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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie SOLVIT
(2013/2154(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając zalecenie Komisji 2013/461/UE z dnia 17 września 2013 r. w sprawie 
zasad regulujących SOLVIT1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 września 2013 r. zatytułowany „Wspieranie 
obywateli i przedsiębiorstw na europejskim jednolitym rynku: plan działania na rzecz 
rozwijania portalu Twoja Europa we współpracy z państwami członkowskimi” 
(COM(2013)0636),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 24 lutego 2012 r. zatytułowany 
„Usprawnianie skutecznego rozwiązywania problemów na jednolitym rynku –
odblokowanie pełnego potencjału systemu SOLVIT z okazji dziesięciolecia istnienia” 
(SWD(2012)0033),

– uwzględniając pierwsze sprawozdanie Komisji z dnia 28 listopada 2012 r. zatytułowane: 
„Stan integracji jednolitego rynku na 2013 r. – wkład do rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego na 2013 r.” (COM(2012)0752),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 czerwca 2012 r. zatytułowany „Lepsze 
zarządzanie jednolitym rynkiem” (COM(2012)0259),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 24 lutego 2012 r. zatytułowany 
„Wprowadzanie jednolitego rynku – coroczna kontrola sprawowania rządów 2011” 
(SWD(2012)0025),

– uwzględniając internetową tabelę wyników jednolitego rynku podaną do wiadomości 
publicznej dnia 4 lipca 2013 r.,

– uwzględniając ekspertyzę zatytułowaną „Europejski pojedynczy punkt kontaktowy” z 
czerwca 2013 r., którą zleciła Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie zarządzania jednolitym 
rynkiem2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 czerwca 2012 r. zatytułowaną „Akt o jednolitym 
rynku – następne kroki na ścieżce wzrostu”3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzania i 

                                               
1 Dz.U. L 249 z 19.9.2013, s. 10.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0054.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0258.
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partnerstwa na jednolitym rynku1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie SOLVIT2,

– uwzględniając art.48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że prawa obywateli i przedsiębiorstw na jednolitym rynku powinny być 
efektywnie wykorzystywane oraz że prawo UE gwarantujące te prawa powinno być 
skutecznie egzekwowane;

B. mając na uwadze, że SOLVIT rozpatruje obecnie 1300 spraw rocznie i udaje mu się 
znaleźć rozwiązania dla około 90% klientów w terminie 70 dni;

C. mając na uwadze, że zainteresowanie portalem Twoja Europa i korzystanie z niego 
szybko rośnie oraz że zgodnie z informacjami z internetowej tabeli wyników jednolitego 
rynku w ostatnim roku portal odwiedzało ponad 11 000 gości dziennie, a rok wcześniej 
liczba ta wynosiła 6500;

D. mając na uwadze, że Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
wielokrotnie wzywała do usprawnienia sieci SOLVIT oraz zwiększenia dostępności i 
poprawy informacji na temat praw UE;

E. mając na uwadze, że SOLVIT odgrywa ważną rolę jako kluczowe narzędzie do 
rozwiązywania problemów, a w konsekwencji stanowi sposób na zapewnienie lepszej 
zgodności z prawem Unii w obszarze jednolitego rynku; mając na uwadze, że pomimo 
tego SOLVIT nadal nie jest używany w dostatecznym stopniu i nie wykorzystuje swojego 
potencjału;

F. mając na uwadze, że z zamówionej przez komisję ekspertyzy zatytułowanej „Europejski 
pojedynczy punkt kontaktowy” wynika, iż chociaż obywatele europejscy i 
przedsiębiorstwa europejskie mają dostęp do szerokiego zestawu informacji, porad i 
pomocy online, świadomość istnienia takich usług jest bardzo niska, zważywszy, że 
91,6% zapytanych osób nie miało wiedzy na temat żadnej usługi internetowej, z której 
mogłoby skorzystać w celu rozwiązania problemu dotyczącego jednolitego rynku;

G. mając na uwadze, że należy włożyć więcej starań w lepszą integrację SOLVIT z innymi 
usługami pomocniczymi i narzędziami egzekwowania prawa dostępnymi na szczeblu 
krajowym i unijnym;

