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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

on SOLVIT
(2013/2154(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie zo 17. septembra 2013o zásadách, ktorými sa riadi 
sieť SOLVIT (2013/461/EÚ)1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. septembra 2013 s názvom Posilnenie 
postavenia podnikov a občanov na jednotnom trhu EÚ: akčný plán na podporu portálu 
Vaša Európa v spolupráci s členskými štátmi (COM(2013)0636),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 24. februára 2012 s názvom 
Posilnenie účinného riešenia problémov na jednotnom trhu – využitie potenciálu siete 
SOLVIT pri príležitosti jej 10. výročia (SWD(2012)0033),

– so zreteľom na prvú správu Komisie z 28. novembra 2012 s názvom Stav integrácie 
jednotného trhu 2013 – príspevok k ročnému prieskumu rastu na rok 2013 
[COM(2012)0752],

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júna 2012 s názvom Lepšia správa pre jednotný 
trh (COM(2012)0259),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 24. februára 2012 s názvom Aby 
jednotný trh plnil očakávania – výročná kontrola správy vecí verejných za rok 2011 
(SWD(2012)0025),

– so zreteľom na hodnotiacu tabuľku jednotného trhu on-line uverejnenú 4. júla 2013,

– so zreteľom na štúdiu z júla 2013 s názvom Európske jednotné kontaktné miesto, ktorú 
dal vypracovať jeho Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. februára 2013 o správe jednotného trhu2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2012 o Akte o jednotnom trhu: ďalšie kroky k 
rastu3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2011 o správe a partnerstve na jednotnom 
trhu4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 9. marca 2010 o sieti SOLVIT5,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,
                                               
1 Ú. v. EÚ L 249, 19.9.2013, s. 10.
2 Prijaté texty P7_TA(2013)0054.
3 Prijaté texty P7_TA(2012)0258.
4 Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 51.
5 Ú. v. EÚ C 349 E, 22.12.2010, s. 10.
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– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko 
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2013),

A. keďže práva občanov a podnikov na jednotnom trhu sa musia účinne využívať a keďže 
právne predpisy EÚ, ktoré tieto práva zaručujú, sa musia účinne presadzovať;

B. keďže sieť SOLVIT v súčasnosti rieši okolo 1 300 prípadov ročne a v lehote do 70 dní 
dokáže nájsť riešenia pre približne 90 % svojich zákazníkov;

C. keďže záujem o portál Vaša Európa a jeho využívanie rýchlo rastie a keďže podľa 
hodnotiacej tabuľky jednotného trhu on-line konzultovalo tento portál minulý rok 
každodenne viac ako 11 000 návštevníkov, pričom predchádzajúci rok to bolo 6 500 
návštevníkov;

D. keďže Európsky parlament opakovane vyzýval na ďalšie posilnenie siete SOLVIT, ako aj 
na poskytnutie väčšieho množstva a kvalitnejších informácií o právach EÚ;

E. keďže sieť SOLVIT plní významnú úlohu kľúčového nástroja na riešenie problémov, a 
teda prostriedku na zabezpečenie lepšieho súladu s právnymi predpismi Únie týkajúcimi 
sa jednotného trhu; keďže napriek tomu je sieť SOLVIT málo využívaná a nenaplnila svoj 
potenciál;

F. keďže podľa zadanej štúdie s názvom Európske jednotné kontaktné miesto je napriek 
rozsiahlemu súboru on-line informácií, poradenstvu a pomoci, ktoré sú európskym 
občanom a podnikom k dispozícii, je informovanosť o týchto službách veľmi nízka, 
pričom 91.6 % opýtaných uviedlo, že nemá žiadne vedomosti o nejakej službe on-line, na 
ktorú sa možno obrátiť pri riešení problémov súvisiacich s jednotným trhom;

G. keďže by sa malo vynakladať väčšie úsilie o lepšie začlenenie siete SOLVIT do škály 
pomocných služieb a nástrojov presadzovania, ktoré sú k dispozícii na úrovni jednotlivých 
štátov aj Únie;

