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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Solvit

(2013/2154(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens rekommendation 2013/461/EU av den 
17 september 2013 om principerna för Solvit1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 september 2013 Stärka företag 
och invånare på EU:s inre marknad: En handlingsplan för att förbättra Ditt Europa i 
samarbete med medlemsstaterna (COM(2013)0636),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 24 februari 2012 Reinforcing 
effective problem-solving in the Single Market – Unlocking SOLVIT’s full potential at the 
occasion of its 10th anniversary (SWD(2012)0033),

– med beaktande av kommissionens första rapport av den 28 november 2012 Den inre 
marknadens integration 2013 – Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2013
(COM(2012)0752),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 juni 2012 Bättre styrning av den 
inre marknaden (COM(2012)0259),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 24 februari 2012 Making the 
Single Market deliver – Annual governance check-up 2011 (SWD(2012)0025),

– med beaktande av resultattavlan för den inre marknaden som offentliggjordes på nätet den 
4 juli 2013,

– med beaktande av undersökningen A European Single Point of Contact från juli 2013, 
som gjordes på uppdrag av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd,

– med beaktande av sin resolution av den 7 februari 2013 om styrelseformer på den inre 
marknaden2,

– med beaktande av sin resolution av den 14 juni 2012 om inremarknadsakten – de 
kommande åtgärderna för att skapa tillväxt3,

– med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om styrelseformer och partnerskap på 
den inre marknaden4,

                                               
1 EUT L 249, 19.9.2013, s. 10.
2 Antagna texter, P7_TA(2013)0054.
3 Antagna texter, P7_TA(2012)0258.
4 EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 51.
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– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2010 om Solvit1,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0000/2013), och av 
följande skäl:

A. Medborgarna och företagen måste kunna utöva sina rättigheter på den inre marknaden på 
ett effektivt sätt och det måste finnas en effektiv kontroll av efterlevnaden av den 
EU-lagstiftning i vilken dessa rättigheter garanteras.

B. Solvit hanterar för närvarande omkring 1 300 fall per år och hittar i omkring 90 procent av 
fallen en lösning inom tidsfristen på 70 dagar.

C. Intresset och användningen av Ditt Europa växer snabbt och enligt resultattavlan för den 
inre marknaden på nätet hade portalen över 11 000 besökare per dag förra året, vilket kan 
jämföras med 6 500 året innan.

D. Europaparlamentet har upprepade gånger krävt att Solvit-nätverket ska byggas ut 
ytterligare och ge tillgång till mer och bättre information om rättigheterna i EU.

E. Solvit spelar en viktig roll som ett centralt verktyg för problemlösning och bidrar därför 
till en bättre efterlevnad av EU-lagstiftning om den inre marknaden. Trots detta är Solvit 
fortfarande underutnyttjat och har inte infriat sin fulla potential.

F. Enligt den undersökning som gjorts på utskottets uppdrag – ”A European Single Point of 
Contact” – har EU:s medborgare och företag visserligen tillgång till en stor mängd 
information, rådgivning och stöd på nätet, men väldigt få känner till att dessa tjänster finns 
och hela 91,6 procent av de tillfrågade kände inte till någon onlinetjänst som man kan 
vända sig till med problem som rör den inre marknaden.

G. Större ansträngningar bör göras för att på ett bättre sätt integrera Solvit i de stödtjänster 
och verktyg för regelefterlevnad som finns på nationell nivå och EU-nivå.

H. Medborgare och företag måste känna till sina rättigheter på den inre marknaden för att 
kunna identifiera och lösa problem.

Inledning: effektivt utnyttjande av rättigheter och möjligheter på den inre marknaden

1. Europaparlamentet upprepar att den inre marknaden bara kan infria sin fulla potential om 
medborgarna och företagen känner till sina rättigheter och möjligheter och kan utnyttja 
dem på ett effektivt sätt. Parlamentet erinrar om att dessa mål endast kan nås om 
medlemsstaterna ser till att lagstiftningen om den inre marknaden verkligen efterlevs och 
om det finns tillgång till bra information och effektiva problemlösningsmekanismer.

2. Europaparlamentet betonar att många problem på den inre marknaden är resultatet av 
nationell överreglering eller försenat eller felaktigt genomförande från en eller flera 

                                               
1 EUT C 349 E, 22.12.2010, s. 10.
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medlemsstaters sida, eller nationella regler som går stick i stäv med EU-lagstiftningen.
Parlamentet uppmanar bestämt kommissionen att i detta sammanhang utöva påtryckningar 
på de medlemsstater som inte följer bestämmelserna om den inre marknaden.

3. Europaparlamentet påpekar att många problem som rör genomförandet av bestämmelserna 
om den inre marknaden upptäcks genom Solvit-nätverket och lovordar dess bidrag till 
administrativa förändringar och regelförändringar för att komma till rätta med sådana 
problem.

