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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par SOLVIT
(2013/2154(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 17. septembra Ieteikumu Nr. 2013/461/ES par 
principiem, kas reglamentē SOLVIT1,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 17. septembra paziņojumu „Uzņēmumu un pilsoņu 
tiesības Eiropas vienotajā tirgū: rīcības plāns portāla „Tava Eiropa” sekmēšanai sadarbībā 
ar dalībvalstīm” (COM(2013)0636),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2012. gada 24. februāra darba dokumentu „Efektīva 
problēmu risinājuma pastiprināšana vienotajā tirgū ― SOLVIT iespēju veicināšana 
saistībā ar tā 10. gadadienu” SWD(2012)0033),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 28. novembra pirmo ziņojumu „Stāvoklis vienotā tirgus 
integrācijā 2013. gadā — materiāls gada izaugsmes pētījumam 2013. g.” 
(COM(2012)0752),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 8. jūnija paziņojumu „Vienotā tirgus labāka pārvaldība” 
(COM(2012)0259),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2012. gada 24. februāra darba dokumentu „Vienotā tirgus 
ieviešana — 2011. gada pārvaldības pārskats” (SWD(2012)0025), 

– ņemot vērā 2013. gada 4. jūlijā internetā publiskoto vienotā tirgus rezultātu apkopojumu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas pasūtīto un 2013. gada 
jūlijā sagatavoto pētījumu „Eiropas vienotais kontaktpunkts”,

– ņemot vērā 2013. gada 7. februāra rezolūciju par vienotā tirgus pārvaldību2,

– ņemot vērā 2012. gada 14. jūnija rezolūciju „Akts par vienoto tirgu — turpmākie 
pasākumi izaugsmes nodrošināšanai”3,

– ņemot vērā 2011. gada 6. aprīļa rezolūciju par pārvaldību un partnerību vienotajā tirgū4,

– ņemot vērā 2010. gada 9. marta rezolūciju par SOLVIT5,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un 
                                               
1 OV L 249, 19.9.2013., 10. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0054.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0258.
4 OV C 296 E, 2.10.2012., 51. lpp.
5 OV C 349 E, 22.12.2010., 10. lpp.
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Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

A. tā kā vienotajā tirgū iedzīvotāju un uzņēmumu tiesības jāizmanto efektīvi un efektīvi 
jāīsteno tie ES tiesību akti, kuros šīs tiesības garantētas;

B. tā kā pašlaik SOLVIT izskata 1300 lietas gadā un 70 dienu termiņā saviem klientiem 
piedāvā risinājumu aptuveni 90 % lietu;

C. tā kā strauji palielinās interese par portālu „Tava Eiropa” un tas tiek izmantots arvien 
vairāk, un tā kā saskaņā ar internetā publiskoto vienotā tirgus rezultātu apkopojumu 
iepriekšējā gadā katru dienu portālu apmeklēja vairāk nekā 11 000 interesentu, savukārt 
gadu iepriekš — tikai 6500;

D. tā kā vairākkārt ir paustas prasības turpināt nostiprināt SOLVIT tīklu un nodrošināt vairāk 
un pilnīgāku informāciju par ES tiesībām;

E. tā kā SOLVIT ir svarīga nozīme, jo tas ir viens no galvenajiem problēmu risināšanas 
līdzekļiem, un tāpēc uzskatāms arī par līdzekli, kas ļauj nodrošināt labāku atbilstību tiem 
Savienības tiesību aktiem, kuri attiecas uz vienoto tirgu; tā kā, neraugoties uz minētajām 
priekšrocībām, SOLVIT joprojām tiek izmantots pārāk maz, kā arī tā potenciāls netiek 
izmantots pilnībā;

F. tā kā pasūtītajā pētījumā „Eiropas vienotais kontaktpunkts” norādīts — kaut arī Eiropas 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem internetā ir pieejama plaša informācija, konsultācijas un 
palīdzība, informētības līmenis par šiem pakalpojumiem ir ļoti zems, turklāt 91,6 % no 
visiem aptaujātajiem atbildēja, ka viņi nezina nevienu internetā pieejamu pakalpojumu, 
kuru izmantot, lai noskaidrotu ar vienoto tirgu saistītus jautājumus;