H. keďže občania a podniky si musia byť vedomí svojich práv na jednotnom trhu, aby mohli 
problémy správne identifikovať, keď sa vyskytnú, a riešiť ich;

Úvod: účinné využívanie práv a možností na jednotnom trhu

1. opätovne zdôrazňuje, že potenciál jednotného trhu možno uvoľniť len vtedy, ak budú 
občania a podniky poznať svoje práva a možnosti a ak ich budú vedieť účinne využívať;
pripomína, že tieto ciele možno dosiahnuť len vtedy, ak členské štáty zaručia účinné 
presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu a ak budú k dispozícii 
kvalitné informácie a mechanizmy efektívneho riešenia problémov;

2. zdôrazňuje, že mnohé problémy, ktoré sa týkajú jednotného trhu, sú dôsledkom nadmernej 
regulácie, neskorého alebo nesprávneho vykonávania právnych predpisov zo strany 
jedného alebo viacerých členských štátov alebo dôsledkom vnútroštátnych predpisov, 
ktoré sú v rozpore s právom Únie; v tejto súvislosti dôrazne vyzýva Komisiu, aby 
vyvinula tlak na členské štáty, ktoré nedodržiavajú pravidlá jednotného trhu;
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3. zdôrazňuje, že mnoho problémov s uplatňovaním pravidiel jednotného trhu sa zistí 
prostredníctvom siete SOLVIT, a vyzdvihuje prínos siete SOLVIT k administratívnym a 
regulačným zmenám s cieľom napraviť takéto problémy;

4. zdôrazňuje, že náležité uplatňovanie, presadzovanie a dodržiavanie právnych predpisov 
týkajúcich sa jednotného trhu má mimoriadny význam pre európskych spotrebiteľov a 
podniky, a tým aj pre celé hospodárstvo; v tejto súvislosti tiež upozorňuje na právne 
záväzky členských štátov;

5. znova vyzýva na ďalšie vypracovanie postupov pre prípad nedodržania predpisov, a to aj 
zabezpečením dôslednejšieho používania týchto postupov v prípade porušenia právnych 
ustanovení Únie v oblasti jednotného trhu a využívaním rýchlejších postupov;

6. ďalej zdôrazňuje, že je dôležité vyvinúť maximálne úsilie na predchádzanie, odhaľovanie 
alebo odstraňovanie problémov s presadzovaním práva skôr, ako je potrebné začať 
formálne postupy v prípade nedodržania predpisov;

7. zdôrazňuje, že nulová tolerancia nedodržiavania smernice o službách a partnerské 
posudzovanie uplatňovania a transpozície tejto smernice sú metódy, ktorými možno 
zabezpečiť účinné vykonávanie práva jednotného trhu;

SOLVIT: pomoc jednotlivcom a podnikom pri riešení problémov

8. víta nové odporúčanie Komisie o zásadách, ktorými sa riadi sieť SOLVIT, ktoré pripravilo 
pôdu pre SOLVIT 2.0;

9. poznamenáva, že sieť SOLVIT dosiahla hmatateľné výsledky a preukázala svoju 
užitočnosť; konštatuje však, že stále existuje značný priestor na zlepšenie;

10. berie na vedomie, že klientmi siete SOLVIT sú prevažne občania; zdôrazňuje potrebu 
uvoľniť značný potenciál siete SOLVIT ako nástroja na riešenie problémov podnikov;
zdôrazňuje, že treba vykonať viac s cieľom zvýšiť informovanosť podnikov o sieti 
SOLVIT, vzdelávať ich o ich možnostiach tak, aby mohli tento nástroj lepšie využívať; v 
tejto súvislosti víta nedávnu aktualizáciu portálu pre podniky Vaša Európa ako správny 
krok;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili primerané rozpočtové a ľudské zdroje na 
zachovanie siete SOLVIT;

