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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o mreži SOLVIT

(2013/2154(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Priporočila Komisije 2013/461/EU z dne 17. septembra 2013 o načelih, ki 
urejajo mrežo SOLVIT1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. septembra 2013 z naslovom „Krepitev vloge 
podjetij in državljanov na evropskem enotnem trgu: akcijski načrt za izboljšanje portala 
Tvoja Evropa v sodelovanju z državami članicami“ (COM(2013)0636),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 24. februarja 2012 z naslovom 
„Reinforcing effective problem-solving in the Single Market – unlocking SOLVIT’s 
potential at the occasion of its 10th anniversary“ (Krepitev učinkovitega reševanja težav na 
enotnem trgu – sprostitev polnega potenciala mreže SOLVIT ob njeni desetletnici) 
(SWD(2012)0033),

– ob upoštevanju prvega poročila Komisije z dne 28. novembra 2012 z naslovom „Stanje na 
področju integracije notranjega trga 2013 – Prispevek k letnemu pregledu rasti 2013“ 
(COM(2012)0752),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. junija 2012 z naslovom „Boljše upravljanje 
enotnega trga“ (COM(2012)0259),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 24. februarja 2012 z naslovom 
„Making the Single Market deliver – Annual governance check-up 2011“ (Zagotavljanje 
uspešnega delovanja enotnega trga – letni pregled upravljanja za leto 2011) 
(SWD(2012)0025), 

– ob upoštevanju spletnega pregleda enotnega trga, objavljenega 4. julija 2013,

– ob upoštevanju študije z naslovom „A European Single Point of Contact“ (Evropska 
enotna kontaktna točka) iz julija 2013, ki jo je naročil Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. februarja 2013 s priporočili Komisiji o 
upravljanju enotnega trga2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. junija 2012 o „Aktu za enotni trg – naslednji 
koraki za gospodarsko rast“3,

– ob upoštevanju resolucije z dne 6. aprila 2011 o upravljanju in partnerstvu na enotnem 

                                               
1 UL L 249, 19.9.2013, str. 10.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0054.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0258.
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trgu1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2010 o mreži Solvit2,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odbora 
za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0000/2013),

A. ker je treba pravice državljanov in podjetij na enotnem trgu uveljavljati na učinkovit način 
in ker je treba pravo EU, ki zagotavlja te pravice, učinkovito izvrševati;

B. ker mreža SOLVIT trenutno obravnava približno 1 300 primerov letno in uspe najti 
rešitve za približno 90 % svojih strank v roku 70 dni;

C. ker zanimanje za portal Tvoja Evropa in njegova uporaba hitro naraščata in ker je lani po 
podatkih spletnega pregleda enotnega trga na portalu dnevno iskalo informacije več kot 
11 000 obiskovalcev, leto prej pa 6 500;

D. ker je večkrat pozval k nadaljnji krepitvi mreže SOLVIT ter razpoložljivosti več in boljših 
informacij o pravicah EU;

E. ker ima SOLVIT pomembno vlogo kot ključno orodje za reševanje težav in s tem kot 
sredstvo za zagotavljanje večje skladnosti s pravom Unije, ki se nanaša na enotni trg; ker 
se SOLVIT kljub temu premalo uporablja in ni izpolnil svojega potenciala;

F. ker je v skladu s študijo o evropski enotni kontaktni točki, ki jo je naročil, evropskim 
državljanom in podjetjem resda na voljo obsežen izbor spletnih informacij, svetovanja in 
pomoči, vendar je prepoznavnost teh storitev zelo majhna, saj 91,6 % vprašanih ne ve za 
spletne storitve, ki bi jih lahko uporabljali za obravnavanje težav, povezanih z enotnim 
trgom;

G. ker bi si bilo treba bolj prizadevati za večjo povezanost mreže SOLVIT z vrsto storitev 
pomoči in orodij za izvrševanje prava, ki so na voljo na nacionalni ravni in ravni Unije;

H. ker morajo biti državljani in podjetja seznanjeni s svojimi pravicami na enotnem trgu, da 
bodo lahko težave, ko se pojavijo, pravilno opredelili in jih rešili;

Uvod: učinkovita uporaba pravic in priložnosti na enotnem trgu

1. znova poudarja, da se potencial enotnega trga lahko razvije samo, če se bodo državljani in 
podjetja zavedali svojih pravic in priložnosti in jih bodo lahko učinkovito izkoristili; 
opozarja, da je te cilje mogoče doseči le v primeru, da države članice zagotavljajo 
učinkovito izvrševanje zakonodaje o enotnem trgu in da so na voljo kakovostne 
informacije in učinkoviti mehanizmi za reševanje težav;