G. tā kā vairāk pūļu būtu jāvelta tam, lai labāk integrētu SOLVIT dažādos palīdzības 
pakalpojumos un valsts un Savienības līmenī pieejamos īstenošanas līdzekļos;

H. tā kā iedzīvotājiem un uzņēmumiem jāzina savas tiesības vienotajā tirgū, lai noteiktu 
problēmas, ja tās rodas, un rastu pareizo risinājumu,

Ievads: tiesību efektīva izmantošana un iespējas vienotajā tirgū

1. vēlreiz uzsver, ka vienotā tirgus potenciālu ir iespējams pilnībā izmantot tikai tad, ja 
iedzīvotāji un uzņēmumi ir informēti par savām tiesībām un iespējām un spēj tās efektīvi 
izmantot; atgādina, ka šos mērķus var panākt tikai tad, ja dalībvalstis nodrošina vienotā 
tirgus tiesību aktu efektīvu īstenošanu un ja ir pieejama kvalitatīva informācija un 
iedarbīgs problēmu risināšanas mehānisms;

2. uzsver, ka daudzas problēmas, kas saistītas ar vienoto tirgu, ir radušās tādēļ, ka viena vai 
vairākas dalībvalstis izvirza īpašas prasības un īstenošanu veic novēloti vai nepareizi vai 
arī valstu tiesību akti ir pretrunā ar Savienības tiesību aktiem; šajā sakarībā stingri aicina 
Komisiju izdarīt spiedienu uz tām dalībvalstīm, kuras neievēro vienotā tirgus noteikumus;

3. norāda, ka ar SOLVIT palīdzību ir konstatētas daudzas problēmas, kas saistītas ar vienotā 
tirgus noteikumu īstenošanu, un pauž gandarījumu par SOLVIT ieguldījumu 
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administratīvu un regulatīvu izmaiņu veikšanā, lai šādas problēmas novērstu;

4. uzsver, ka patērētājiem un uzņēmumiem Eiropā — un līdz ar to arī ekonomikai 
kopumā — ir ārkārtīgi svarīgi, lai vienotā tirgus tiesību akti tiktu pareizi ieviesti, īstenoti 
un ievēroti; šajā sakarībā uzsver arī dalībvalstu juridiskās saistības; 

5. atkārtoti prasa turpināt pilnveidot piemērojamo pārkāpumu tiesvedību, tostarp nodrošinot 
šādu procesu sistemātiskāku izmantošanu gadījumos, kad pārkāpti Savienības tiesību aktu 
noteikumi vienotā tirgus jomā, un piemērojot paātrinātas procedūras;

6. turklāt uzsver, ka ir svarīgi pēc iespējas vairāk censties, lai nodrošinātu ar īstenošanu 
saistīto problēmu novēršanu, atklāšanu vai likvidēšanu pirms oficiālas pārkāpumu 
procedūras sākšanas;

7. uzsver, ka pilnīgi noteikti netiks pieļauta Pakalpojumu direktīvas neievērošana un ka tiks 
veikta tās īstenošanas un transponēšanas salīdzinoša izvērtēšana, kas būs paņēmiens, kā 
nodrošināt vienotā tirgus tiesību aktu efektīvu piemērošanu;

SOLVIT: palīdzība privātpersonām un uzņēmumiem atrisināt problēmas

8. atzinīgi vērtē Komisijas jauno ieteikumu par principiem, kas reglamentē SOLVIT un ļauj 
attīstīt SOLVIT 2.0;

9. norāda, ka SOLVIT ir nodrošinājis taustāmus rezultātus un pierādījis savu lietderību; 
tomēr norāda, ka ir iespējams veikt vēl vairāk uzlabojumu;

10. norāda, ka lielākā daļa SOLVIT klientu ir iedzīvotāji; uzsver, ka uzņēmumiem ir jāizmanto 
SOLVIT lielais potenciāls kā problēmu risināšanas līdzeklis; uzsver, ka uzņēmumi vairāk 
jāinformē par SOLVIT, jāizglīto par tā iespējām un jāļauj uzņēmumiem to izmantot pēc 
iespējas labāk; atzinīgi vērtē uzņēmējdarbības portāla „Tava Eiropa” neseno 
atjaunināšanu, uzskatot to par pozitīvu virzību minēto mērķu sasniegšanā;

11. aicina dalībvalstis nodrošināt pietiekamu budžeta līdzekļu un cilvēkresursu pieejamību, lai 
uzturētu SOLVIT;