12. zdôrazňuje význam zachovania kvality služieb, ktoré ponúka sieť SOLVIT, a to napriek 
obmedzeniu rozpočtu a ľudských zdrojov; zdôrazňuje, že je dôležité pre centrá siete 
SOLVIT zaistiť dostatočný počet riadne vyškolených pracovníkov s dostatočnými 
odbornými právnymi znalosťami a znalosťami príslušných jazykov Únie;

13. vyzýva na lepší súlad s ostatnými postupmi pre vybavovanie sťažností, najmä s projektom 
EÚ Pilot;

14. zdôrazňuje, že je dôležité zamerať sieť SOLVIT na riešenie prípadov, ktoré viac súvisia s 
podnikaním; poznamenáva, že si to vyžaduje širšie vedomosti o sieti SOLVIT v rámci 



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

SK

podnikateľskej komunity, ako aj ochotu niektorých centier SOLVIT riešiť zložitejšie 
prípady;

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sieť SOLVIT odmieta mnoho prípadov súvisiacich s 
podnikaním s odôvodnením, že sú príliš zložité; domnieva sa, že ak sieť niektoré centrá 
siete SOLVIT považujú takéto prípady za príliš zložité na to, aby ich sa im mohli 
venovať, ide o problém, ktorý treba riešiť priamo na mieste v príslušných centrách;

16. zdôrazňuje, že je dôležité, aby Komisia poskytovala pri riešení jednotlivých prípadov 
neformálnu pomoc vrátane neformálneho právneho poradenstva v zložitých prípadoch;
vyzýva centrá SOLVIT, aby túto pomoc využívali;

17. víta spresnenie uvedené v odporúčaní Komisie 2013/461/EÚ, pokiaľ ide o mandát siete 
SOLVIT v prípadoch, keď sú vnútroštátne pravidlá v rozpore s právom Únie (tzv. 
štrukturálne prípady); víta, že niektoré centrá siete SOLVIT takéto prípady riešia; vyzýva 
všetky centrá SOLVIT, aby poskytovali účinnú pomoc vždy, keď sa takéto štrukturálne 
problémy objavia, a to aj pomocou pri zisťovaní prípadných problémov, ktoré by mohli 
spôsobiť navrhované vnútroštátne právne predpisy;

18. vyzýva centrá SOLVIT, aby boli smelšie v odpovediach na sťažnosti, najmä pokiaľ ide o 
riešenie zložitejších prípadov;

19. zdôrazňuje, že je dôležité, aby predkladateľ sťažnosti, zúčastnené centrá siete SOLVIT a 
Komisia spolu počas celého procesu komunikovali a úzko spolupracovali; poznamenáva, 
že s predkladateľom sa často počas procesu nekonzultuje a že je s príslušným centrom 
SOLVIT v kontakte len pri podávaní žiadosti a uzavretí prípadu;

20. zdôrazňuje, že dôležité zvýšiť informovanosť o sieti SOLVIT a jej viditeľnosť, ako aj 
priblížiť ju ľuďom, ktorí o nej nevedia;

21. nabáda centrá SOLVITT, aby aktívne a z vlastnej iniciatívy nadväzovala kontakty s 
občanmi a podnikmi;

22. víta hodnotiacu tabuľku jednotného trhu on-line, v ktorej sa uvádzajú údaje o výsledkoch 
členských štátov v súvislosti so sieťou SOLVIT a portálom Vaša Európa, ako aj o 
vykonávaní právnych predpisov EÚ, ktoré sú relevantné pre fungovanie jednotného trhu;  

23. vyzýva Komisiu, ako aj členské štáty, aby prijali ďalšie opatrenia na šírenie informácií 
o dostupnosti týchto nástrojov medzi podnikmi a podnikateľmi;