2. poudarja, da so številna vprašanja enotnega trga posledica čezmerne regulacije, 

                                               
1 UL C 296 E, 2.10.2012, str. 51.
2 OJ C 349 E, 22.12.2010, str. 10.
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zapoznelega ali nepravilnega izvajanja s strani ene ali več držav članic ali nacionalnih 
pravil, ki so v nasprotju s pravom Unije; v zvezi s tem odločno poziva Komisijo, naj 
pritisne na tiste države članice, ki ne izpolnjujejo pravil enotnega trga;

3. poudarja, da se številne težave v zvezi z izvajanjem pravil enotnega trga odkrijejo prek 
mreže SOLVIT, in pozdravlja prispevek mreže SOLVIT k upravnim in regulativnim 
spremembam za odpravo omenjenih težav;

4. poudarja, da so pravilno izvajanje zakonodaje o enotnem trgu, njeno izvrševanje in 
skladnost z njo izjemno pomembni za evropske potrošnike in podjetja ter s tem za širše 
gospodarstvo; poudarja tudi pravne obveznosti držav članic v zvezi s tem; 

5. ponovno poziva k nadaljnjemu razvoju veljavnih postopkov za ugotavljanje kršitev, tudi z 
zagotavljanjem strožje uporabe takšnih postopkov za kršitve določb prava Unije na 
področju enotnega trga in z uporabo hitrejših postopkov;

6. poudarja tudi, kako pomembno je ukreniti vse, da se preprečijo, odkrijejo in odpravijo 
težave pri izvrševanju, preden se izkaže, da je nujen formalen postopek za ugotavljanje 
kršitev;

7. izpostavlja uporabo načela „ničelne strpnosti“ za neizpolnjevanje direktive o storitvah ter 
medsebojnega pregleda pri izvajanju in prenosu direktive o storitvah kot metod, ki 
zagotavljata učinkovito uporabo prava na področju enotnega trga;

SOLVIT: pomoč posameznikom in podjetjem pri reševanju težav

8. pozdravlja novo priporočilo Komisije o načelih, ki urejajo SOLVIT, ki utira pot mreži 
SOLVIT 2.0;

9. ugotavlja, da je mreža SOLVIT dosegla otipljive rezultate in dokazala svojo koristnost; 
vendar ugotavlja, da ostaja še veliko možnosti za izboljšave;

10. ugotavlja, da veliko večino strank mreže SOLVIT predstavljajo državljani; poudarja, da je 
treba izkoristiti velik potencial mreže SOLVIT kot orodja za reševanje težav za podjetja; 
poudarja, da si je treba bolj prizadevati, da bodo podjetja bolje seznanjena z mrežo 
SOLVIT, jih podučiti o njenih možnostih in jim omogočiti, da jo bolje izkoristijo; 
pozdravlja nedavno posodobitev dela portala Tvoja Evropa, namenjenega podjetjem, kot 
pozitiven korak v to smer;

11. poziva države članice, naj zagotovijo zadostna proračunska sredstva in človeške vire za 
vzdrževanje mreže SOLVIT;

12. poudarja, da je pomembno ohranjati kakovost storitev, ki jih zagotavlja mreža SOLVIT, 
kljub proračunskim omejitvam in omejenim človeškim virom; poudarja pomen 
zagotavljanja, da imajo centri SOLVIT dovolj dobro usposobljenega osebja z ustreznim 
pravnim znanjem in izkušnjami ter poznavanjem ustreznih jezikov Unije;

13. poziva k optimizaciji v povezavi z drugimi postopki za obravnavanje pritožb, zlasti s 
projektom „EU Pilot“;
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14. poudarja pomen usmerjanja mreže SOLVIT k obravnavi več primerov, povezanih s 
podjetji; ugotavlja, da to zahteva boljše poznavanje mreže SOLVIT v okviru poslovne 
skupnosti in pripravljenost nekaterih centrov SOLVIT, da prevzamejo bolj zapletene 
primere;

15. obžaluje zavračanje številnih primerov, ki so povezani s podjetji in bi se lahko 
obravnavali v mreži SOLVIT, z razlogom, da so preveč zapleteni; meni, da je treba v 
primerih, ko nekateri centri SOLVIT ugotavljajo, da so takšni s podjetji povezani primeri 
preveč zapleteni, da bi jih obravnavali, to težavo obravnavati lokalno v omenjenih centrih 
SOLVIT;

