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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT)

(2013/2154(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 17 d. Komisijos rekomendaciją dėl SOLVIT principų 
(2013/461/ES)1,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 17 d. Komisijos komunikatą „Galių Europos bendrojoje 
rinkoje suteikimas įmonėms ir piliečiams. Portalo „Jūsų Europa“ plėtros 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis veiksmų planas“ (COM(2013) 0636),

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 24 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 
„Veiksmingesnis problemų sprendimas bendrojoje rinkoje – geresnis SOLVIT galimybių 
išnaudojimas jo 10-ųjų metinių proga“ (SWD(2012) 0033),

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 28 d. pirmąją Komisijos ataskaitą „Bendrosios rinkos 
integracijos būklė 2013 m. Indėlis į 2013 m. metinę augimo apžvalgą“ 
(COM(2012) 0752),

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 8 d. Komisijos komunikatą „Geresnė bendrosios rinkos 
valdysena“ (COM(2012) 0259),

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 24 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Bendrosios 
rinkos veikimo užtikrinimas. 2011 m. metinis valdymo vertinimas“ (SWD(2012) 0025),

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 4 d. paskelbtą internetinę bendrosios rinkos rezultatų 
suvestinę,

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos mėn. atliktą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
užsakytą tyrimą dėl Europos vieno langelio principo,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. vasario 7 d. rezoliuciją dėl valdymo bendrojoje rinkoje2,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 14 d. rezoliuciją „Bendrosios rinkos aktas. Tolesni 
augimo skatinimo veiksmai“3,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl valdymo ir partnerystės 
bendrojoje rinkoje4,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl Vidaus rinkos problemų 

                                               
1 OL L 249, 2013 9 19, p. 10.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0054.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0258.
4 OL C 296 E, 2012 10 2, p. 51.
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sprendimo tinklo (SOLVIT)1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

A. kadangi bendrojoje rinkoje piliečiai ir įmonės turi veiksmingai naudotis savo teisėmis ir 
kadangi šias teises užtikrinantys ES teisės aktai turi būti veiksmingai įgyvendinami;

B. kadangi šiuo metu naudojantis SOLVIT kasmet nagrinėjama apytiksliai 1 300 bylų ir 
maždaug 90 proc. šių bylų išsprendžiama per 70 dienų terminą;

C. kadangi susidomėjimas portalu „Jūsų Europa“ ir naudojimasis juo sparčiai didėja ir 
kadangi, internetinės Bendrosios rinkos rezultatų suvestinės duomenimis, praėjusiais 
metais portale kasdien apsilankydavo daugiau nei 11 000 lankytojų (palyginti su 6 500 
lankytojų dar ankstesniais metais);

D. kadangi Europos Parlamentas ne kartą ragino toliau didinti SOLVIT pajėgumus ir sudaryti 
sąlygas gauti daugiau ir išsamesnės informacijos apie teises Europos Sąjungoje;

E. kadangi SOLVIT yra svarbi priemonė sprendžiant pagrindines problemas, taigi ji padeda 
geriau laikytis Sąjungos teisės bendrosios rinkos srityje; kadangi nepaisant to, SOLVIT 
vis dar nėra pakankamai populiarus ir jo galimybėmis nėra visapusiškai pasinaudojama;

F. kadangi, kaip parodė Europos Parlamento atliktas tyrimas dėl Europos vieno langelio 
principo, Europos Sąjungos piliečiai ir įmonės internetu gali gauti išsamią informaciją, 
patarimų ir pagalbos, tačiau informuotumas apie tokias galimas paslaugas yra labai 
menkas: 91,6 proc. respondentų nieko nežinojo apie kokias nors internetu teikiamas 
paslaugas, kuriomis galima pasinaudoti sprendžiant su bendrąja rinka susijusias 
problemas;

G. kadangi reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant geriau integruoti SOLVIT į nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis teikiamas įvairias pagalbos paslaugas ir jų vykdymo užtikrinimo 
priemones;

H. kadangi piliečiai ir įmonės, norėdami tinkamai nustatyti iškilusias problemas ir sugebėti 
jas spręsti, turi žinoti apie savo teises bendrojoje rinkoje;