12. uzsver, ka ir jāsaglabā SOLVIT piedāvāto pakalpojumu kvalitātes līmenis, neraugoties uz 
ierobežoto budžetu un ierobežotajiem cilvēkresursiem; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai 
SOLVIT centriem būtu pietiekami daudz labi apmācītu darbinieku, kuriem ir attiecīgas 
juridiskās zināšanas un attiecīgo Savienības valodu zināšanas;

13. prasa nodrošināt labāku saskaņotību ar citām sūdzību izskatīšanas procedūrām, jo īpaši ar 
projektu „EU Pilot”;

14. uzsver, ka ir svarīgi izmantot SOLVIT, lai izskatītu lielāku skaitu ar uzņēmējdarbību 
saistītu lietu; norāda — lai panāktu šo mērķi, ir jāpalielina uzņēmēju informētība par 
SOLVIT un konkrētiem SOLVIT centriem ir jābūt vēlmei uzņemties izskatīt sarežģītākas 
lietas;

15. pauž nožēlu, ka daudzas ar uzņēmējdarbību saistītas lietas, kuras SOLVIT varētu izskatīt,
tiek noraidītas, pamatojoties uz to, ka tās ir pārāk sarežģītas; uzskata, ka gadījumos, kad 
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daži SOLVIT centri atzīst, ka šādas ar uzņēmējdarbību saistītas lietas tiem ir pārāk 
sarežģītas, tā ir problēma, kas jārisina vietējā līmenī šajos SOLVIT centros;

16. uzsver, ka ir svarīgi, lai Komisija sniegtu neformālu palīdzību lietu izskatīšanā, tostarp 
neformālas juridiskas konsultācijas sarežģītu lietu gadījumā; aicina SOLVIT centrus 
izmantot šādu palīdzību;

17. atzinīgi vērtē Komisijas Ieteikumā 2013/461/ES sniegto skaidrojumu par SOLVIT
pilnvarām gadījumos, kad valsts tiesību akti ir pretrunā ar Savienības tiesību aktiem (tā 
dēvētajos strukturālajos gadījumos); atzinīgi vērtē to, ka konkrēti SOLVIT centri ir 
apņēmušies izskatīt šādus gadījumus; aicina visus SOLVIT centrus nodrošināt efektīvu 
palīdzību šādu strukturālu problēmu rašanās gadījumā, tostarp palīdzot noteikt iespējamās 
problēmas, ko rada ierosinātie valsts tiesību akti;

18. aicina SOLVIT centrus sniegt konkrētākas atbildes, izskatot sūdzības un jo īpaši risinot 
sarežģītākas lietas;

19. uzsver, ka ir svarīgi, lai sūdzības iesniedzējs, iesaistītie SOLVIT centri un Komisija savā 
starpā sazinātos un cieši sadarbotos visā procedūras laikā; norāda, ka vairākos gadījumos 
procedūras laikā apspriešanās ar sūdzības iesniedzēju nenotiek un vienīgā sazināšanās 
starp sūdzības iesniedzēju un SOLVIT centru notiek tikai, sūdzību iesniedzot, un tad, kad 
lieta ir pabeigta;

20. uzsver, ka ir svarīgi palielināt gan informētību par SOLVIT, gan tā redzamību, kā arī 
iepazīstināt ar tā darbību tos cilvēkus, kuri par to neko nezina;

21. mudina SOLVIT centrus aktīvi iesaistīties kontaktu veidošanā ar iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem, īstenojot paši savas iniciatīvas;

22. atzinīgi vērtē internetā publiskoto vienotā tirgus rezultātu apkopojumu, kurā sniegta 
informācija par dalībvalstu sasniegumiem attiecībā uz SOLVIT un portālu „Tava Eiropa”, 
kā arī par sasniegumiem to ES tiesību aktu īstenošanā, kuri saistīti ar vienotā tirgus 
darbību; 

23. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt turpmākos pasākumus, lai informāciju par šo 
instrumentu pieejamību izplatītu starp iedzīvotājiem, uzņēmumiem un uzņēmējiem;

