udnyttes fuldt ud, hvis borgere og 
virksomheder kender deres rettigheder og muligheder og kan gøre effektiv brug af dem; 

                                               
1 EUT C 349 E af 22.12.2010, s. 10.
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minder om, at disse målsætninger kun kan opfyldes, såfremt medlemsstaterne sikrer en 
effektiv håndhævelse af lovgivningen om det indre marked, og såfremt der stilles 
oplysninger af god kvalitet og effektive problemløsningsmekanismer til rådighed;

2. fremhæver, at mange problemer vedrørende det indre marked skyldes overregulering, sen 
eller forkert gennemførelse i én eller flere medlemsstater eller nationale regler, som er i 
strid med EU-lovgivningen; opfordrer på det kraftigste Kommissionen til i denne 
henseende at lægge pres på de medlemsstater, som ikke overholder reglerne for det indre 
marked;

3. påpeger, at mange problemer vedrørende gennemførelsen af reglerne for det indre marked 
opdages gennem SOLVIT-nettet, og roser SOLVIT's bidrag til administrative og 
reguleringsmæssige ændringer for at afhjælpe disse problemer;

4. understreger, at en korrekt gennemførelse, håndhævelse og overholdelse af lovgivningen 
om det indre marked er af afgørende betydning for europæiske borgere og virksomheder 
og følgelig for økonomien som helhed; understreger desuden medlemsstaternes retlige 
forpligtelser i denne henseende; 

5. gentager sin opfordring til yderligere at udvikle de gældende overtrædelsesprocedurer, 
herunder ved at sikre en mere stringent anvendelse af disse procedurer i forbindelse med 
overtrædelser af Unionens lovbestemmelser vedrørende det indre marked og ved at 
anvende hurtigere procedurer;

6. understreger endvidere betydningen af at gøre enhver indsats for at sikre, at 
håndhævelsesproblemer undgås, opdages eller fjernes, før det bliver nødvendigt at indlede 
formelle overtrædelsesprocedurer;

7. fremhæver anvendelsen af nultolerance over for manglende overholdelse af 
tjenesteydelsesdirektivet og peer review i forbindelse med gennemførelsen og 
omsætningen til national lovgivning af dette direktiv som metoder til at sikre effektiv 
anvendelse af lovgivningen om det indre marked;

SOLVIT: bistår enkeltpersoner og virksomheder med at løse problemer

8. glæder sig over Kommissionens nye henstilling om principperne for SOLVIT, der baner
vejen for SOLVIT 2.0;

9. bemærker, at SOLVIT-nettet har opnået konkrete resultater og har vist sig nyttigt; 
bemærker imidlertid, at der er rigelig plads til forbedring;

10. bemærker, at en stor del af SOLVIT's klienter er borgere; understreger behovet for fuldt 
ud at udnytte SOLVIT's store potentiale som et redskab til problemløsning for 
virksomheder; understreger, at der skal gøres en yderligere indsats med henblik på at øge 
virksomhedernes kendskab til SOLVIT, informere dem om dets muligheder og sætte dem 
i stand til bedre at anvende det; bifalder den nylige opdatering af virksomhedsportalen Dit 
Europa som et positivt skridt i denne retning;

11. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at tilstrækkelige budgetressourcer og menneskelige 



PE522.880v01-00 6/10 PR\1008545DA.doc

DA

ressourcer stilles til rådighed for at vedligeholde SOLVIT-nettet;

12. understreger betydningen af at bevare kvaliteten af de tjenester, som SOLVIT tilbyder, til 
trods for budgetbegrænsninger og begrænsede menneskelige ressourcer; understreger 
betydningen af at sikre, at SOLVIT-centrene har tilstrækkeligt veluddannet personale med 
passende juridisk ekspertise og viden om de relevante EU-sprog;

13. opfordrer til en bedre strømlining med andre procedurer til behandling af klager, navnlig 
EU Pilot;

14. understreger betydningen af at få SOLVIT til at behandle flere virksomhedsrelaterede 
sager; bemærker, at dette kræver større viden om SOLVIT inden for erhvervslivet og 
villighed i visse SOLVIT-centre til at behandle mere komplekse sager;

15. beklager, at mange erhvervsrelaterede sager, der kunne behandles af SOLVIT, afvises 
med den begrundelse, at de er for komplekse; mener, at hvis bestemte SOLVIT-centre 
finder sådanne erhvervsrelaterede sager for komplekse at behandle, er dette et problem, 
der skal løses lokalt i de pågældende SOLVIT-centre;