Įžanga. Veiksmingas naudojimasis teisėmis ir galimybėmis bendrojoje rinkoje

1. dar sykį pakartoja, kad visu bendrosios rinkos pajėgumu galima pasinaudoti tik tada, kai 
piliečiai ir įmonės žino apie savo teises bei galimybes ir geba jomis veiksmingai naudotis; 
primena, kad šiuos tikslus galima pasiekti tik jei valstybės narės tinkamai užtikrins 
bendrosios rinkos teisės aktų laikymąsi ir bus sudarytos sąlygos gauti geros kokybės 
informaciją, taip pat naudotis veiksminga problemų sprendimo tvarka;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad nemažai su bendrąja rinka susijusių problemų atsirado dėl 
                                               
1 OL C 349 E, 2010 12 22, p. 10.
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perteklinio reguliavimo, užvilkinto arba netinkamo vienos ar daugiau valstybių narių 
vykdomo teisės aktų įgyvendinimo arba Sąjungos teisei prieštaraujančių nacionalinių 
taisyklių; griežtai ragina Komisiją šiais klausimais daryti didesnį spaudimą bendrosios 
rinkos taisyklių nesilaikančioms valstybėms narėms;

3. pažymi, kad nemažai su bendrosios rinkos taisyklių įgyvendinimu susijusių problemų yra 
nustatoma per SOLVIT, ir džiaugiasi šio tinklo indėliu įgyvendinant administracinius ir 
reguliavimo pakeitimus, kuriais siekiama pašalinti tokias problemas;

4. pabrėžia, kad tinkamas bendrosios rinkos teisės aktų įgyvendinimas, jų vykdymo 
užtikrinimas ir laikymasis itin svarbus Europos vartotojams bei įmonėms, taigi ir visai 
ekonomikai apskritai; taip pat atkreipia dėmesį į valstybių narių šios srities teisinius 
įsipareigojimus; 

5. pakartoja savo raginimus toliau tobulinti pažeidimų nagrinėjimo procedūras, apimant 
visas priemones, kuriomis užtikrinama griežtesnė tokių procedūrų taikymo tvarka 
pažeidus Sąjungos teisės nuostatas bendrosios rinkos srityje, ir taikant spartesnes 
procedūras;

6. be to, pabrėžia, kaip svarbu visokeriopai stengtis užtikrinti, kad su vykdymu susijusioms 
problemoms būtų užkirstas kelias, jos pastebėtos arba pašalintos dar iki tol, kol tampa 
būtina pradėti oficialią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą;

7. pabrėžia, kad visiškas nesitaikstymas su Paslaugų direktyvoje nustatytų įsipareigojimų 
nesilaikymu ir šios direktyvos įgyvendinimo bei perkėlimo į nacionalinę teisę tarpusavio 
vertinimas yra priemonės, padedančios užtikrinti veiksmingą bendrosios rinkos teisės aktų 
taikymą;

SOLVIT – pagalbinė priemonė asmenims ir įmonėms sprendžiant problemas

8. teigiamai vertina naują Komisijos rekomendaciją dėl SOLVIT valdymo principų, kuri 
sudaro sąlygas diegti SOLVIT 2.0;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad SOLVIT padėjo pasiekti apčiuopiamų rezultatų ir įrodė savo 
naudą; tačiau pažymi, jog dar yra ką tobulinti;

10. nurodo, kad dauguma SOLVIT klientų yra piliečiai; pabrėžia poreikį išnaudoti SOLVIT, 
kaip įmonių problemų sprendimo priemonės, galimybes; pabrėžia, kad reikia labiau 
stengtis įmonėms teikti daugiau informacijos apie SOLVIT, šviesti jas apie SOLVIT 
teikiamas galimybes ir sudaryti geresnes sąlygas naudotis šiuo tinklu; teigiamai vertina 
neseniai atnaujintą įmonių portalą „Jūsų Europa“ ir mano, kad tai – tinkamas žingsnis 
minėta linkme;

11. ragina valstybes nares užtikrinti, kad SOLVIT palaikymui būtų skirti pakankami biudžeto 
ir žmogiškieji ištekliai;