24. aicina Komisiju turpināt uzraudzīt Savienības problēmrisināšanas mehānismu, jo īpaši 
SOLVIT, darbības rezultātus, sagatavojot gada ziņojumu par vienotā tirgus integrāciju un 
iekļaujot to gada izaugsmes pētījumā; turklāt atgādina par savu aicinājumu Komisijai 
stiprināt vienotā tirgus pārvaldību, izveidojot īpašu Eiropas pusgada pīlāru, tostarp 
sagatavojot katrai valstij paredzētus konkrētus ieteikumus;

25. apstiprina apņemšanos cieši uzraudzīt SOLVIT progresu; mudina Komisiju noteikt 
novērtējamus atskaites punktus vēlamajā SOLVIT attīstībā; uzskata, ka šo atskaites punktu 
nesasniegšanas gadījumā, būtu jāapsver neformālās procedūras aizstāšana ar leģislatīvu 
aktu;

„Tava Eiropa”: iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzību labāka apmierināšana



PR\1008545LV.doc 7/10 PE522.880v01-00

LV

26. norāda, ka arvien vairāk palielinās portāla „Tava Eiropa” izmantotāju skaits;

27. atzinīgi vērtē „Tava Eiropa” rīcības plānā noteiktos mērķus, t. i., pilnveidot praktiskas, 
kvalitatīvas informācijas sniegšanu par ES tiesībām vienotajā tirgū; palielināt informētību 
par portālu „Tava Eiropa”; praksē īstenot ciešas partnerattiecības starp Komisiju un 
dalībvalstīm;

28. mudina Komisiju uzlabot portāla „Tava Eiropa” pozicionēšanu kā uzņēmumiem paredzētu 
līdzekli;

29. mudina dalībvalstis sniegt informāciju par valsts noteikumiem un procedūrām attiecībā uz 
ES tiesībām; aicina dalībvalstis nodrošināt, lai šī informācija būtu praktiska, viegli 
saprotama, atjaunināta un pieejama attiecīgajās valodās, un izveidot saikni starp 
dalībvalstu portāliem (e-valdību) un „Tava Eiropa”;

30. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem un valdībām.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošinātu vienotā tirgus sniegtās priekšrocības, ir svarīgi 
ne tikai uzlabot iedzīvotājiem un uzņēmumiem pieejamo informāciju par viņu tiesībām 
vienotajā tirgū un dažādās dalībvalstīs spēkā esošos noteikumus, bet arī piedāvāt viņiem 
nepieciešamo palīdzību pārrobežu problēmu risināšanā. Šie mērķi Parlamenta darba 
programmā ir bijuši prioritāri jau vairākus gadus.

Komisija 2013. gada 17. septembrī nāca klajā ar ieteikumu par SOLVIT un „Tava Eiropa” 
rīcības plānu. Ir paredzēts, ka jaunais Komisijas ieteikums palīdzēs uzlabot SOLVIT darbību, 
savukārt „Tava Eiropa” rīcības plāns varētu uzlabot informācijas par ES tiesībām vienotajā 
tirgū pieejamību un kvalitāti, tādējādi palielinot iedzīvotāju un uzņēmumu, jo īpaši MVU, 
informētību par savām tiesībām un iespējām vērsties pie SOLVIT, lai risinātu problēmas, ar 
kurām viņi saskaras, īstenojot minētās tiesības.

Pēc vairākiem IMCO ziņojumiem, kas sagatavoti iepriekšējos gados, šajā ziņojumā uzmanība 
pievērsta SOLVIT, analizējot tā darbību no plašākas vienotā tirgus pārvaldības perspektīvas.

SOLVIT ir līdzeklis, ar kura palīdzību sasniegti taustāmi rezultāti, tas ir pierādījis savu 
lietderību un vērtību vienotajā tirgū. Tomēr vēl jāveic būtiski uzlabojumi, lai nodrošinātu 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespējas ar SOLVIT un citu pasākumu palīdzību īstenot savas 
tiesības vienotajā tirgū. 

Izskatot lietas, SOLVIT vairākos gadījumos var un ir konstatējis, ka ir izvirzītas īpašas 
prasības un tiesību aktu īstenošana veikta novēloti un nepareizi, vai ka valsts noteikumi ir 
pretrunā ar ES tiesību aktiem. Ar SOLVIT palīdzību iedzīvotāji un uzņēmumi var darīt 
iestādēm zināmu, ka kaut kas nedarbojas tā, kā paredzēts. Tādējādi SOLVIT ir lielas iespējas 
panākt visa vienotā tirgus pareizu darbību, un būtu jādara vēl daudz vairāk, lai šīs zināšanas 
un secinājumus izmantotu traucējumu novēršanā. 