H. mając na uwadze, że obywatele i przedsiębiorstwa muszą mieć świadomość praw 
przysługujących im na jednolitym rynku, aby mogli prawidłowo identyfikować 
pojawiające się problemy i umieć je rozwiązywać;

                                               
1 Dz.U. C 296 E z 2.10.2012, s. 51.
2 Dz.U. C 349 E z 22.12.2012, s. 10.
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Wprowadzenie: skuteczne korzystanie z praw i możliwości na jednolitym rynku

1. powtarza, że potencjał jednolitego rynku będzie można uwolnić dopiero wtedy, gdy 
obywatele i przedsiębiorstwa będą znać swoje prawa i możliwości i będą mogli skutecznie 
z nich korzystać; przypomina, że cele te będzie można osiągnąć tylko wtedy, gdy państwa 
członkowskie zapewnią skuteczne egzekwowanie prawodawstwa w obszarze jednolitego 
rynku oraz gdy udostępnione zostaną skuteczne mechanizmy rozwiązywania problemów i 
wysokiej jakości informacje;

2. podkreśla, że wiele problemów dotyczących jednolitego rynku wynika z nadmiernie 
rygorystycznego wdrażania, opóźnień we wdrażaniu lub nieprawidłowości przy 
wdrażaniu ze strony jednego lub kilku państw członkowskich lub z przepisów krajowych 
sprzecznych z prawem Unii; w tym względzie stanowczo wzywa Komisję do wywierania 
nacisków na te państwa członkowskie, które nie stosują przepisów dotyczących 
jednolitego rynku;

3. zwraca uwagę, że sieć SOLVIT pozwala wykryć wiele problemów związanych z 
wdrażaniem przepisów dotyczących jednolitego rynku, oraz pochwala wkład SOLVIT w 
zmiany administracyjne i regulacyjne pozwalające zaradzić tym problemom;

4. podkreśla, że właściwe wdrożenie, egzekwowanie i przestrzeganie przepisów dotyczących 
jednolitego rynku ma zasadnicze znaczenie dla konsumentów i przedsiębiorstw 
europejskich, a tym samym dla szeroko pojętej gospodarki; podkreśla również obowiązki 
prawne państw członkowskich w tym względzie;

5. ponownie wzywa do dalszego rozwoju mających zastosowanie postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom, również poprzez zapewnienie ściślejszego stosowania takich 
postępowań w przypadkach łamania przepisów unijnych w obszarze jednolitego rynku, a 
także poprzez stosowanie szybszych procedur;

6. podkreśla ponadto znaczenie podejmowania wszelkich wysiłków służących zapobieganiu 
problemom z egzekwowaniem, wykrywaniu lub usuwaniu ich zanim konieczne stanie się 
wszczęcie formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom;

7. zaznacza, że należy stosować zasadę zero tolerancji za brak stosowania dyrektywy 
usługowej oraz wzajemną ocenę wdrażania i transpozycji tejże dyrektywy jako metody 
zapewniania skutecznego stosowania prawa w obszarze jednolitego rynku;

SOLVIT: pomoc przedsiębiorstwom i osobom prywatnym w rozwiązywaniu problemów

8. pochwala nowe zalecenie Komisji w sprawie zasad regulujących SOLVIT, które 
przygotowuje grunt pod SOLVIT 2.0;

9. zwraca uwagę, że sieć SOLVIT osiągnęła konkretne wyniki i dowiodła swojej 
użyteczności; zauważa jednak, że istnieją znaczne możliwości poprawy;

10. zauważa, że zdecydowaną większość klientów SOLVIT stanowią obywatele; podkreśla 
potrzebę uwolnienia dużego potencjału SOLVIT jako narzędzia do rozwiązywania 
problemów dla przedsiębiorstw; podkreśla, że należy podjąć więcej działań służących 
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upowszechnieniu SOLVIT wśród przedsiębiorstw, zapoznaniu ich z możliwościami tego 
narzędzia oraz umożliwieniu im jego lepszego wykorzystania; pochwala ostatnią 
aktualizację portalu biznesowego Twoja Europa jako pozytywny krok w tym kierunku;