12. pabrėžia, jog svarbu išlaikyti SOLVIT teikiamų paslaugų kokybę, nepaisant biudžeto 
apribojimų ir ribotų žmogiškųjų išteklių; atkreipia dėmesį į tai, kad SOLVIT centruose 
svarbu įdarbinti pakankamą skaičių gerai parengtų darbuotojų, turinčių reikiamos teisinės 
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patirties ir mokančių atitinkamas Sąjungos kalbas;

13. ragina geriau suderinti SOLVIT su kitomis skundų nagrinėjimo procedūromis, visų pirma 
su „EU Pilot“;

14. pabrėžia, jog svarbu kreipti SOLVIT nagrinėti daugiau su verslu susijusių bylų; pažymi, 
kad šiuo tikslu verslininkų bendruomenė turėtų būti geriau informuojama apie SOLVIT, o 
kai kurie SOLVIT centrai turėtų dažniau imtis nagrinėti sudėtingesnes bylas;

15. apgailestauja, jog nemažai su verslu susijusių bylų, kurias galėtų nagrinėti SOLVIT, yra 
atmetamos dėl to, kad yra pernelyg sudėtingos; laikosi nuomonės, jei kai kuriems 
SOLVIT centrams tokios su verslu susijusios bylos atrodo pernelyg sudėtingos nagrinėti, 
tai šią problemą reikia spręsti vietos lygmeniu, t. y. tuose SOLVIT centruose;

16. pabrėžia Komisijos teikiamos neoficialios pagalbos nagrinėjant bylas, įskaitant neoficialią 
teisinę konsultaciją sudėtingų bylų atveju, svarbą; ragina SOLVIT centrus naudotis tokia 
pagalba;

17. teigiamai vertina Komisijos rekomendacijoje (2013/461/ES) pateiktą paaiškinimą dėl 
SOLVIT įgaliojimų, susijusių su bylomis, kuriose nacionalinės taisyklės prieštarauja 
Sąjungos teisei (jos dar vadinamos struktūrinėmis bylomis); teigiamai vertina tai, kad kai 
kurie SOLVIT centrai imasi tokių bylų; ragina visus SOLVIT centrus teikti veiksmingą 
pagalbą iškilus tokioms struktūrinėms problemoms, įskaitant pagalbą nustatant galimas 
problemas, susidarančias dėl nacionalinės teisės aktų;

18. ragina SOLVIT centrus drąsiau reaguoti į skundus ir ypač imtis nagrinėti sudėtingesnes 
bylas;

19. atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu, kad visos procedūros metu būtų palaikomas pareiškėjo, 
susijusių SOLVIT centrų ir Komisijos bendravimas bei glaudus bendradarbiavimas; 
pažymi, kad labai dažnai pareiškėjas su SOLVIT susisiekia tik pateikdamas prašymą ir 
baigus nagrinėti bylą, o per procedūrą informacija jam nėra teikiama;

20. pabrėžia informuotumo apie SOLVIT, jo matomumo didinimo ir informavimo apie jį 
nežinantiems žmonėms svarbą;

21. ragina SOLVIT centrus vykdyti aktyvią veiklą ir patiems imtis iniciatyvos užmegzti ryšius 
su piliečiais ir įmonėmis;

22. teigiamai vertina internetinę Bendrosios rinkos rezultatų suvestinę, kurioje pateikiami 
duomenys apie valstybių narių veiklą, susijusią su SOLVIT ir portalu „Jūsų Europa“, taip 
pat apie jų veiklos rezultatus ES teisės aktų, reglamentuojančių bendrosios rinkos veikimą, 
požiūriu; 

23. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis tolesnių veiksmų tarp piliečių, įmonių ir 
verslininkų skleidžiant informaciją apie šių priemonių prieinamumą;

24. ragina Komisiją toliau stebėti, kaip veikia Sąjungos problemų sprendimo priemonės, visų 
pirma SOLVIT, ir, atliekant metinę augimo apžvalgą, pranešti apie tai metinėje 
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bendrosios rinkos integracijos ataskaitoje; be to, pakartoja savo raginimą Komisijai 
stiprinti bendrosios rinkos valdymą nustatant konkretų Europos semestro ramstį, drauge ir 
kiekvienai šaliai skirtas rekomendacijas;