4. Europaparlamentet understryker att det är av yttersta vikt för EU:s konsumenter och 
företag, och därmed för ekonomin överhuvudtaget, att lagstiftningen om den inre 
marknaden genomförs, upprätthålls och efterlevs. Parlamentet framhåller även 
medlemsstaternas lagstadgade skyldigheter i detta sammanhang.

5. Europaparlamentet efterlyser återigen att de tillämpliga förfarandena vid överträdelser 
vidareutvecklas, bl.a. genom en strängare tillämpning av dessa förfaranden vid 
överträdelser av EU:s bestämmelser om den inre marknaden och genom snabbare 
förfaranden.

6. Europaparlamentet understryker vidare att allt ska göras för att se till att problem med 
upprätthållandet av lagstiftningen undviks, upptäcks eller undanröjs innan formella 
överträdelseförfaranden behöver inledas.

7. Europaparlamentet framhåller att nolltolerans mot bristande regelefterlevnad och att 
medlemsstater granskar varandras genomförande och införlivande av tjänstedirektivet kan 
bidra till att lagstiftningen om den inre marknaden verkligen tillämpas.

Solvit: hjälper personer och företag att lösa problem

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens nya rekommendation om principerna om 
Solvit, vilka banar väg för Solvit 2.0.

9. Europaparlamentet noterar att Solvit-nätverket har uppnått konkreta resultat och bevisat 
sin användbarhet, men konstaterar samtidigt att det finns ett betydande utrymme för 
förbättringar.

10. Europaparlamentet noterar att de flesta av Solvits klienter är medborgare och betonar 
vikten av att Solvit infriar sin stora potential som problemlösningsverktyg för företag.
Parlamentet betonar att mer behöver göras för att göra företagen mer medvetna om Solvit, 
för att upplysa dem om dess möjligheter och göra det möjligt för dem att dra nytta av 
nätverket på ett bättre sätt. Parlamentet välkomnar uppdateringen nyligen av 
Ditt Europa-portalen för företag som ett steg i rätt riktning.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsätta tillräckliga budget- och 
personalresurser för att upprätthålla Solvit-nätverket.

12. Europaparlamentet betonar vikten av att kvaliteten på Solvits tjänster upprätthålls trots 
budgetrestriktioner och begränsade personalresurser. Parlamentet betonar vikten av att se 
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till att Solvit-centren har tillräckligt många anställda som är välutbildade, har tillräcklig 
juridisk kompetens och kunskaper i relevanta EU-språk.

13. Europaparlamentet efterlyser en bättre överensstämmelse med andra förfaranden för 
hantering av klagomål, särskilt i EU Pilot.

14. Europaparlamentet understryker att Solvit måste riktas in mot en ökad hantering av 
företagsrelaterade ärenden och noterar att detta förutsätter att Solvit blir mer känt inom 
näringslivet och att vissa Solvit-center är villiga att ta sig an mer komplicerade ärenden.

15. Europaparlamentet beklagar att många företagsrelaterade ärenden som skulle kunna 
hanteras av Solvit avvisas med hänvisning till att de är alltför komplicerade. Parlamentet 
menar att om vissa Solvit-center anser att sådana företagsrelaterade ärenden är alltför 
komplicerade för dem att hantera är detta ett problem som måste angripas lokalt på dessa 
Solvit-center.

16. Europaparlamentet framhåller betydelsen av att kommissionen ger informellt bistånd i 
hanteringen av ärenden, inklusive informell juridisk rådgivning i komplicerade ärenden.
Parlamentet uppmanar Solvit-centren att dra nytta av detta bistånd.

17. Europaparlamentet välkomnar förtydligandet i kommissionens rekommendation 
2013/461/EU om Solvits behörighet i ärenden där nationella regler strider mot EU-
lagstiftningen (även kallade strukturella ärenden). Parlamentet välkomnar att sådana 
ärenden tas upp av vissa Solvit-center. Parlamentet uppmanar alla Solvit-center att ge 
effektivt stöd när sådana strukturella problem uppstår, bl.a. att genom att hjälpa till att 
upptäcka möjliga problem i nationella lagförslag.

18. Europaparlamentet uppmanar Solvit-centren att bli djärvare när det gäller att ta sig an 
klagomål och inte minst mer komplicerade ärenden.

19. Europaparlamentet framhåller att det är viktigt att sökanden, de berörda Solvit-centren och 
kommissionen står i kontakt och har ett nära samarbete under hela förfarandet.
Parlamentet noterar att sökanden i många fall inte rådfrågas under förfarandet, utan endast 
har kontakt med Solvit-centret när ärendet anmäls respektive avslutas.