11. wzywa państwa członkowskie do udostępnienia odpowiednich środków budżetowych i 
zasobów ludzkich na utrzymanie sieci Solvit;

12. podkreśla znaczenie utrzymania jakości usług oferowanych przez SOLVIT pomimo 
ograniczeń budżetowych i skromnych zasobów ludzkich; podkreśla znaczenie 
zapewnienia centrom SOLVIT dostatecznej liczby dobrze wyszkolonych pracowników 
posiadających odpowiednie doświadczenie prawne i znajomość właściwych języków 
Unii;

13. wzywa do lepszego dostosowania do innych procedur rozpatrywania skarg, zwłaszcza do 
projektu UE Pilot;

14. Podkreśla znaczenie ukierunkowania systemu SOLVIT na sprawy związane w większym 
stopniu z prowadzeniem działalności gospodarczej; zauważa, że wymaga to szerszej 
znajomości SOLVIT w środowisku biznesowym oraz gotowości zajmowania się bardziej 
skomplikowanymi przypadkami w centrach SOLVIT;

15. wyraża ubolewanie, że wiele spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, którymi SOLVIT mógłby się zająć, zostało odrzuconych na tej podstawie, 
że są zbyt skomplikowane; uważa, że skoro niektóre centra SOLVIT postrzegają tego 
rodzaju sprawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej za zbyt skomplikowane, 
same powinny rozwiązać lokalnie tego rodzaju problem;

16. podkreśla znaczenie Komisji świadczącej nieformalną pomoc w rozpatrywaniu spraw, w 
tym nieformalną pomoc prawną w skomplikowanych sprawach; wzywa centra SOLVIT 
do korzystania z takiej pomocy;

17. pochwala wyjaśnienia zawarte w zaleceniu Komisji 2013/461/UE co do mandatu systemu 
SOLVIT w sprawach, w których przepisy krajowe są sprzeczne z prawem Unii (zwanych 
również sprawami strukturalnymi); pochwala przyjmowanie takich spraw do rozpatrzenia 
przez niektóre centra SOLVIT; wzywa wszystkie centra SOLVIT do zapewniania 
skutecznego wsparcia, ilekroć pojawią się tego rodzaju problemy, również poprzez pomoc 
w identyfikowaniu potencjalnych problemów wynikających z proponowanych przepisów 
krajowych;

18. wzywa centra SOLVIT do śmielszych działań w kwestii odpowiadania na skargi, a 
zwłaszcza rozpatrywania bardziej skomplikowanych spraw;

19. podkreśla znaczenie komunikacji i współpracy między wnioskodawcą, odpowiednimi 
centrami SOLVIT i Komisją przez cały czas trwania procedury; zwraca uwagę, że w 
wielu przypadkach w trakcie trwania procedury nie prowadzi się konsultacji z 
wnioskodawcą, który ma kontakt z centrum SOLVIT w momencie składania wniosku i w 
momencie zakończenia sprawy;

20. podkreśla znaczenie rosnącej znajomości i widoczności sieci SOLVIT oraz przybliżania 



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

PL

jej osobom, które nic o niej nie wiedzą;

21. zachęca centra SOLVIT do aktywizacji działań poprzez nawiązywanie kontaktu z 
obywatelami i przedsiębiorstwami z własnej inicjatywy;

22. pochwala internetową tabelę wyników jednolitego rynku, gdzie prezentowane są dane na 
temat wyników państw członkowskich odnoszących się do systemu SOLVIT i portalu 
Twoja Europa, a także wyników dotyczących prawodawstwa UE w obszarze 
funkcjonowania jednolitego rynku; 

23. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do podjęcia dalszych kroków w celu 
rozpowszechnienia informacji na temat dostępności tych instrumentów wśród obywateli, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców;