25. įsipareigoja toliau atidžiai stebėti SOLVIT pažangą; primygtinai ragina Komisiją, siekiant 
norima linkme tobulinti SOLVIT, nustatyti išmatuojamus rodiklius; mano, kad jei šie 
rodikliai nebus pasiekti, reikėtų iš naujo apsvarstyti galimybę neoficialią procedūrą 
pakeisti teisėkūros procedūra priimamu aktu;

Portalas „Jūsų Europa“. Geresnis reagavimas į piliečių ir įmonių poreikius

26. atkreipia dėmesį į tai, kad vis dažniau naudojamasi portalu „Jūsų Europa“; 

27. teigiamai vertina portalo „Jūsų Europa“ veiksmų plane nustatytus tikslus: baigti 
įgyvendinti praktinės geros kokybės informacijos apie ES teises bendrojoje rinkoje 
teikimo tvarką; didinti informuotumą apie portalą „Jūsų Europa“ ir įgyvendinti glaudų 
Komisijos bei valstybių narių bendradarbiavimą;

28. ragina Komisiją portalą „Jūsų Europa“ labiau vertinti kaip įmonėms skirtą priemonę ir 
didinti jo matomumą;

29. primygtinai ragina valstybes nares teikti informaciją apie nacionalines taisykles ir 
procedūras, susijusias su ES teisėmis; ragina valstybes nares užtikrinti, kad ši informacija 
būtų praktiška, suprantama, nuolat atnaujinama ir prieinama visomis ES kalbomis, taip pat 
susieti savo nacionalinius (e. valdžios) portalus su portalu „Jūsų Europa“;

30. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
parlamentams bei vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Siekiant užtikrinti, kad bendroji rinka būtų naudinga piliečiams ir įmonėms, labai svarbu 
asmenims ir įmonėms ne tik teikti išsamesnę informaciją apie jų teises bendrojoje rinkoje ir 
įvairiose valstybėse narėse galiojančias taisykles, bet ir pasiūlyti jiems reikiamą pagalbą 
sprendžiant tarpvalstybines problemas. Šiems uždaviniams Parlamentas savo darbotvarkėje 
jau keletą metų skiria didelį dėmesį.

2013 m. rugsėjo 17 d. Komisija pateikė rekomendaciją dėl SOLVIT ir portalo „Jūsų Europa“ 
veiksmų plano. Tikimasi, kad naujoji Komisijos rekomendacija padės užtikrinti geresnį 
SOLVIT veikimą, o portalo „Jūsų Europa“ veiksmų planas turėtų padėti gerinti informacijos 
apie ES teises bendrojoje rinkoje prieinamumą bei kokybę ir taip didinti piliečių ir įmonių, 
visų pirma MVĮ, savo teisių išmanymą, taip pat pagelbėti patiems kreiptis į SOLVIT, 
susidūrus su problemomis, susijusiomis su naudojimusi šiomis teisėmis.

Po keleto Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto (angl. IMCO) pastaraisiais metais 
parengtų pranešimų šiame pranešime daugiausia dėmesio skiriama SOLVIT ir, atsižvelgiant į 
platesnes bendrosios rinkos valdymo aplinkybes, nagrinėjamas šio tinklo veikimas.

SOLVIT priemonė davė apčiuopiamų rezultatų ir įrodė savo naudą bendrajai rinkai bei vertę. 
Vis dėlto dar galima atlikti nemažai patobulinimų, susijusių su piliečių ir įmonių galimybėmis 
naudotis savo teisėmis bendrojoje rinkoje, šiam tikslui pasitelkiant SOLVIT ir kitas 
priemones. 

Analizuojant SOLVIT išnagrinėtas bylas, galima aptikti daugybę perteklinio reguliavimo, 
vilkinimo ar neteisingo teisės aktų įgyvendinimo arba ES teisei prieštaraujančių nacionalinių 
taisyklių pavyzdžių. Būtent per SOLVIT piliečiai ir įmonės dažnai atkreipia valdžios 
institucijų dėmesį į netinkamo taisyklių įgyvendinimo atvejus. Šia prasme SOLVIT galimybės 
užtikrinant sklandesnį visos bendrosios rinkos veikimą yra labai didelės ir, siekiant ištaisyti 
trūkumus, reikėtų imtis aktyvesnių veiksmų, kad būtų pasinaudota šiomis žiniomis ir 
išvadomis. 