Dažkārt pat šķietami mazsvarīgs elements var ietekmēt procesu lielā mehānismā. No šāda 
viedokļa raugoties, var pat apgalvot — ja reiz SOLVIT ir viens no elementiem, kas palīdz 
darboties vienotā tirgus mehānismam, ir svarīgi, lai SOLVIT funkcionētu nevainojami, jo tam 
ir liela nozīme vienotā tirgus potenciāla atraisīšanā un izaugsmes palielināšanā. Tomēr, lai 
nodrošinātu patiesas iespējas izmantot SOLVIT, ir jāpaātrina viena vai pat divu mehānisma 
zobratu darbība. Turklāt ir jāapsver, vai SOLVIT var sasniegt mūsu cerībām atbilstošu līmeni, 
ja tiek izmantota neformāla un brīvprātīga pieeja, vai arī ir nepieciešami tiesību akti.

SOLVIT

SOLVIT ir 2002. gadā izveidots tiešsaistes tīkls, lai neformāli izskatītu pārrobežu 
domstarpības, kas saistībā ar vienotā tirgus noteikumu nepareizu un neprecīzu piemērošanu 
rodas starp iedzīvotājiem vai uzņēmumiem un valsts administratīvajām iestādēm visā ES, ja 
vien attiecībā uz šādiem strīdiem valsts vai ES līmenī netiek ierosināta tiesvedība. Tīkls 
apvieno valsts SOLVIT centrus, kas izveidoti dalībvalstu administratīvo iestāžu struktūrā, un 



PR\1008545LV.doc 9/10 PE522.880v01-00

LV

Komisiju. SOLVIT vienlaikus ir gan strīdu izšķiršanas tiešsaistes mehānisms, gan sadarbības 
tīkls starp dalībvalstu administratīvajām iestādēm un palīdz uzlabot ES tiesību aktu 
īstenošanas spējas valsts līmenī, kā arī sekmē ES tiesību aktu pareizu piemērošanu.

SOLVIT pirmo desmit gadu darbības laikā (2003–2013) tam iesniegto lietu skaits ir 
nepārtraukti palielinājies. Ja sākumā (2003. gadā) tika iesniegtas mazāk nekā 200 lietas, tad 
tagad SOLVIT saņem apmēram 3000 sūdzību gadā, no kurām tā kompetencē ir apmēram 
1300 sūdzību izskatīšana, ko šis tīkls arī faktiski veic. Saskaņā ar vienotā tirgus rezultātu 
apkopojumu laikā posmā no 2012. gada marta līdz 2013. gada februārim saņemtais kopējais 
lietu skaits bija 3023, no kurām tīkls izskatīja attiecīgi 1238 lietas. 89 % lietu tika izskatītas 
vai atrisinātas 10 nedēļu termiņa laikā, 2 % (19 lietas) noraidītas, bet 10 % — neizskatītas. 

Minētajā periodā tīkla vidējais lietu izskatīšanas ilgums bija 68 dienas (salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu, kad SOLVIT centri izskatīja lietas vidēji 75 dienās, šis laika periods ir 
saīsinājies).

Būtu jānorāda, ka gadu gaitā lietu skaits ir nepārtraukti palielinājies galvenokārt tādēļ, ka ir 
pieaudzis to sūdzību skaits, kuras iesniedz iedzīvotāji, nevis uzņēmumi. Lai gan viena no 
Komisijas prioritātēm vienmēr ir bijusi uzņēmumu uzmanības pievēršana iespējai iesniegt 
sūdzības SOLVIT, no uzņēmumiem saņemto sūdzību skaits joprojām ir relatīvi stabils un 
neliels. Kopumā 2010. gadā tika reģistrētas 1363 lietas, to skaitā 167 sūdzības, ko iesnieguši 
uzņēmumi.

Lielākā daļa SOLVIT iesniegto sūdzību attiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar sociālo 
nodrošinājumu. Iedzīvotāji, kas meklē palīdzību SOLVIT, visbiežāk saskaras ar problēmām, 
kas saistītas ar sociālo nodrošinājumu, uzturēšanās tiesībām un profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu, bet uzņēmumiem galvenās problēmas sagādā nodokļu joma, galvenokārt PNV 
atmaksa.