24. vyzýva Komisiu, aby v rámci výročnej správy o integrácii jednotného trhu a ako súčasť 
ročnej analýzy rastu pokračovala v monitorovaní výsledkov mechanizmu na riešenie 
problémov EÚ, najmä siete SOLVIT; ďalej opätovne vyzýva Komisiu, aby posilnila 
správu jednotného trhu vytvorením osobitného piliera v rámci európskeho semestra 
vrátane osobitných odporúčaní pre jednotlivé krajiny;

25. je odhodlaný aj naďalej podrobne sledovať pokrok siete SOLVIT; naliehavo žiada 
Komisiu, aby stanovila merateľné medzníky pre želaný vývoj siete SOLVIT; domnieva 
sa, že ak sa tieto míľniky nedosiahnu, malo by sa zvážiť nahradenie neformálneho postupu 
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legislatívnym aktom;

Vaša Európa: lepšie reagovať na potreby občanov a podnikov

26. berie na vedomie rastúce využívanie portálu Vaša Európa;

27. víta ciele stanovené v akčnom pláne portálu Vaša Európa: poskytovať praktické, kvalitné 
informácie o právach EÚ na vnútornom trhu; zvýšiť informovanosť o portáli Vaša Európa 
a zaviesť do praxe úzke partnerstvo medzi Komisiou a členskými štátmi;

28. nabáda Komisiu, aby upevnila pozíciu portálu Vaša Európa ako nástroja pre podniky a 
aby ho viac zviditeľnila;

29. naliehavo žiada členské štáty, aby poskytovali informácie o vnútroštátnych pravidlách a 
postupoch týkajúcich sa práv EÚ; vyzýva členské štáty, aby zaistili, že tieto informácie 
budú praktické, jazykovo neutrálne, aktuálne a dostupné v príslušných jazykoch, a aby 
svoje národné portály (e-government) prepojili s portálom Vaša Európa;

30. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom 
a vládam členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

S cieľom zabezpečiť, aby bol jednotný trh prínosom pre občanov a podniky je nevyhnutné 
zlepšiť informovanosť fyzických osôb a spoločností o ich právach na jednotnom trhu 
a o platných pravidlách v jednotlivých členských štátoch a zároveň im ponúknuť pomoc pri 
riešení problémov cezhraničného charakteru. Tieto ciele sú už niekoľko rokov prioritami 
Parlamentu.

17. septembra 2013 Komisia predstavila odporúčania k sieti SOLVIT a akčný plán pre portál 
Vaša Európa. Očakáva sa, že odporúčanie Komisie pomôže zlepšiť fungovanie siete SOLVIT, 
pričom akčný plán Vaša Európa by mal prispieť k lepšej dostupnosti a kvalite informácií 
o právach EÚ na jednotnom trhu, a tak zlepšiť informovanosť občanov a podnikov, najmä 
MSP, o ich právach, a tiež prístup k sieti SOLVIT, ak pri využívaní týchto práv narážajú na 
problémy.

Táto správa nadväzuje na niekoľko správ vypracovaných v predchádzajúcich rokoch výborom 
IMCO a zameriava sa na fungovanie siete SOLVIT zo širšej perspektívy správy jednotného 
trhu.

Sieť SOLVIT ako nástroj dosiahla hmatateľné výsledky a preukázala svoju užitočnosť a 
hodnotnosť pre jednotný trh. Stále však zostáva obrovský nevyužitý priestor na zlepšenie, aby 
občania a podniky mohli prostredníctvom siete SOLVIT využívať svoje práva na jednotnom 
trhu.

Prostredníctvom prípadov siete SOLVIT možno odhaliť mnoho príkladov prijímania 
vnútroštátnych právnych predpisov nad rámec práva Únie (goldplating), oneskoreného 
a nesprávneho uplatňovania predpisov alebo vnútroštátnych pravidiel, ktoré sú v rozpore 
s právom EÚ. SOLVIT je často miestom, kde občania a podniky upozorňujú orgány na to, že 
niektoré veci nefungujú tak, ako sa pôvodne zamýšľalo. V tejto súvislosti má sieť SOLVIT 
veľký potenciál na zaistenie hladšieho fungovania celého jednotného trhu, pričom by sa malo 
vykonať oveľa viac na využitie týchto znalostí a zistení na nápravu súčasného stavu.