20. Europaparlamentet betonar vikten av att öka medvetenheten om och synligheten för 
Solvit-nätverket och föra det närmare människor som inte känner till det.

21. Europaparlamentet uppmuntrar Solvit-centren att agera proaktivt genom att ta egna 
initiativ för att etablera kontakter med medborgare och företag.

22. Europaparlamentet välkomnar resultattavlan för den inre marknaden på nätet som visar 
medlemsstaternas resultat när det gäller Solvit och Ditt Europa, samt när det gäller 
EU-lagstiftning som är relevant för den inre marknadens funktion.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta ytterligare 
åtgärder för att sprida information om tillgången till dessa instrument bland medborgare, 
företag och entreprenörer.
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24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för den årliga rapporteringen 
om integrationen av den inre marknaden fortsätta att övervaka hur 
EU:s problemlösningsmekanismer fungerar, särskilt Solvit, som en del av den årliga 
tillväxtöversikten. Parlamentet upprepar även sin uppmaning till kommissionen att stärka 
styrningen av den inre marknaden genom att inrätta en specifik pelare för den europeiska 
planeringsterminen med särskilda landsspecifika rekommendationer.

25. Europaparlamentet kommer även fortsättningsvis noga följa Solvits framsteg. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att fastställa mätbara milstolpar för den önskade utvecklingen av 
Solvit. Om dessa milstolpar inte nås anser parlamentet att man bör överväga att ersätta det 
informella förfarandet med en rättsakt.

Ditt Europa: svara bättre mot medborgarnas och företagens behov

26. Europaparlamentet noterar att användningen av Ditt Europa-portalen fortsätter att öka.

27. Europaparlamentet välkomnar de mål som satts upp i handlingsplanen för Ditt Europa om 
att lämna praktisk information av hög kvalitet om rättigheterna på den inre marknaden, att 
öka medvetenheten om Ditt Europa och att etablera ett nära praktiskt samarbete mellan 
kommissionen och medlemsstaterna.

28. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att föra ut Ditt Europa som ett verktyg för 
företag på ett bättre sätt och öka dess synlighet.

29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att lämna information om nationella regler 
och förfaranden när det gäller EU-rättigheterna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att se till att denna information är praktisk, lättbegriplig, aktuell och tillgänglig på alla 
relevanta språk, samt att länka sina nationella portaler (e-förvaltning) till Ditt Europa.

30. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas parlament och regeringar.



PE522.880v01-00 8/10 PR\1008545SV.doc

SV

MOTIVERING

Inledning

För att se till att den inre marknaden gynnar medborgarna och företagen är det mycket viktigt 
att förbättra informationen till människor och företag om deras rättigheter på den inre 
marknaden och om regler i olika medlemsstater, men att även ge dem det stöd de behöver för 
att lösa gränsöverskridande problem. Dessa mål har i flera år stått högt på 
Europaparlamentets agenda.

Den 17 september 2013 utfärdade kommissionen en rekommendation om Solvit och 
en handlingsplan för Ditt Europa. Den nya rekommendationen från kommissionen förväntas 
förbättra Solvits funktion, medan handlingsplanen för Ditt Europa bör förbättra tillgången till 
och kvaliteten på information om rättigheterna på den inre marknaden och därigenom se till 
att medborgare och företag, i synnerhet små och medelstora företag, blir mer medvetna om 
sina rättigheter och att de vänder sig till Solvit när de stöter på problem i utövandet av dessa 
rättigheter.

Detta betänkande följer på flera betänkanden som har upprättats av utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd de senaste åren och handlar om Solvit och dess funktion i 
ett vidare perspektiv som har att göra med styrningen av den inre marknaden.

Solvit har som verktyg uppnått konkreta resultat och bevisat sin användbarhet och sitt värde 
för den inre marknaden. Det finns emellertid fortfarande ett betydande utrymme för 
förbättringar när det gäller medborgarnas och företagens möjligheter att dra nytta av sina 
rättigheter på den inre marknaden via Solvit och andra åtgärder.

Via Solvit-ärendena kan man upptäcka, och har också upptäckt, många exempel på nationell 
överreglering, försenat eller felaktigt genomförande eller exempel på nationella regler som 
går stick i stäv med EU-lagstiftningen. Det är ofta via Solvit medborgare och företag gör 
myndigheterna uppmärksamma på att något inte fungerar som det är tänkt. Det finns därför 
en enorm potential för Solvit att se till att hela den inre marknaden fungerar mer friktionsfritt, 
och man bör göra mycket mer för att dra nytta av dessa kunskaper och upptäckter för att rätta 
till saker och ting.