Didelį mechanizmą kartais gali priversti veikti, atrodytų, nedidelė jo detalė. Šiuo atveju 
galima netgi teigti, kad jei SOLVIT laikytume viena iš bendrosios rinkos veikimo skatinimo 
priemonių, tinkamai veikiantis SOLVIT būtų pagrindinis bendrosios rinkos galimybių ir 
ekonomikos augimo didinimo veiksnys. Vis dėlto, norėdami iš tikrųjų išnaudoti visas 
SOLVIT galimybes, turime veikti aktyviai ar net dvigubai aktyviau. Be to, turime nuspręsti, 
ar SOLVIT gali padėti įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius neoficialiomis ir savanoriškomis 
priemonėmis, ar šiuo atveju reikia priimti teisės aktą.

Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklas (SOLVIT)

SOLVIT yra 2002 m. sukurtas internetinis su netinkamu ir netiksliu bendrosios rinkos 
taisyklių taikymu susijusių tarpvalstybinių ginčų, kylančių tarp piliečių ar įmonių ir 
nacionalinių administracijų visoje ES, neoficialaus sprendimo tinklas. SOLVIT ginčai 
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nagrinėjami tuo atveju, jeigu jiems nacionaliniu arba ES lygmenimis netaikoma privaloma 
nagrinėjimo teisme tvarka. Tinklą sudaro nacionaliniai SOLVIT centrai, kurie yra sudedamoji 
valstybių narių nacionalinių administracijų dalis, ir Komisija. SOLVIT yra internetinė ginčų 
sprendimo sistema ir drauge nacionalinių administracijų bendradarbiavimo tinklas, padedantis 
didinti ES teisės įgyvendinimo pajėgumus nacionaliniu lygmeniu, taigi šis tinklas skatina 
tinkamą ES teisės taikymą.

Per pirmuosius dešimt SOLVIT veikimo metų (2003–2013 m.) tinklui perduotų spręsti bylų 
skaičius nuolat didėjo. Iš pradžių (2003 m.) SOLVIT buvo pateikta išnagrinėti mažiau nei 200 
skundų, tačiau šiuo metu tinklui kasmet pateikiama maždaug 3 000 skundų, iš kurių 
apytiksliai 1 300 patenka į tinklo įgaliojimų sritį ir tikrai yra išnagrinėjami. Bendrosios rinkos 
rezultatų suvestinės duomenimis, bendras bylų skaičius 2012 m. kovo mėn.–2013 m. vasario 
mėn. atitinkamai sudarė 3 023 ir 1 238. 89 proc. nagrinėtų bylų buvo išspręstos arba dėl jų per 
10 savaičių terminą pateikti paaiškinimai, 2 proc. nagrinėtų bylų (arba 19 bylų) buvo atmesta, 
o 10 proc. liko neišspręsta. 

Per minėtą laikotarpį bylos tinkle vidutiniškai buvo nagrinėjamos 68 dienas (palyginti su 
ankstesniais metais, kai SOLVIT centrai bylas vidutiniškai nagrinėjo 75 dienas, šis terminas 
sutrumpėjo).

Pažymėtina, kad per daugelį metų bylų skaičius nuolat augo visų pirma dėl didesnio piliečių, 
o ne įmonių pateiktų skundų skaičiaus. Nors įmonių skatinimas perduoti savo bylas nagrinėti 
SOLVIT buvo vienas iš pagrindinių Komisijos prioritetų, įmonių bylų skaičius išliko 
palyginti stabilus ir nedidelis. 2010 m. iš visų 1 363 bylų įmonių bylų buvo 167.

Daugiausia SOLVIT pateikta bylų, susijusių su socialinės apsaugos klausimais. Į SOLVIT 
kreipiasi piliečiai, kurie dažniausiai patiria su socialine apsauga, teise gyventi kitoje šalyje ir 
profesinės kvalifikacijos pripažinimu susijusias problemas, o pagrindinės sritys, kuriose 
įmonės patiria problemų, yra mokesčiai, visų pirma PVM grąžinimas.