16. poudarja pomen tega, da Komisija zagotavlja neformalno pomoč pri obravnavanju 
primerov, vključno z neformalnim pravnim svetovanjem v zapletenih primerih; poziva 
centre SOLVIT, naj izkoristijo to pomoč;

17. pozdravlja pojasnilo v Priporočilu Komisije 2013/461/EU o mandatu mreže SOLVIT v 
zvezi s primeri, ko so nacionalna pravila v nasprotju s pravom Unije (znanimi tudi kot 
strukturni primeri); pozdravlja dejstvo, da nekateri centri SOLVIT prevzemajo takšne 
primere; poziva vse centre SOLVIT, naj zagotovijo učinkovito pomoč, kadar se pojavijo 
takšni strukturni problemi, tudi pomoč pri odkrivanju potencialnih težav, ki jih predstavlja 
predlagana nacionalna zakonodaja;

18. poziva centre SOLVIT, naj bodo drznejši v svojih odzivih na pritožbe in zlasti pri 
obravnavanju bolj zapletenih primerov;

19. poudarja, kako pomembno je, da vlagatelj, zadevni centri SOLVIT in Komisija 
komunicirajo in tesno sodelujejo ves čas postopka; ugotavlja, da se v številnih primerih 
med postopkom ne opravi posvetovanje z vlagateljem, temveč je ta s centrom SOLVIT v 
stiku le pri predaji vloge in ko je primer končan;

20. poudarja pomen povečanja prepoznavnosti in vidljivosti mreže SOLVIT ter približanja 
mreže ljudem, ki z njo niso seznanjeni;

21. spodbuja centre SOLVIT, naj delujejo proaktivno z lastnimi pobudami za vzpostavljanje 
stikov z državljani in podjetji;

22. pozdravlja spletni pregled enotnega trga, ki prikazuje podatke o uspešnosti držav članic v
zvezi z mrežo SOLVIT in projektom Tvoja Evropa ter v zvezi z zakonodajo EU, ki se 
nanaša na delovanje enotnega trga; 

23. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo nadaljnje ukrepe za razširjanje 
informacij o razpoložljivosti teh instrumentov med državljani, podjetji in podjetniki;

24. poziva Komisijo, naj v okviru letnega poročila o povezanosti enotnega trga kot del letnega 
pregleda rasti še naprej spremlja uspešnost mehanizmov Unije za reševanje težav, zlasti 
mreže SOLVIT; poleg tega poudarja svoj poziv Komisiji, naj okrepi upravljanje enotnega 
trga z vzpostavitvijo posebnega stebra evropskega semestra, vključno z namenskimi 
priporočili za posamezne države;
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25. ostaja zavezan tesnemu spremljanju napredka mreže SOLVIT; poziva Komisijo, naj 
vzpostavi merljive mejnike za želeni razvoj mreže SOLVIT; meni, da bi bilo treba, če se ti 
mejniki ne dosežejo, ponovno preučiti zamenjavo neformalnega postopka z zakonodajnim 
aktom;

Tvoja Evropa: boljši odziv na potrebe državljanov in podjetij

26. ugotavlja, da se uporaba portala Tvoja Evropa nenehno povečuje;

27. pozdravlja cilje, določene v akcijskem načrtu portala Tvoja Evropa: dopolniti 
zagotavljanje praktičnih, kakovostnih informacij o pravicah EU na enotnem trgu; povečati 
prepoznavnost portala Tvoja Evropa ter uresničiti tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami;

28. spodbuja Komisijo, naj portal Tvoja Evropa bolje predstavi kot orodje za podjetja in 
poveča njegovo vidljivost;

29. poziva države članice, naj zagotovijo informacije o nacionalnih pravilih in postopkih v 
zvezi s pravicami EU; poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo te informacije 
praktične, brez žargonskih izrazov, posodobljene in na voljo v ustreznih jezikih, ter naj 
povežejo svoje nacionalne portale (e-uprava) s portalom Tvoja Evropa;

30. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter 
parlamentom in vladam držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Da bi enotni trg zagotovo prinesel koristi za državljane in podjetja, je treba nujno izboljšati 
informacije, ki so ljudem in podjetjem na voljo o njihovih pravicah na enotnem trgu in 
pravilih, ki veljajo v različnih državah članicah, in ljudem in podjetjem ponuditi tudi potrebno 
pomoč za reševanje čezmejnih težav. Ti cilji so bili vrsto let prednostna naloga Evropskega 
parlamenta.