Vo veľkom motore môžu niektoré diely obiehať okolo zdanlivo malej súčiastky. V tomto 
smere možno tvrdiť, že ak je SOLVIT jedným z nástrojov, ktoré udržiavajú motor jednotného 
trhu v činnosti, je potom náležite fungujúca sieť SOLVIT kľúčom k uvoľneniu potenciálu 
jednotného trhu a k zvýšeniu rastu. Aby sme však mohli skutočne využívať plný potenciál 
siete SOLVIT, je nutné zaradiť o jeden, ak nie o dva rýchlostné stupne vyššie. Musíme tiež 
zvážiť, či SOLVIT môže dosiahnuť úroveň, ktorú všetci očakávame, na základe neformálnej 
a dobrovoľnej spolupráce, alebo na to potrebujeme právne predpisy.

SOLVIT

Internetová sieť SOLVIT bola vytvorená v roku 2002 a slúži na neformálne urovnávanie 
cezhraničných sporov medzi občanmi alebo podnikmi a vnútroštátnymi správnymi orgánmi 
v celej EÚ z dôvodu nesprávneho či nepresného uplatňovania pravidiel jednotného trhu, takže 
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tieto spory nemusia byť predmetom súdnych konaní na vnútroštátnej úrovni, ani na úrovni 
EÚ. Sieť prepája vnútroštátne centrá SOLVIT, ktoré sú súčasťou vnútroštátnych správnych 
orgánov, s Komisiou. SOLVIT je nástrojom na riešenie sporov, ale aj sieťou pre spoluprácu 
medzi vnútroštátnymi správnymi orgánmi, ktorá zvyšuje ich schopnosť vykonávať právo EÚ 
na vnútroštátnej úrovni a podporuje tak ich správne uplatňovanie.

Počas prvý desiatich rokov existencie siete SOLVIT (2003 – 2013) počet predložených 
prípadov neustále rástol. Vo svojich počiatkoch (2003) riešila sieť SOLVIT menej ako 200 
prípadov, pričom dnes každoročne dostane okolo 3000 sťažností, z ktorých asi 1300 patrí do 
oblasti jej pôsobnosti a aj ich spracuje. Podľa hodnotiacej tabuľky jednotného trhu celkový 
počet prípadov od marca 2012 do februára 2013 predstavoval 3 023 sťažností, z ktorých 1 238 
bolo v  pôsobnosti siete. 89 % spracovaných prípadov bolo vyriešených alebo vyjasnených do 
10 týždňov, 2 % prípadov boli zamietnuté (19 prípadov) a asi 10  prípadov nebolo 
vyriešených).

V uvedenom období je priemerná doba spracovania v celej sieti 68 dní (v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom sa skrátila, keď centrá siete SOLVIT potrebovali priemerne 75 dní).

Treba poznamenať, že v priebehu rokov sa objem prípadov zvyšoval predovšetkým 
v dôsledku rastúceho počtu sťažností predkladaných občanmi, a nie podnikmi. Aj keď 
Komisia za jednu z kľúčových priorít stanovila zvýšenie počtu sťažností predkladaných sieti 
SOLVIT podnikmi, zostáva počet týchto prípadov stabilne celkom nízky. V roku 2010 bolo 
zaregistrovaných 167 sťažností podnikov z celkového počtu 1 363 prípadov.

Najvyšší počet prípadov siete SOLVIT súvisí s otázkami sociálneho zabezpečenia. Občania sa 
na SOLVIT najčastejšie obracajú s problémami so sociálnym zabezpečením, právom na pobyt 
a uznávaním odborných kvalifikácií, zatiaľ čo hlavným problémom podnikov je zdaňovanie, 
najmä preplácanie DPH.

