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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkosta (SOLVIT)
(2013/2154(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 17. syyskuuta 2013 annetun komission suosituksen 2013/461/EU 
SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa koskevista periaatteista1,

– ottaa huomioon 17. syyskuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Yritysten ja 
kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sisämarkkinoilla: toimintasuunnitelma 
Sinun Eurooppasi -portaalin tehostamiseksi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa” 
(COM(2013)0636),

– ottaa huomioon SOLVIT-verkon täyden potentiaalin vapauttamista koskevan 
24. helmikuuta 2012 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Reinforcing 
effective problem-solving in the Single Market – Unlocking SOLVIT’s full potential at 
the occasion of its 10th anniversary” (SWD(2012)0033),

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2012 annetun komission ensimmäisen kertomuksen 
”Sisämarkkinoiden yhdentymistilanne 2013 – Osallistuminen vuotuiseen 
kasvuselvitykseen 2013” (COM(2012)0752),

– ottaa huomioon sisämarkkinoiden hallinnointia koskevan 8. kesäkuuta 2012 annetun 
komission tiedonannon sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantamisesta 
(COM(2012)0259),

– ottaa huomioon 24. helmikuuta 2012 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”Making the Single Market Deliver – Annual Governance check-up 2011” 
(SWD(2012)0025), 

– ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2013 julkistetun verkossa olevan sisämarkkinoiden 
tulostaulun,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämän, heinäkuussa 2013 
julkaistun tutkimuksen ”A European Single Point of Contact”,

– ottaa huomioon 7. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoinnin 
hallinnoinnista2,

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketista ja kasvun edistämistoimista3,

– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman hallintotavasta ja 

                                               
1 EUVL L 249, 19.9.2013, s. 10.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0054.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0258.
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kumppanuudesta sisämarkkinoilla1,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman tehokkaasta 
ongelmanratkaisusta sisämarkkinoilla (SOLVIT)2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

A. katsoo, että kansalaisten ja yritysten oikeuksia sisämarkkinoilla on hyödynnettävä 
tehokkaasti ja että nämä oikeudet takaava EU:n lainsäädäntö on pantava tehokkaasti 
täytäntöön;

B. ottaa huomioon, että SOLVIT-verkostossa käsitellään vuosittain noin 1 300 tapausta ja 
löydetään ratkaisu noin 90 prosentille asiakkaista 70 päivän määräajassa;

C. ottaa huomioon, että kiinnostus Sinun Eurooppasi -portaalia kohtaan ja portaalin käyttö 
kasvavat nopeasti ja että verkossa olevan sisämarkkinoiden tulostaulun mukaan portaalia 
käytti viime vuonna päivittäin yli 11 000 kävijää, kun määrä edeltävänä vuonna oli 6 500;

D. toteaa vaatineensa toistuvasti, että SOLVIT-verkostoa vahvistetaan ja saataville tuodaan 
enemmän ja parempaa tietoa EU-oikeuksista;

E. katsoo, että SOLVIT-verkostolla on merkittävä rooli keskeisenä 
ongelmanratkaisuvälineenä ja siten myös unionin sisämarkkinalainsäädännön paremman 
noudattamisen takaamiskeinona; katsoo, että SOLVIT-verkostoa käytetään tästä 
huolimatta liian vähän eikä sen kaikkia mahdollisuuksia ole hyödynnetty;

F. ottaa huomioon, että parlamentin teettämästä tutkimuksesta ”A European Single Point of 
Contact” ilmenee, että vaikka Euroopan kansalaisille ja yrityksille on verkossa tarjolla 
runsaasti tietoa, neuvoja ja apua, näiden palvelujen tunnettuus on hyvin huono, sillä 
91,6 prosentilla vastanneista ei ollut tietoa mistään verkkopalveluista, joista voisi saada 
apua sisämarkkinoihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen;

G. katsoo, että on tehtävä lisää työtä SOLVIT-verkoston integroimiseksi paremmin 
kansallisella ja unionin tasolla käytettävissä olevien avustuspalvelujen ja 
täytäntöönpanokeinojen joukkoon;

H. toteaa, että kansalaisten ja yritysten on oltava tietoisia oikeuksistaan sisämarkkinoilla 
voidakseen tunnistaa ongelmat oikein, kun niitä ilmenee, ja ratkaistakseen ne;