Komisija je 17. septembra 2013 predložila priporočilo o mreži SOLVIT in akcijski načrt za 
izboljšanje portala Tvoja Evropa. Priporočilo Komisije naj bi prispevalo k večji uspešnosti 
mreže SOLVIT, akcijski načrt za izboljšanje portala Tvoja Evropa pa bi moral pripomoči k 
večji razpoložljivosti in kakovosti informacij o pravicah EU na enotnem trgu ter s tem 
povečati ozaveščenost državljanov in podjetij, zlasti MSP, o njihovih pravicah in tudi o 
dostopu do mreže SOLVIT, kadar se soočajo s težavami pri uveljavljanju teh pravic.

Po številnih poročilih, ki jih je pripravil odbor IMCO v zadnjih letih, se to poročilo osredotoča 
na mrežo SOLVIT in obravnava njeno delovanje s širšega vidika upravljanja enotnega trga.

SOLVIT je kot orodje dosegel otipljive rezultate ter dokazal svojo koristnost in vrednost za 
enotni trg. A še vedno pri omogočanju, da državljani in podjetja uveljavljajo svoje pravice na 
enotnem trgu prek mreže SOLVIT in drugih ukrepov, obstajajo številne možnosti za 
izboljšave. 

Iz primerov v mreži SOLVIT se lahko in se tudi dejansko odkrijejo številni primeri čezmerne 
regulacije, zapoznelega ali nepravilnega izvajanja ali primeri nacionalnih pravil, ki so v 
nasprotju s pravom EU. Mreža SOLVIT je pogosto prostor, kjer državljani in podjetja 
opozarjajo organe, da nekaj ne deluje, kot bi moralo. Mreža SOLVIT tako predstavlja velik 
potencial, ki lahko zagotovi bolj tekoče delovanje celotnega enotnega trga, in veliko več bi 
bilo treba ukreniti, da bi s tem znanjem in temi ugotovitvami kaj popravili. 

V velikem motorju se stvari včasih lahko vrtijo okoli navidezno majhnega dela. Če je mreža 
SOLVIT eno od orodij za podmazovanje motorja enotnega trga, torej lahko celo trdimo, da je 
dobro delujoča mreža SOLVIT ključnega pomena za izkoriščanje potenciala enotnega trga in 
večjo rast. Da bi zares želi sadove polnega potenciala mreže SOLVIT, pa je treba 
prizadevanja bistveno okrepiti. Prav tako je treba preveriti, ali lahko mreža SOLVIT doseže 
želeno raven z neformalnim in prostovoljnim pristopom ali je potrebna zakonodaja.

SOLVIT

Mreža SOLVIT je bila ustanovljena leta 2002 kot spletna mreža za neformalno poravnavo 
čezmejnih sporov zaradi nepravilne in nenatančne uporabe pravil o enotnem trgu, ki so nastali 
med državljani ali podjetji in nacionalnimi upravami v celotni EU, če ti spori niso predmet 
sodnih postopkov na nacionalni ravni ali na ravni EU. Mreža povezuje nacionalne centre 
SOLVIT v okviru nacionalnih uprav držav članic in Komisijo. SOLVIT je mehanizem za 
spletno reševanje sporov in istočasno mreža za sodelovanje med nacionalnimi upravami, ki 
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prispeva k večji zmogljivosti za izvajanje prava EU na nacionalni ravni in s tem spodbuja 
pravilno uporabo prava EU.

V prvih desetih letih obstoja te mreže (2003–2013) je število primerov, predloženih mreži 
SOLVIT, stalno naraščalo. Mreža SOLVIT, ki je v začetku prejela manj kot 200 pritožb 
(2003), zdaj prejme približno 3.000 pritožb letno, pri čemer jih približno 1.300 spada v njen 
mandat in jih mreža tudi dejansko obravnava. Na podlagi pregleda stanja na enotnem trgu je 
skupno število primerov v obdobju marec 2012 – februar 2013 znašalo 3.023, mreža pa jih je 
obravnavala 1.238. 89 % obravnavanih primerov je bilo rešenih ali razjasnjenih v roku 10 
tednov, 2 % (19 primerov) je bilo zavrnjenih, približno 10 % primerov pa je ostalo nerešenih. 

V zgoraj omenjenem obdobju je obravnava primerov v mreži trajala povprečno 68 dni (in se 
je izboljšala v primerjavi s letom prej, ko je centrom SOLVIT uspelo obravnavati primere 
povprečno v 75 dneh) .