24. wzywa Komisję, aby w ramach rocznych sprawozdań na temat integracji jednolitego 
rynku nadal monitorowała wyniki unijnych mechanizmów do rozwiązywania problemów 
– zwłaszcza systemu SOLVIT – w ramach rocznej analizy wzrostu gospodarczego; 
ponadto ponownie wzywa Komisję do lepszego zarządzania jednolitym rynkiem poprzez 
ustanowienie specjalnego filaru europejskiego semestru wraz z zaleceniami skierowanymi 
do konkretnych krajów;

25. nadal poczuwa się do obowiązku ścisłego monitorowania postępów SOLVIT; wzywa 
Komisję do wyznaczenia miarodajnych etapów pożądanego rozwoju SOLVIT; wyraża 
przekonanie, że jeżeli etapy te nie zostaną zrealizowane, należy rozważyć zastąpienie 
nieformalnej procedury aktem ustawodawczym;

Twoja Europa: lepsza reakcja na potrzeby obywateli i przedsiębiorstw

26. zwraca uwagę na ciągły wzrost w korzystaniu z portalu Twoja Europa;

27. pochwala cele wyznaczone w planie działania na rzecz portalu Twoja Europa: 
zapewnianie wysokiej jakości praktycznych informacji na temat praw unijnych na 
jednolitym rynku; rozpowszechnianie informacji na temat portalu Twoja Europa; nadanie 
praktycznego wymiaru ścisłemu partnerstwu między Komisją a państwami 
członkowskimi;

28. zachęca Komisję do lepszego pozycjonowania portalu Twoja Europa jako narzędzia dla 
przedsiębiorstw oraz do poprawy jego widoczności;

29. wzywa państwa członkowskie do dostarczania informacji na temat krajowych przepisów i 
procedur dotyczących praw UE; wzywa państwa członkowskie do nadania tym 
informacjom praktycznej formy, pozbawienia ich specjalistycznego żargonu, 
aktualizowania ich i udostępniania w odpowiednich językach, a także do utworzenia łączy 
między portalami krajowymi (administracja elektroniczna) a portalem Twoja Europa;

30. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz parlamentom i rządom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Jeżeli jednolity rynek ma przynosić korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom, należy 
koniecznie poprawić informacje udostępniane osobom prywatnym i przedsiębiorstwom na 
temat ich praw na jednolitym rynku, a także przepisów obowiązujących w różnych państwach 
członkowskich, ale również zaoferować im konieczną pomoc w rozwiązywaniu problemów 
transgranicznych. Przez wiele lat cele te zajmowały wysokie miejsce w programie działań 
Parlamentu.

W dniu 17 września 2013 r. Komisja przedstawiła zalecenia w sprawie SOLVIT i portalu 
Twoja Europa. Oczekuje się, że nowe zalecenia Komisji pomogą SOLVIT lepiej działać, 
natomiast plan działania na rzecz portalu Twoja Europa powinien pomóc poprawić 
dostępność i jakość informacji na temat praw UE na jednolitym rynku, a tym samym podnieść 
wśród obywateli i przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP, świadomość przysługujących im praw, 
a także pokazać im drogę do SOLVIT, jeżeli napotkają problemy przy korzystaniu z tych 
praw.

Po sprawozdaniach przygotowanych przez komisję IMCO w bieżącym roku nadszedł czas na 
sprawozdanie na temat SOLVIT, w którym przyjrzano się jego funkcjonowaniu z szerszej 
perspektywy zarządzania jednolitym rynkiem.

SOLVIT jako narzędzie przyczyniło się do osiągnięcia konkretnych wyników oraz dowiodło 
swojej użyteczności i wartości na jednolitym rynku. Jednakże nadal istnieją ogromne 
możliwości poprawy, jeżeli chodzi o umożliwianie obywatelom i przedsiębiorstwom 
korzystania z ich praw na jednolitym rynku za pośrednictwem SOLVIT i innych środków.