Tādēļ ir acīmredzami, ka SOLVIT attīstība ir pozitīva. Daudzas lietas tiek joprojām izskatītas 
vidēji 10 nedēļu termiņā, un atrisināto lietu īpatsvars ir liels. Taču, ņemot vērā ar SOLVIT
saistītās politiskās cerības un tā potenciālu, ko visi saskata šajā līdzeklī, ir jācenšas panākt vēl 
jo lielākus sasniegumus.

Veicamie pasākumi

Referentam ir šādi ieteikumi.

SOLVIT darbība ir bijusi sekmīga, ir sasniegti taustāmi rezultāti un jaunajā Komisijas 
ieteikumā ir iekļauti priekšlikumi par to, kurus strukturāla rakstura gadījumus SOLVIT
centriem būtu jāuzņemas risināt. Tomēr vēl ir daudz jādara, lai īstenotu pilnvērtīgu 
SOLVIT 2.0 versiju. Informācija par SOLVIT jāizplata jo īpaši uzņēmumu vidē.

Lai varētu pilnīgāk izmantot vienotā tirgus potenciālu, jāuzlabo SOLVIT darbība. Šajā 
sakarībā jāuzsver, ka milzīgas problēmas sagādā tas, ka daudzu dalībvalstu noteikumi ir 
pretrunā ar ES tiesību aktiem par vienoto tirgu. Šīs problēmas ir jārisina, un SOLVIT centriem 
būtu jāspēj attiecīgās lietas nodot izskatīšanai Komisijai. Taču bieži vien pārkāpumu 
procedūras norit pārāk lēni, tāpēc ir nepieciešamas ātrākas procedūras. 
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Komisijai būtu jāturpina pētīt iespējas, kā izmantot „publiskās kaunināšanas” principu, lai 
piespiestu dalībvalstis savlaicīgi īstenot un transponēt vienotā tirgus tiesību aktus, turklāt būtu 
jādara zināmi tie valsts noteikumi, kuri ir pretrunā ar vienotā tirgus tiesību aktiem, lai uz šīm 
dalībvalstīm izdarītu spiedienu. 

Sarežģītu lietu gadījumā, kuras bieži vien ir saistītas ar uzņēmējdarbību, SOLVIT centri būtu 
jāmudina sazināties un sadarboties ar sūdzības iesniedzēju, lai precizētu attiecīgos lietas 
apstākļus, bet, diemžēl, pašlaik tas tā nenotiek. Turklāt SOLVIT centri būtu jāmudina izmantot 
Komisijā pieejamos resursus, lai saņemtu neformālu palīdzību lietu izskatīšanā. 

Kā pēdējā problēma, kas nebūt nav mazsvarīgāka par citām, jāpiemin tas, ka ir kļuvis skaidrs, 
ka četrus gadus pēc pēdējā Eiropas Parlamenta ziņojuma par SOLVIT, vēl aizvien nākas 
risināt tos pašus jautājumus. Atbilde, ka mēs vairs nesaskatām SOLVIT strukturālo problēmu 
risināšanas iespējas, nav pietiekami pamatota, un svarīgākais jautājums pašlaik ir — ko darīt. 

Jautājums, uz kuru mums jāatbild, ir šāds — vai pietiek ar to, ko darām pašlaik, vai arī ir vēl 
kaut kas, ko varam paveikt. Ir daudz pamatotu iemeslu, kādēļ būtu rūpīgi jāuzrauga SOLVIT
progress. SOLVIT var būt problēmu risināšanas līdzeklis ne tikai iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem, bet visam vienotajam tirgum un ekonomikas jomai. 

Referents uzskata, ka jānoskaidro, vai šīs problēmas varētu atrisināt, ar direktīvas palīdzību 
izveidojot oficiālu SOLVIT regulējumu. Tā kā pašlaik nav vērojama politiska griba pievērsties 
jautājumam no šāda aspekta, referents ierosina noteikt dažus attiecīgus atskaites punktus 
SOLVIT attīstībā. Ja šie atskaites punkti netiks sasniegti noteiktā termiņā, būtu jāapsver 
neformālās procedūras aizstāšana ar leģislatīvu aktu. 