Opozoriti je treba, da je število primerov z leti nenehno naraščalo veliko bolj na račun pritožb, 
ki so jih vložili državljani, kot pa na račun podjetij. Čeprav je bila ena ključnih prednostnih 
nalog Komisije ta, kako v mrežo SOLVIT pritegniti poslovne primere, ostaja število 
poslovnih primerov relativno nespremenjeno in nizko. Leta 2010 je bilo tako zabeleženih 167 
poslovnih od skupno 1.363 primerov.

Vprašanja socialne varnosti predstavljajo največje število primerov, predloženih mreži 
SOLVIT. Medtem ko se državljani, ki poiščejo pomoč v mreži SOLVIT, najpogosteje soočajo 
s težavami v povezavi s socialno varnostjo, pravico do prebivanja in priznavanjem poklicnih 
kvalifikacij, je glavno področje težav v poslovnih primerih obdavčevanje, zlasti povračilo 
DDV.

Jasno je, da se mreža SOLVIT razvija v pozitivno smer. Obravnava več primerov, povprečni 
odzivni čas še vedno ne presega roka 10 tednov in stopnja rešenih primerov je visoka. Vendar 
se zdi, da je treba še dodatno okrepiti ta prizadevanja zaradi političnih pričakovanj do mreže 
SOLVIT in potenciala, ki ga vsi priznavajo temu orodju.

Ukrepi, ki jih je treba predvideti

Poročevalec predlaga:

SOLVIT je uspešen projekt, ki prinaša otipljive rezultate, in novo priporočilo Komisije 
pomeni korak naprej pri določanju, katere primere strukturnega značaja bi morali prevzeti 
centri SOLVIT. Vendar je potrebnega veliko dela, da se oblikuje prava različica SOLVIT 2.0. 
Informacije o mreži SOLVIT je treba bolj razširiti, zlasti v poslovnih krogih.

Da bi izkoristili celoten potencial enotnega trga, je potrebno boljše delovanje mreže SOLVIT. 
V zvezi s tem je velika težava to, da so nacionalna pravila v številnih državah članicah v 
nasprotju z zakonodajo EU o enotnem trgu. To je treba obravnavati in centri SOLVIT bi 
morali imeti možnost, da odkrite primere predložijo Komisiji. Toda postopki ugotavljanja 
kršitev so pogosto prepočasni, kar potrjuje, da jih je treba pospešiti. 

Komisija bi morala nadalje raziskati, kako uporabiti načelo imenovanja in izpostavitve 
kršiteljev, da bi države članice pravočasno izvedle in prenesle zakonodajo o enotnem trgu, ter 
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izpostaviti primere nacionalnih pravil, ki so v nasprotju z zakonodajo o enotnem trgu, in s tem 
pritisniti na te države članice. 

V zapletenih primerih, ki so pogosto povezani s podjetji, bi bilo treba centre SOLVIT 
spodbujati, naj pri reševanju primera komunicirajo in sodelujejo z vlagateljem, kar se 
dandanes pogosto žal ne dogaja. Poleg tega bi bilo treba centre SOLVIT spodbujati, naj 
izkoristijo vire v Komisiji za pridobitev neformalne pomoči pri obravnavi primerov. 

Nenazadnje lahko ugotovimo, da se štiri leta po zadnjem poročilu Evropskega parlamenta o 
mreži SOLVIT pojavljajo enaka vprašanja. Dejstvo je, da ne zadostuje, da ni dodatnega 
izboljšanja na področju strukturnih težav mreže SOLVIT, in pereče vprašanje je, kako 
ukrepati v zvezi s tem. 

Zastaviti si je treba vprašanje, ali v tem trenutku delamo dovolj in ali bi lahko naredili še več. 
Obstaja veliko dobrih razlogov za pozorno spremljanje napredka mreže SOLVIT. SOLVIT 
nima le potenciala za reševanje težav državljanov in podjetij, temveč tudi za reševanje težav 
celotnega enotnega trga in gospodarstva. 

S stališča poročevalca je treba preučiti, ali bi ta vprašanja lahko rešili, če bi z direktivo 
vzpostavili formalen okvir za mrežo SOLVIT. Ker v tem trenutku ni opaziti politične volje za 
delovanje v tej smeri, bi predlagal, da se določi nekaj pomembnih mejnikov za razvoj mreže 
SOLVIT. Če se ti mejniki ne dosežejo do določenega roka, bi morda bilo treba razmisliti o 
zamenjavi neformalnega postopka z zakonodajnim aktom. 