Istnieje wiele przykładów nadmiernie rygorystycznego wdrażania, opóźnień we wdrażaniu 
lub nieprawidłowości przy wdrażaniu, lub też przykładów przepisów krajowych sprzecznych 
z prawodawstwem UE, które można odkryć i odkrywa się w wyniku spraw rozpatrywanych 
przez SOLVIT. SOLVIT jest często miejscem, w którym obywatele i przedsiębiorstwa 
uświadamiają organom, że coś nie działa tak, jak zamierzano. W tym obszarze SOLVIT ma 
duży potencjał, jeżeli chodzi o zapewnianie sprawniejszego funkcjonowania całego 
jednolitego rynku, jednak należy zrobić dużo więcej, aby wykorzystać tę wiedzę i te ustalenia 
do naprawy systemu.

W wielkiej maszynie wszystko niekiedy obraca się wokół pozornie niewielkiej części. W ten 
sposób można nawet przyjąć, że gdyby SOLVIT był jednym z narzędzi do naoliwiania silnika 
jednolitego rynku, to dobre funkcjonowanie systemu stanowi klucz do uwolnienia potencjału 
jednolitego rynku i większego wzrostu. Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał SOLVIT, 
musimy usprawnić jeden, a nawet dwa mechanizmy. Musimy rozważyć, czy SOLVIT może 
osiągnąć poziom, na który wszyscy liczymy, za pomocą nieformalnego i dobrowolnego 
podejścia, czy też potrzebujemy przepisów.

SOLVIT
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Powołany w 2002 r. SOLVIT jest internetową siecią służącą do nieformalnego rozstrzygania 
sporów transgranicznych między obywatelami lub przedsiębiorstwami a organami 
administracji krajowej w całej UE, w przedmiocie nieprawidłowego lub niewłaściwego 
stosowania przepisów dotyczących jednolitego rynku, jednak spory te nie podlegają 
procedurom prawnym na szczeblu krajowym lub unijnym. Sieć obejmuje krajowe centra 
SOLVIT działające przy krajowych organach administracji państw członkowskich oraz przy 
Komisji. SOLVIT to internetowy mechanizm rozstrzygania sporów, a równocześnie sieć
współpracy między krajowymi organami administracji, który przyczynia się do poprawy 
możliwości w zakresie wdrażania prawa unijnego na szczeblu krajowym, przez co wspomaga 
prawidłowe stosowanie prawa UE.

Przez pierwsze dziesięć lat istnienia sieci (2003-2013) liczba spraw zgłaszanych do SOLVIT 
nieustannie rosła. Na początku SOLVIT otrzymywał mniej niż 200 skarg rocznie (2003 r.), 
obecnie liczba ta wynosi 3000, z czego 1300 podlega mandatowi systemu i jest rozpatrywana 
w ramach sieci. Zgodnie z tabelą wyników jednolitego rynku całkowita liczba takich spraw w 
okresie od marca 2012 r. do lutego 2013 r. wyniosła odpowiednio 3023 i 1238. W 89% 
przypadków rozpatrywane sprawy zostały rozwiązane lub wyjaśnione w terminie 10 tygodni, 
natomiast 2% spraw (19 przypadków) odrzucono, zaś około 10% spraw pozostało 
nierozwiązanych. 

W podanym okresie średni czas rozpatrywania sprawy w sieci wynosił 68 dni (i uległ 
poprawie w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy centra SOLVIT rozpatrywały sprawy 
średnio w 75 dni).

Należy zauważyć, że z upływem lat liczba spraw stale rosła, w znacznie większej mierze w 
wyniku skarg składanych przez obywateli niż przez przedsiębiorstwa. Chociaż zachęcanie 
przedsiębiorstw do korzystania z systemu SOLVIT stanowi jeden z kluczowych priorytetów 
Komisji, liczba spraw zgłoszonych przez przedsiębiorstwa pozostaje względnie stabilna i 
niska. W 2010 r. zarejestrowano 167 spraw przedsiębiorstw na 1363 sprawy ogółem.

Znaczna liczba spraw zgłaszanych do SOLVIT dotyczy kwestii związanych z 
zabezpieczeniem społecznym. Podczas gdy obywatele najczęściej zgłaszają się do SOLVIT z 
problemami dotyczącymi zabezpieczenia społecznego, praw pobytu i uznawania kwalifikacji 
zawodowych, w sprawach zgłaszanych przez przedsiębiorstwa głównym problemem są 
podatki, a zwłaszcza zwrot VAT.