Je preto jasné, že sieť SOLVIT sa vyvíja pozitívnym smerom. Rieši sa viac prípadov, 
priemerná doba odpovede neprekračuje 10 týždňov a má vysoké skóre úspešnosti. Vzhľadom 
na politické očakávania v súvislosti so sieťou SOLVIT a na potenciál, ktorý SOLVIT podľa 
všeobecnej mienky má, je však nevyhnutné doterajšie úsilie ešte zintenzívniť.

Opatrenia, ktoré treba zvážiť

Spravodajca ponúka tieto odporúčania:

SOLVIT je úspešným projektom s hmatateľnými výsledkami a nové odporúčanie Komisie ho 
posúva ďalej, keďže stanovuje, ktorými štrukturálnymi prípadmi by sa mali centrá SOLVIT 
zaoberať. Ak sa však má skutočne dosiahnuť verzia SOLVIT 2.0, treba vykonať ešte mnoho 
práce. Informácie o sieti SOLVIT sa musia šíriť intenzívnejšie, najmä v podnikateľskej 
komunite.

Aby sa plne využil potenciál jednotného trhu, musí SOLVIT lepšie fungovať. V tejto 
súvislosti je veľmi problematické, že vnútroštátne pravidlá mnohých členských štátov sú 
v rozpore s právnymi predpisy EÚ o jednotnom trhu. Tento problém treba riešiť a centrá 
SOLVIT by mali byť oprávnené postúpiť zistené prípady Komisii. Postupy v prípade 
porušenia predpisov sú však často príliš zdĺhavé, čo potvrdzuje, že je nutné ich urýchliť.
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Komisia by mala ďalej preskúmať, ako by bolo možné využiť zverejňovanie porušovateľov 
predpisov na to, aby členské štáty včas transponovali právne predpisy o jednotnom trhu do 
vnútroštátnych právnych predpisov a uplatňovali ich, a aby upozorňovala na prípady, keď sú 
vnútroštátne pravidla v rozpore s právnymi predpismi o jednotnom trhu, a tak na dotknuté 
členské štáty vyvíjala tlak.

V zložitých prípadoch, ktoré sa často týkajú podnikov, by sa mali centrá SOLVIT podporovať 
v komunikácii a spolupráci so predkladateľom sťažnosti s cieľom vyjasniť prípad, čo sa, žiaľ, 
v súčasnosti často nevykonáva. Ďalej by sa centrá SOLVIT mali nabádať k tomu, aby na 
riešenie prípadov využívali zdroje neformálnej pomoci v rámci Komisie.

Nakoniec, je jasné že 4 roky po poslednej správe Európskeho parlamentu o sieti SOLVIT, sú 
problémy rovnaké. Pokrok pri riešení štrukturálnych problémov siete SOLVIT je jednoducho 
neuspokojivý a urgentnou otázkou je, ako by sme túto situáciu mali riešiť.

Treba si položiť otázku, či momentálne prijímame dostatočné opatrenia, alebo či by sme toho 
nemali urobiť viac. Je veľa dostatočných dôvodov na podrobné sledovanie pokroku siete 
SOLVIT. Sieť SOLVIT má potenciál na riešenie problémov nielen občanov a podnikov, ale aj 
celého jednotného trhu a hospodárstva.

Spravodajca sa domnieva, že je nutné preveriť, či by sa tieto problémy vyriešili, ak by sa 
prostredníctvom smernice vytvoril pre sieť SOLVIT formálny rámec. Keďže v súčasnosti 
podľa všetkého nemá takéto riešenie politickú podporu, navrhujem pre ďalší vývoj siete 
SOLVIT stanoviť niekoľko relevantných míľnikov. Ak sa tieto míľniky nedosiahnu do určitej 
lehoty, bolo by možné zvážiť prípadné nahradenie neformálneho postupu legislatívnym 
aktom.