Johdanto: sisämarkkinoihin liittyvien oikeuksien ja mahdollisuuksien tehokas 
hyödyntäminen

1. muistuttaa, että sisämarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet voidaan hyödyntää vain, jos 
kansalaiset ja yritykset ovat tietoisia oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan ja pystyvät 

                                               
1 EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 51.
2 EUVL C 349 E, 22.12.2010, s. 10.
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käyttämään niitä tehokkaasti; muistuttaa, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos 
jäsenvaltiot takaavat sisämarkkinalainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon ja jos 
saatavilla on laadukasta tietoa ja tehokkaita ongelmanratkaisumekanismeja;

2. korostaa, että monet sisämarkkinoihin liittyvät ongelmat johtuvat ylisääntelystä, 
viivästyneestä tai väärästä täytäntöönpanosta yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai 
kansallisista säännöistä, jotka ovat ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa; kehottaa 
painokkaasti komissiota painostamaan tältä osin niitä jäsenvaltioita, jotka eivät noudata 
sisämarkkinasääntöjä;

3. huomauttaa, että monet sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanoon liittyvät ongelmat 
havaitaan SOLVIT-verkoston kautta, ja korostaa SOLVIT-verkoston suotuisaa vaikutusta 
hallinnollisiin ja sääntelyllisiin muutoksiin tällaisten ongelmien korjaamiseksi;

4. korostaa, että sisämarkkinalainsäädännön asianmukainen täytäntöönpano, valvonta ja 
noudattaminen on äärimmäisen tärkeää eurooppalaisten kuluttajien ja yritysten sekä näin 
ollen myös koko talouden kannalta; korostaa myös tähän liittyviä jäsenvaltioiden 
oikeudellisia velvoitteita; 

5. toistaa vaatimuksensa, että sovellettavia rikkomusmenettelyjä on kehitettävä edelleen 
muun muassa niin, että taataan tällaisten menettelyjen tiukempi käyttö sisämarkkinoita 
koskevan unionin lainsäädännön rikkomusten yhteydessä ja sovelletaan nopeampia 
menettelyjä;

6. korostaa lisäksi, että on tärkeää pyrkiä kaikin tavoin varmistamaan, että täytäntöönpanon 
ongelmat ehkäistään, havaitaan ja poistetaan, ennen kuin on tarpeen käynnistää virallisia 
rikkomusmenettelyjä;

7. painottaa nollatoleranssin soveltamista palveludirektiivin noudattamatta jättämiseen sekä 
vertaisarvioinnin käyttämistä palveludirektiivin täytäntöönpanossa ja saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että sisämarkkinalainsäädäntöä sovelletaan 
tehokkaasti;

SOLVIT: apua henkilöille ja yrityksille ongelmien ratkaisemiseen

8. pitää myönteisenä SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa koskevista periaatteista annettua 
komission suositusta, joka näyttää suuntaa SOLVIT 2.0:lle;

9. huomauttaa, että SOLVIT-verkosto on tuonut konkreettisia tuloksia ja osoittanut 
hyödyllisyytensä; toteaa kuitenkin, että parantamisen varaa on paljon;

10. panee merkille, että suuri enemmistö SOLVIT-verkoston asiakkaista on kansalaisia; 
painottaa tarvetta hyödyntää SOLVIT-verkoston suuret mahdollisuudet yritysten 
ongelmanratkaisuvälineenä; korostaa, että on pyrittävä tehokkaammin tiedottamaan 
yrityksille SOLVIT-verkostosta, kertomaan niille sen mahdollisuuksista ja auttamaan niitä 
käyttämään sitä paremmin; pitää Sinun Eurooppasi -yritysportaalin äskettäistä 
päivittämistä myönteisenä askeleena tähän suuntaan;

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että SOLVIT-verkoston ylläpitämiseen on 
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käytettävissä riittävästi määrärahoja ja henkilöstöä;

12. korostaa, että on tärkeää ylläpitää SOLVIT-verkoston tarjoaman palvelun laatua 
määrärahojen ja henkilöstöresurssien rajallisuudesta huolimatta; korostaa, että on tärkeää 
varmistaa, että SOLVIT-keskuksissa on tarpeeksi hyvin koulutettua henkilöstöä, joilla on 
riittävä oikeudellinen asiantuntemus ja asianmukaisten unionin kielten taito;