16. fremhæver betydningen af, at Kommissionen giver uformel bistand med 
sagsbehandlingen, herunder uformel juridisk rådgivning i komplekse sager; opfordrer 
SOLVIT-centrene til at gøre brug af en sådan bistand;

17. glæder sig over præcisionen i Kommissionens henstilling 2013/461/EU om SOLVIT's 
mandat med hensyn til sager, hvor nationale regler er i strid med EU-lovgivningen (også 
kendt som strukturelle sager); glæder sig over, at visse SOLVIT-centre behandler sådanne 
sager; opfordrer alle SOLVIT-centre til at yde effektiv bistand, når der opstår sådanne 
strukturelle problemer, herunder ved at bistå med at identificere mulige problemer, der 
skyldes foreslået national lovgivning;

18. opfordrer SOLVIT-centrene til at udvise større dristighed i forbindelse med deres svar på 
klager og navnlig i forbindelse med behandlingen af mere komplekse sager;

19. fremhæver, at det er væsentligt, at ansøgeren, de involverede SOLVIT-centre og 
Kommissionen fastholder kommunikationen og et tæt samarbejde under hele proceduren; 
bemærker, at ansøgeren i mange tilfælde ikke høres under proceduren, men at ansøgeren 
blot er i kontakt med SOLVIT-centret, når denne indgiver ansøgningen, og når sagen 
afsluttes;

20. understreger betydningen af at øge kendskabet til og synligheden af SOLVIT-nettet og af 
at bringe det tættere på personer, som ikke kender til det;

21. opfordrer SOLVIT-centrene til at engagere sig proaktivt ved at tage initiativer til at 
etablere kontakt med borgere og virksomheder;

22. glæder sig over onlineresultattavlen for det indre marked, der forelægger data om 
medlemsstaternes resultater for så vidt angår SOLVIT og Dit Europa og deres resultater 
med hensyn til EU-lovgivning af relevans for det indre markeds funktion; 
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23. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe yderligere foranstaltninger til at 
formidle oplysninger om tilgængeligheden af disse instrumenter til borgere, virksomheder 
og iværksættere;

24. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den årlige rapport om det indre markeds 
integration fortsat at overvåge Unionens problemløsningsmekanismers resultater – navnlig 
SOLVIT – som en del af den årlige vækstundersøgelse; gentager endvidere sin opfordring 
til Kommissionen om at styrke forvaltningen af det indre marked ved at oprette en særlig 
søjle i det europæiske semester, herunder målrettede landespecifikke henstillinger;

25. fastholder sit engagement i nøje at overvåge SOLVIT's fremskridt; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at udarbejde målelige milepæle for den ønskede 
udvikling af SOLVIT; mener, at det bør genovervejes at erstatte den uformelle procedure 
med en lovgivningsmæssig retsakt, såfremt disse milepæle ikke nås;

Dit Europa: en bedre imødekommelse af borgeres og virksomheders behov

26. bemærker den fortsatte stigning i anvendelsen af portalen Dit Europa;

27. glæder sig over de mål, der er fastlagt i handlingsplanen for Dit Europa, nemlig at 
formidle oplysninger af god kvalitet om EU-rettighederne i det indre marked, øge 
bevidstheden om Dit Europa og at iværksætte et tæt partnerskab mellem Kommissionen 
og medlemsstaterne;

28. tilskynder Kommissionen til at placere Dit Europa som et redskab for virksomheder på en 
bedre måde og øge synligheden heraf;

29. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forelægge oplysninger om nationale regler 
og procedurer for EU-rettighederne; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at disse 
oplysninger er praktiske, ikketekniske, opdaterede og tilgængelige på de relevante sprog 
og at forbinde deres nationale portaler (e-forvaltning) med Dit Europa;

30. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes parlamenter og regeringer.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Med henblik på at sikre at det indre marked opnår resultater til gavn for borgere og 
virksomheder, er det af afgørende betydning at forbedre de oplysninger, der er til rådighed for 
personer og virksomheder, om deres rettigheder i det indre marked og reglerne i de forskellige 
medlemsstater, men ligeledes at tilbyde dem den nødvendige bistand med at løse problemer 
på tværs af grænserne. Disse målsætninger har stået højt på Parlamentets dagsorden i en 
række år.