Nie ulega zatem wątpliwości, że w rozwoju SOLVIT pojawia się pozytywna tendencja. 
Pomimo rozpatrywania większej liczby spraw średni czas udzielania odpowiedzi nie 
przekracza 10 tygodni, a wskaźnik rozstrzygnięcia jest wysoki. Nie zmienia to jednak faktu, 
że przy oczekiwaniach politycznych pokładanych w systemie, a także jego potencjale, co do 
którego panuje zgoda, konieczne wydaje się podjęcie większych wysiłków.

Konieczne środki

Sugestie sprawozdawcy przedstawiają się następująco.

SOLVIT należy postrzegać w kategoriach sukcesu. Osiągnięto konkretne wyniki, a nowe 
zalecenia Komisji prowadzą nas do ustalenia, które sprawy o charakterze strukturalnym 
powinny trafiać do centrów SOLVIT. Jednakże potrzeba wiele pracy, aby powstała 
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prawdziwa wersja SOLVIT 2.0. Należy rozpowszechnić informacje na temat SOLVIT, 
zwłaszcza w środowiskach biznesowych.

Jeżeli chcemy w pełni wykorzystać potencjał jednolitego rynku, SOLVIT musi funkcjonować 
lepiej. W tym kontekście podstawowy problem stanowią przepisy krajowe, które w wielu 
państwach członkowskich są sprzeczne z prawodawstwem unijnym dotyczącym jednolitego 
rynku. Należy pochylić się nad tym problemem, a centra SOLVIT powinny być w stanie 
przesyłać zidentyfikowane problemy do Komisji. Postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom są jednak często zbyt powolne, co podkreśla potrzebę szybszych procedur. 

Komisja powinna dalej poszukiwać rozwiązań pozwalających wykorzystać zasadę 
wskazywania winnych i przez to skłaniać państwa członkowskie do wdrażania i 
transponowania przepisów dotyczących jednolitego rynku na czas, a także podkreślać 
przykłady przepisów krajowych sprzecznych z prawodawstwem w obszarze jednolitego 
rynku, aby wywierać presję na takie państwa członkowskie. 

W kompleksowych sprawach, które często dotyczą przedsiębiorstw, centra SOLVIT należy 
zachęcać do komunikacji i współpracy z wnioskodawcą w celu wyjaśnienia sprawy, co 
obecnie niestety nie zdarza się często. W dalszej kolejności centra SOLVIT należy zachęcać 
do korzystania z zasobów Komisji, aby wykorzystywać nieformalne wsparcie w 
rozpatrywaniu sprawy. 

Na koniec, choć jest to nie mniej ważna sprawa, nie ulega wątpliwości, że cztery lata po 
ostatnim sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie SOLVIT ponownie pojawiają 
się te same kwestie. Po prostu negatywnie oceniamy brak dalszych postępów w obszarze 
problemów strukturalnych w SOLVIT i stąd pilne pytanie, co z tym zrobić. 

Należy zadać pytanie, czy obecnie robimy w tej sprawie wystarczająco dużo, czy też można 
zrobić więcej. Istnieje wiele dobrych powodów do ścisłego monitorowania postępów 
SOLVIT. SOLVIT może potencjalnie odgrywać rolę mechanizmu do rozwiązywania 
problemów nie tylko obywateli i przedsiębiorstw, lecz całego jednolitego rynku i gospodarki. 

W opinii sprawozdawcy należy zbadać, czy stworzenie formalnych ram funkcjonowania 
SOLVIT w drodze dyrektywy pozwoliłoby rozwiązać te problemy. Ponieważ jednak w chwili 
obecnej nie widać woli politycznej do działań w tym kierunku, proponowałbym wyznaczenie 
kilku stosownych etapów rozwoju SOLVIT. Jeżeli etapy te nie zostaną zrealizowane w 
określonym czasie, można rozważyć, czy zastąpić nieformalną procedurę aktem 
ustawodawczym.