13. peräänkuuluttaa parempaa yhteensovittamista muiden valitustenkäsittelymenettelyjen, 
erityisesti EU Pilot -hankkeen, kanssa;

14. korostaa, että on tärkeää ohjata SOLVIT-verkostoa käsittelemään enemmän 
yritystapauksia; huomauttaa tämän edellyttävän sitä, että yrityksillä on enemmän tietoa 
SOLVIT-verkostosta ja että jotkin SOLVIT-keskukset ovat valmiita vastaanottamaan 
mutkikkaampia tapauksia;

15. pitää valitettavana, että monet yritystapaukset, joita voitaisiin käsitellä SOLVIT-
verkostossa, hylätään liian monimutkaisuuden vuoksi; katsoo, että jos tällaisia 
yritystapauksia pidetään joissakin SOLVIT-keskuksissa liian mutkikkaina, tämä ongelma 
on ratkaistava paikallisesti kyseisissä keskuksissa;

16. pitää tärkeänä sitä, että komissio avustaa epävirallisesti tapausten käsittelyssä ja antaa 
muun muassa epävirallisia lainopillisia neuvoja monimutkaisissa tapauksissa; kehottaa 
SOLVIT-keskuksia hyödyntämään tätä apua;

17. pitää myönteisenä komission suosituksen 2013/461/EU sisältämää selvennystä SOLVIT-
verkoston toimeksiannosta tapauksissa, joissa kansalliset säännöt ovat ristiriidassa unionin 
lainsäädännön kanssa (toisin sanoen rakenteellisissa tapauksissa); on tyytyväinen siihen, 
että jotkin SOLVIT-keskukset vastaanottavat tällaisia tapauksia; kehottaa kaikkia 
SOLVIT-keskuksia antamaan aina tehokasta apua tällaisiin rakenteellisiin ongelmiin, 
muun muassa auttamalla tunnistamaan ehdotetun kansallisen lainsäädännön mahdollisesti 
aiheuttamat ongelmat;

18. kehottaa SOLVIT-keskuksia vastaamaan valituksiin rohkeammin ja erityisesti 
käsittelemään mutkikkaampia tapauksia;

19. korostaa sen tärkeyttä, että hakija, asianomaiset SOLVIT-keskukset ja komissio 
ylläpitävät viestintää ja tiivistä yhteistyötä koko menettelyn ajan; panee merkille, että 
useissa tapauksissa hakijaa ei kuulla menettelyn aikana vaan hakija on yhteydessä 
SOLVIT-keskukseen vain hakemuksen toimittamisen ja tapauksen päätökseen saattamisen 
yhteydessä;

20. korostaa, että on tärkeää lisätä SOLVIT-verkoston tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä tuoda 
verkostoa lähemmäs ihmisiä, jotka eivät tiedä siitä;

21. kannustaa SOLVIT-keskuksia toimimaan ennakoivasti luomalla oma-aloitteisesti 
yhteyksiä kansalaisiin ja yrityksiin;

22. pitää myönteisenä verkossa olevaa sisämarkkinoiden tulostaulua, jossa esitetään tietoja 
jäsenvaltioiden edistymisestä SOLVIT-verkoston ja Sinun Eurooppasi -portaalin osalta 
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sekä niiden edistymisestä sisämarkkinoiden toiminnan kannalta keskeisen EU:n 
lainsäädännön osalta; 

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan lisätoimia näiden välineiden saatavuutta 
koskevan tiedon levittämiseksi kansalaisten, yritysten ja yrittäjien keskuuteen;

24. kehottaa komissiota jatkossakin seuraamaan sisämarkkinoiden yhdentymistä koskevassa 
kertomuksessaan unionin ongelmanratkaisumekanismien, erityisesti SOLVIT-verkoston, 
suorituskykyä osana vuotuista kasvuselvitystä; kehottaa lisäksi uudelleen komissiota 
vahvistamaan sisämarkkinahallintoa perustamalla EU-ohjausjaksoon erityisen pilarin, joka 
sisältäisi erityisiä maakohtaisia suosituksia;