Den 17. september 2013 forelagde Kommissionen en henstilling om SOLVT og en 
handlingsplan for Dit Europa. Den nye henstilling fra Kommissionen forventes at hjælpe 
SOLVIT med at opnå bedre resultater, medens handlingsplanen for Dit Europa bør bidrage til 
at forbedre tilgængeligheden og kvaliteten af oplysninger om EU-rettighederne i det indre 
marked og således forbedre det kendskab, som borgere og virksomheder, navnlig SMV'er, har 
til deres rettigheder, og sørge for, at de også kan finde vej til SOLVIT, når de støder på 
problemer i forbindelse med udøvelsen af disse rettigheder.

Efter en række betænkninger udarbejdet af IMCO i de seneste år fokuserer denne betænkning 
på SOLVIT og undersøger dets funktion ud fra et bredere perspektiv for så vidt angår 
forvaltning af det indre marked.

SOLVIT har som redskab opnået konkrete resultater og bevist sin nytte og værdi for det indre 
marked. Der er imidlertid stadig stor plads til forbedring med hensyn til at give borgere og 
virksomheder mulighed for at nyde godt af deres rettigheder i det indre marked via SOLVIT 
og andre foranstaltninger.

Mange eksempler på overregulering, sen eller forkert gennemførelse eller eksempler på 
nationale regler, der er i modstrid med EU-lovgivningen, kan blive og bliver opdaget gennem 
SOLVIT-sager. SOLVIT er ofte det sted, hvor borgere og virksomheder gør myndighederne 
opmærksomme på, at noget ikke fungerer efter hensigten. På denne måde er der et stort 
potentiale for, at SOLVIT kan sikre en mere gnidningsløs funktion af hele det indre marked, 
og der bør gøres langt mere for at anvende denne viden og disse resultater for at korrigere 
forholdene. 

I et stort maskineri kan en tilsyneladende lille del undertiden spille en afgørende rolle. På 
denne måde kan det endda argumenteres, at såfremt SOLVIT er ét af redskaberne til at smøre 
det indre markeds maskineri, er et velfungerende SOLVIT af afgørende betydning for at 
udnytte det indre markeds potentiale fuldt ud og øge væksten. Med henblik på at udnytte 
SOLVIT's fulde potentiale skal vi dog op i et endnu højere gear. Vi skal desuden overveje, om 
SOLVIT kan nå det niveau, som vi alle håber på, gennem en uformel og frivillig tilgang, eller 
om vi har behov for lovgivning.

SOLVIT

SOLVIT blev oprettet i 2002 og er et onlinenet for uformel bilæggelse af 
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grænseoverskridende tvister om en ukorrekt og upræcis anvendelse af det indre markeds 
regler mellem borgere eller virksomheder og nationale forvaltninger i hele EU. SOLVIT kan 
dog kun behandle sådanne tvister, såfremt de ikke er under retslig behandling på nationalt 
plan eller EU-plan. Nettet fører nationale SOLVIT-centre, der er baseret i medlemsstaternes 
nationale forvaltning, og Kommissionen sammen. SOLVIT er en onlinemekanisme til 
tvistbilæggelse og samtidig et samarbejdsnet mellem nationale forvaltninger, der bidrager til 
at forbedre EU-lovgivningens gennemførelseskapacitet på nationalt plan og således fremmer 
en korrekt anvendelse af EU-lovgivningen.

I løbet af nettets ti første år efter dets oprettelse (2003-2013) har der været en konstant 
stigning i antallet af sager, der er blevet indbragt for SOLVIT. SOLVIT modtog i begyndelsen 
mindre end 200 sager (2003) og modtager nu omkring 3 000 klager årligt, hvoraf 1 300 hører 
under dets mandat og i øjeblikket behandles af nettet. Ifølge onlineresultattavlen for det indre 
marked udgjorde det samlede antal sager i perioden marts 2012-februar 2013 henholdsvis 
3 023 og 1 238. 89 % af de behandlede sager er blevet løst eller afklaret inden for fristen på ti 
uger, medens 2 % (19 sager) er blevet afvist, og omkring 10 % fortsat ikke er løst. 

I ovennævnte periode var nettets gennemsnitlige sagsbehandlingstid 68 dage (og er blevet 
forbedret i forhold til det foregående år, hvor SOLVIT-centrene i gennemsnit formåede at 
behandle sager inden for 75 dage).