Todėl akivaizdu, kad SOLVIT plėtojamas tinkama linkme. Išnagrinėjama daugiau bylų, 
vidutinis bylų nagrinėjimo terminas neviršija 10 savaičių, o išspręstų bylų skaičius yra didelis. 
Vis dėlto, nepaisant su SOLVIT susijusių politinių lūkesčių ir galimybių, kurias pripažįsta 
kiekvienas, atrodo, kad reikia imtis dar aktyvesnių veiksmų.

Numatytinos priemonės

Pranešėjas siūlo įtraukti šiuos punktus.

SOLVIT yra sėkminga priemonė, kuri padėjo pasiekti apčiuopiamų rezultatų, o naujoje 
Komisijos rekomendacijoje nurodomos struktūrinio pobūdžio bylos, kurių turėtų imtis 
SOLVIT centrai. Vis dėlto, norint iš tikrųjų įdiegti SOLVIT 2.0 versiją, reikia dar daug ką 
nuveikti. Informacija apie SOLVIT turi būti skleidžiama plačiau, visų pirma tarp verslininkų.

SOLVIT turi veikti geriau, kad būtų galima visapusiškai naudotis bendrosios rinkos 
pajėgumu. Šiuo požiūriu rimta problema yra tai, kad daugumoje valstybių narių galiojančios 
nacionalinės taisyklės prieštarauja bendrąją rinką reglamentuojantiems ES teisės aktams. Šią 
problemą reikia spręsti, o SOLVIT centrai turėtų turėti galimybę perduoti tokias problemiškas 
bylas Komisijai. Vis dėlto pažeidimų nagrinėjimo procedūros dažnai vyksta per lėtai, o tai 
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reiškia, kad reikia nustatyti spartesnes procedūras. 

Komisija turėtų toliau ieškoti „įvardijimo ir sugėdinimo“ principo taikymo būdų, kad 
priverstų valstybes nares laiku įgyvendinti bendrąją rinką reglamentuojančius teisės aktus ir 
juos perkelti į nacionalinę teisę, atkreipti dėmesį į bendrąją rinką reglamentuojantiems teisės 
aktams prieštaraujančias nacionalines taisykles ir taip daryti spaudimą tokioms valstybėms 
narėms. 

SOLVIT centrai, nagrinėdami sudėtingas bylas (tai dažnai būna su verslu susijusios bylos), 
turėtų būti skatinami bendrauti ir bendradarbiauti su pareiškėju, kad išsiaiškintų bylos 
aplinkybes. Deja, šiuo metu toks bendravimas ir bendradarbiavimas nėra itin dažnas reiškinys. 
Be to, SOLVIT centrai turėtų būti raginami naudotis Komisijos ištekliais ir gauti neoficialią 
jos pagalbą nagrinėjant bylas. 

Galiausiai akivaizdu, kad, praėjus 4 metams po pastarojo Europos Parlamento pranešimo dėl 
SOLVIT, vėl kyla tas pats klausimas. Tiesiog nėra gerai, kad struktūrinės SOLVIT problemos 
nėra greičiau sprendžiamos ir šiuo atveju būtina išsiaiškinti, kokių veiksmų reikia imtis. 

Turime paklausti, ar šiuo metu dedame pakankamai pastangų, ar yra dar kas nors, ką galime 
padaryti. Yra daug pagrįstų priežasčių itin atidžiai stebėti SOLVIT pažangą. SOLVIT gali 
būti ne tik piliečių ir įmonių, bet ir visos bendrosios rinkos ir ekonomikos problemų 
sprendimo priemonė. 

Pranešėjo manymu, reikia išnagrinėti, ar priėmus direktyvą, kuria sukuriamas oficialus 
SOLVIT pagrindas, šie klausimai iš tikrųjų bus išspręsti. Kadangi šiuo metu, atrodo, nėra 
politinės valios imtis veiksmų minėta kryptimi, norėčiau pasiūlyti nustatyti tam tikrus 
susijusius SOLVIT tobulinimo rodiklius. Jeigu šie rodikliai nebus pasiekti iki tam tikro 
termino, reikėtų apsvarstyti galimybę neoficialią procedūrą pakeisti teisėkūros procedūra 
priimamu aktu. 