25. on edelleen sitoutunut seuraamaan tiiviisti SOLVIT-verkoston edistystä; kehottaa 
komissiota asettamaan mitattavissa olevia välitavoitteita SOLVIT-verkoston toivotulle 
kehitykselle; katsoo, että jos välitavoitteita ei saavuteta, epävirallisen menettelyn 
korvaamista säädöksellä tulisi harkita uudelleen;

Sinun Eurooppasi: kansalaisten ja yritysten tarpeiden parempi huomioiminen

26. panee merkille Sinun Eurooppasi -portaalin käytön jatkuvan kasvun;

27. on tyytyväinen Sinun Eurooppasi -portaalia koskevan toimintasuunnitelman tavoitteisiin: 
tarjota käytännöllistä ja laadukasta tietoa EU:n takaamista oikeuksista sisämarkkinoilla, 
lisätä tietoisuutta Sinun Eurooppasi -portaalista ja luoda tiivis kumppanuus komission ja 
jäsenvaltioiden välille;

28. kannustaa komissiota asemoimaan Sinun Eurooppasi -portaalin paremmin yrityksille 
sopivaksi välineeksi ja parantamaan sen näkyvyyttä;

29. kehottaa jäsenvaltioita antamaan tietoja EU-oikeuksia koskevista kansallisista säännöistä 
ja menettelyistä; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että tiedot ovat käytännöllisiä, 
yleiskielisiä, ajantasaisia ja saatavilla asianmukaisilla kielillä, sekä linkittämään 
kansalliset portaalinsa (sähköinen hallinto) Sinun Eurooppasi -portaaliin;

30. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.
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PERUSTELUT

Johdanto

Jotta voidaan varmistaa, että sisämarkkinoista on hyötyä kansalaisille ja yrityksille, on tärkeää 
parantaa tietoa, jota ihmiset ja yritykset saavat oikeuksistaan sisämarkkinoilla ja eri 
jäsenvaltioissa käytössä olevista säännöistä, sekä tarjota ihmisille ja yrityksille rajat ylittävien 
ongelmien ratkaisemiseen tarvittavaa apua. Nämä tavoitteet ovat olleet parlamentin asialistan 
kärjessä useita vuosia.

Komissio esitteli 17. syyskuuta 2013 SOLVIT-verkostoa koskevan suosituksen ja Sinun 
Eurooppasi -portaalia koskevan toimintasuunnitelman. Tämän uuden komission suosituksen 
on tarkoitus auttaa SOLVIT-verkostoa toimimaan paremmin. Sinun Eurooppasi -portaalia 
koskevan toimintasuunnitelman puolestaan pitäisi parantaa EU-oikeuksia sisämarkkinoilla 
koskevien tietojen saatavuutta ja laatua, lisätä näin kansalaisten ja yritysten, erityisesti pk-
yritysten, tietoisuutta omista oikeuksistaan sekä auttaa kansalaisia ja yrityksiä kääntymään 
SOLVIT-verkoston puoleen näiden oikeuksien hyödyntämiseen liittyvien ongelmien 
yhteydessä.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan viime vuosina laatimien useiden mietintöjen 
jälkeen tässä mietinnössä keskitytään SOLVIT-verkostoon ja tarkastellaan sen toimintaa 
laajemmasta sisämarkkinahallinnon näkökulmasta.

SOLVIT on saavuttanut konkreettisia tuloksia ja osoittanut hyödyllisyytensä ja arvonsa 
sisämarkkinoiden kannalta. Kansalaisten ja yritysten mahdollisuuksia hyödyntää oikeuksiaan 
sisämarkkinoilla SOLVIT-verkoston ja muiden toimien kautta voidaan kuitenkin vielä 
parantaa huomattavasti. 

SOLVIT-tapauksissa voidaan havaita ja havaitaankin useita esimerkkejä ylisääntelystä, 
viivästyneestä tai väärästä täytäntöönpanosta sekä kansallisista säännöistä, jotka ovat 
ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa. SOLVIT toimii usein välineenä, jonka avulla 
kansalaiset ja yritykset ilmoittavat viranomaisille, ettei jokin toimi suunnitellusti. Siksi 
SOLVIT tarjoaa suuret mahdollisuudet varmistaa, että sisämarkkinat kokonaisuudessaan 
toimivat sujuvammin. On toteutettava vielä paljon toimia, jotta näitä tietoja ja havaintoja 
voidaan käyttää asioiden korjaamiseen. 