Det bør bemærkes, at antallet af sager i løbet af årene er steget løbende, og at dette i langt 
højere grad skyldes stigningen i antallet af klager fra borgere end en stigning i antallet af 
klager fra virksomheder. Selv om det har været blandt Kommissionens nøgleprioriteringer at 
tiltrække virksomhedssager til SOLVIT, er antallet af virksomhedssager forblevet forholdsvis 
stabilt og lavt. I 2010 blev der registreret 167 virksomhedssager ud af et samlet antal på 1 363 
sager.

Spørgsmål om socialsikring giver anledning til de fleste sager, der indbringes for SOLVIT. 
Medens borgere, der kommer til SOLVIT, oftest oplever problemer vedrørende socialsikring, 
opholdsret og anerkendelse af faglige kvalifikationer, er det primære problemområde for 
virksomhedssager beskatning, navnlig tilbagebetaling af moms.

Følgelig er det tydeligt, at der er en positiv tendens inden for SOLVIT's udvikling. Der 
behandles flere sager, den gennemsnitlige svartid forbliver inden for grænsen på ti uger, og 
andelen af sager, der løses, er høj. Med den forventning, der er til SOLVIT politisk, og det 
potentiale, som alle er enige om, at redskabet har, er det imidlertid nødvendigt at intensivere 
indsatsen i endnu højere grad.

Foranstaltninger, der bør overvejes

Ordføreren anbefaler følgende:

SOLVIT er en succes, der har opnået konkrete resultater, og den nye henstilling fra 
Kommissionen udgør et skridt fremad med hensyn til at fastlægge, hvilke sager af strukturel 
karakter SOLVIT-centrene bør behandle. Med henblik på at opnå en egentlig SOLVIT 2.0-
version er der imidlertid meget arbejde, der skal gøres. Oplysningerne om SOLVIT skal være 
langt mere udbredte, navnlig blandt erhvervslivet.
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For at udnytte det indre markeds fulde potentiale skal SOLVIT fungere bedre. I denne 
henseende er det et enormt problem, at nationale regler i mange medlemsstater er i modstrid 
med EU-lovgivningen om det indre marked. Dette problem bør løses, og SOLVIT-centrene 
bør kunne henvise sager af denne karakter til Kommissionen. Overtrædelsesprocedurerne er 
imidlertid ofte for langsomme, hvilket understreger behovet for hurtigere procedurer. 

Kommissionen bør yderligere undersøge, hvordan den kan anvende princippet om "naming & 
shaming" til at få medlemsstaterne til at gennemføre og omsætte lovgivningen om det indre 
marked i den nationale lovgivning rettidigt og fremhæve eksempler på nationale regler, der er 
i modstrid med lovgivningen om det indre marked for at lægge pres på disse medlemsstater. 

I komplekse sager, som ofte er virksomhedsrelaterede sager, bør SOLVIT-centrene tilskyndes 
til at kommunikere og samarbejde med ansøgeren for at tydeliggøre sagen, hvilket uheldigvis 
ofte ikke er tilfældet i dag. SOLVIT-centrene bør endvidere tilskyndes til at anvende 
ressourcer i Kommissionen for at få uformel bistand med sagsbehandlingen. 

Sidst, men ikke mindst, er det fire år efter Europa-Parlamentets sidste betænkning om 
SOLVIT tydeligt, at de samme spørgsmål opstår igen. Det er simpelthen ikke godt nok, at vi 
ikke ser en større udvikling i de strukturelle problemer med SOLVIT, og det presserende 
spørgsmål er, hvad der kan gøres ved det. 

Det spørgsmål, der skal stilles, er, om vi i øjeblikket gør nok, eller om der kan gøres mere. 
Der er mange gode grunde til nøje at følge SOLVIT's fremskridt. SOLVIT har potentialet til 
at blive en problemløser for ikke blot borgere og virksomheder, men for hele det indre marked 
og økonomien. 

Efter ordførerens mening skal det undersøges, om oprettelsen af en formel ramme for 
SOLVIT gennem et direktiv vil løse disse problemer. Siden der for øjeblikket ikke lader til at 
være politisk vilje til at fortsætte i den retning, vil jeg foreslå, at der udarbejdes visse 
relevante milepæle for udviklingen af SOLVIT. Såfremt disse milepæle ikke nås inden for en 
bestemt frist, kan det være nødvendigt at overveje at erstatte den uformelle procedure med en 
lovgivningsmæssig retsakt. 