Isossa moottorissa asiat voivat joskus pyöriä näennäisesti pienen osan ympärillä. Siksi 
voidaan jopa väittää, että jos SOLVIT-verkosto on yksi sisämarkkinoiden moottoria 
voitelevista välineistä, hyvin toimiva SOLVIT mahdollistaa sisämarkkinoiden potentiaalin 
hyödyntämisen ja kasvun lisäämisen. Jotta kaikki SOLVIT-verkoston tarjoamat 
mahdollisuudet voidaan ottaa käyttöön, on kuitenkin vaihdettava isommalle vaihteelle. On 
myös mietittävä, pystyykö SOLVIT saavuttamaan kaikkien toivoman tason epävirallisen ja 
vapaaehtoisen lähestymistavan kautta vai onko tarpeen laatia lainsäädäntöä.

SOLVIT

SOLVIT on vuonna 2002 perustettu sähköinen verkosto, jossa ratkaistaan epävirallisesti 
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kansalaisten tai yritysten ja kansallisen hallinnon välille sisämarkkinasääntöjen väärästä tai 
epätäsmällisestä soveltamisesta syntyneitä rajat ylittäviä riita-asioita EU:ssa, siltä osin kuin 
kyseisiä riita-asioita ei käsitellä oikeudessa kansallisella tai unionin tasolla. Verkosto saattaa 
yhteen jäsenvaltioiden kansalliseen hallintoon kuuluvat kansalliset SOLVIT-keskukset ja 
komission. SOLVIT on verkossa toimiva riita-asioiden ratkaisumekanismi ja samalla 
kansallisten hallintojen välinen yhteistyöverkosto, joka auttaa parantamaan EU:n 
lainsäädännön täytäntöönpanovalmiutta kansallisella tasolla ja edistää näin EU:n 
lainsäädännön oikeaa soveltamista.

SOLVIT-verkoston ensimmäisten kymmenen vuoden aikana (2003–2013) sen käsiteltäväksi 
toimitettujen tapausten määrä nousi jatkuvasti. Aluksi SOLVIT-verkostoon tehtiin alle 
200 valitusta vuodessa (2003), mutta nykyään valituksia tulee vuosittain noin 3 000. Näistä 
noin 1 300 kuuluu verkoston toimeksiannon piiriin ja käsitellään. Sisämarkkinoiden 
tulostaulun mukaan tapauksia ilmoitettiin maaliskuun 2012 ja helmikuun 2013 välisenä 
aikana 3 023, joista käsittelyyn otettiin 1 238 tapausta. 89 prosentissa käsitellyistä tapauksista 
ratkaisu tai selvitys annettiin 10 viikon kuluessa. 2 prosenttia tapauksista (19 tapausta) 
hylättiin, ja noin 10 prosenttia jäi ratkaisematta. 

Yllä mainitun ajanjakson aikana tapausten keskimääräinen käsittelyaika koko verkostossa oli 
68 päivää (aika parantui edeltävästä vuodesta, jolloin SOLVIT-keskukset käsittelivät 
tapaukset keskimäärin 75 päivässä).

On pantava merkille, että tapausten määrä nousi vuosien kuluessa jatkuvasti huomattavasti 
enemmän kansalaisten toimittamien valitusten kuin yritysten toimittamien valitusten vuoksi. 
Vaikka yrityksiä koskevien tapausten määrän lisääminen SOLVIT-verkostossa on ollut yksi 
komission keskeisistä tavoitteista, niiden määrä on pysynyt melko vakaana ja matalana. 
Vuonna 2010 yhteensä 1 363 tapauksesta yrityksiin liittyviä oli 167.

Suurin osa SOLVIT-verkostoon toimitetuista tapauksista koskee sosiaaliturvakysymyksiä. 
Kansalaiset hakevat SOLVIT-verkostosta apua useimmiten sosiaaliturvaan, oleskeluoikeuteen 
ja ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyviin ongelmiin, kun taas yritysten merkittävin 
ongelma-alue on verotus, erityisesti arvonlisäveron palauttaminen.

Tämän perusteella on selvää, että SOLVIT-verkoston kehityksessä on myönteinen suuntaus. 
Tapauksia käsitellään yhä enemmän, keskimääräinen käsittelyaika pysyy 10 viikon määräajan 
sisällä ja ratkaisuprosentti on korkea. SOLVIT-verkostolle asetettujen poliittisten odotusten ja 
sen kaikkien tunnustamien mahdollisuuksien täyttämiseksi vaikuttaa kuitenkin siltä, että 
toimia on vieläkin tehostettava.

Suunnitellut toimenpiteet

Esittelijä suosittelee seuraavia toimenpiteitä.

SOLVIT on menestystarina, jossa on saavutettu konkreettisia tuloksia. Uusi komission 
suositus vie meidät lähemmäs sen määrittämistä, mitkä rakenteelliset tapaukset SOLVIT-
keskusten tulisi ottaa vastaan. SOLVIT 2.0 -version saavuttaminen vaatii kuitenkin paljon 
työtä. SOLVIT-verkostoa koskevaa tietoa on levitettävä laajemmalle erityisesti yritysten 
keskuudessa.
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Jotta kaikki sisämarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet voidaan ottaa käyttöön, SOLVIT-
verkoston on toimittava paremmin. Tämän kannalta on hyvin ongelmallista, että monien 
jäsenvaltioiden kansalliset säännöt ovat ristiriidassa sisämarkkinoita koskevan EU:n 
lainsäädännön kanssa. Asiaan on puututtava, ja SOLVIT-keskusten tulisi voida antaa 
tunnistetut tapaukset komission käsiteltäviksi. Rikkomusmenettelyt ovat kuitenkin usein liian 
hitaita, mikä korostaa nopeampien menettelyjen tarvetta. 

Komission tulisi selvittää, miten julkisen nimeämisen periaatetta voitaisiin hyödyntää, jotta 
jäsenvaltiot saataisiin panemaan sisämarkkinalainsäädäntö täytäntöön ja saattamaan se osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ajoissa. Komission tulisi myös nostaa esiin esimerkkejä 
sisämarkkinalainsäädännön kanssa ristiriidassa olevista kansallisista säännöistä kyseisten 
jäsenvaltioiden painostamiseksi. 

Mutkikkaissa tapauksissa, jotka liittyvät useimmiten yrityksiin, SOLVIT-keskuksia tulisi 
kannustaa viestimään ja tekemään yhteistyötä hakijan kanssa tapauksen selvittämiseksi. 
Nykyään näin ei valitettavasti juurikaan tapahdu. SOLVIT-keskuksia tulisi myös kannustaa 
hyödyntämään komission resursseja epävirallisen avun saamiseksi tapausten käsittelyyn. 

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä mainittakoon, että neljä vuotta Euroopan parlamentin 
viimeisimmän SOLVIT-mietinnön jälkeen samat asiat nousevat taas esiin. On yksinkertaisesti 
riittämätöntä, ettei SOLVIT-verkoston rakenteellisissa ongelmissa tapahdu enempää 
kehitystä. Tärkeä kysymys on, mitä asialle tehdään. 

On mietittävä, tehdäänkö tällä hetkellä riittävästi vai voidaanko tehdä enemmän. SOLVIT-
verkoston kehityksen tiiviiseen seuraamiseen on monta hyvää syytä. SOLVIT-verkosto 
tarjoaa mahdollisuudet ratkaista kansalaisten ja yritysten ongelmien lisäksi koko 
sisämarkkinoihin ja kansantalouteen liittyviä ongelmia. 

Esittelijän mielestä on selvitettävä, ratkeaisivatko nämä ongelmat, jos SOLVIT-verkostolle 
luotaisiin virallinen kehys direktiivin kautta. Koska vaikuttaa siltä, ettei tähän suuntaan 
etenemiseen ole tällä hetkellä poliittista tahtoa, ehdotan keskeisten välitavoitteiden asettamista 
SOLVIT-verkoston kehittämiselle. Jos välitavoitteita ei saavuteta tiettyyn määräaikaan 
mennessä, saattaa olla syytä harkita epävirallisen menettelyn korvaamista säädöksellä. 