I ett stort maskineri kan en till synes liten del ofta spela en avgörande roll. Eftersom Solvit är 
ett av verktygen som behövs för att smörja den inre marknadens maskineri kan man till och 
med hävda att ett välfungerande Solvit är avgörande för att den inre marknaden ska kunna 
infria sin potential och tillväxten öka. För att ta tillvara Solvits alla möjligheter måste vi 
emellertid lägga i en eller ett par högre växlar. Vi måste också överväga om Solvit kan nå den 
nivå vi vill med en informell strategi som bygger på frivillighet eller om vi behöver 
lagstiftning.

Solvit

Solvit inrättades 2002 som ett online-nätverk för informell lösning av gränsöverskridande 
tvister mellan medborgare eller företag och nationella myndigheter i hela EU som rör felaktig 
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tillämpning av reglerna om den inre marknaden i fall där tvisterna inte är föremål för rättsliga 
förfaranden på nationell nivå eller EU-nivå. Nätverket består av nationella Solvit-center inom 
medlemsstaternas egna förvaltningar och på kommissionen. Solvit är både 
en tvistlösningsmekanism på nätet och ett samarbetsnätverk mellan nationella myndigheter 
som förbättrar kapaciteten att genomföra EU-lagstiftning på nationell nivå och därmed 
främjar en korrekt tillämpning av EU-lagstiftningen.

Under nätverkets första tio år (2003–2013) har antalet ärenden som hänskjutits till Solvit 
kontinuerligt ökat. Från att i början ha hanterat mindre än 200 ärenden (2003) tar Solvit i dag 
emot omkring 3 000 klagomål varje år, varav omkring 1 300 ligger inom Solvits mandat och 
faktiskt handläggs av nätverket. Enligt resultattavlan för den inre marknaden uppgick antalet 
ärenden mellan mars 2012 och februari 2013 till totalt 3 023 respektive 1 238. Av dessa 
hanterade ärenden har 89 procent lösts eller klarats upp inom tidsfristen på tio veckor, medan 
2 procent (19 ärenden) avvisades och cirka 10 procent förblev olösta.

Under ovannämnda period var den genomsnittliga handläggningstiden i nätverket 68 dagar 
(en förkortning jämfört med året innan, då Solvit-centren handlade ärenden inom i genomsnitt 
75 dagar).

Det bör påpekas att den kontinuerliga ökningen av antalet ärenden under årens lopp i betydligt 
högre grad berodde på fler klagomål från medborgare än på klagomål från företag. Även om 
det har varit en av kommissionens viktigaste prioriteringar att uppmuntra företag att göra 
anmälningar till Solvit har antalet företagsärenden legat på en relativt stabil och låg nivå.
År 2010 gällde 167 av totalt 1 363 ärenden företag.

De flesta anmälningarna till Solvit rör frågor om social trygghet. Medan medborgare främst 
vänder sig till Solvit med problem som rör social trygghet, uppehållsrätt och erkännande av 
yrkeskvalifikationer, gäller företagsärendena främst problem med beskattning, särskilt 
återbetalning av mervärdesskatt.

Det är därför tydligt att Solvit utvecklas i positiv riktning. Fler ärenden hanteras, svarstiden 
håller sig fortfarande inom tioveckorsgränsen och andelen lösta ärenden är stor. Mot bakgrund 
av de politiska förväntningar som finns på Solvit och den potential alla är ense om att 
verktyget har förefaller det emellertid vara nödvändigt att lägga i en högre växel.

Åtgärder som bör övervägas

Föredraganden rekommenderar följande.

Solvit är en framgång och har uppnått konkreta resultat. Kommissionens nya rekommendation 
föranleder oss att fastställa vilka ärenden av strukturell natur som Solvit-centren bör hantera.
Mycket måste emellertid göras för att skapa Solvit 2.0. Information om Solvit måste inte 
minst få större spridning inom näringslivet.

Solvit måste fungera bättre för att vi ska kunna dra nytta av den inre marknadens alla 
möjligheter. Det är i detta sammanhang ett stort problem att många medlemsstaters nationella 
regler går stick i stäv med EU:s lagstiftning om den inre marknaden. Detta måste rättas till 
och Solvit-centren bör kunna hänskjuta sådana ärenden till kommissionen.
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Överträdelseförfarandena är emellertid ofta för långsamma, vilket understryker vikten av 
snabbare förfaranden.

Kommissionen bör undersöka om man i ökad utsträckning kan ”hänga ut” medlemsstater för 
att få dem att genomföra och införliva lagstiftning om den inre marknaden i tid och rikta 
uppmärksamheten mot nationella regler som strider mot lagstiftningen om den inre 
marknaden för att sätta press på dessa medlemsstater.

I komplicerade ärenden, som ofta är företagsrelaterade, ska Solvit-centren uppmuntras att stå i 
kontakt och samarbeta med sökanden för att klargöra ärendet, vilket dessvärre ofta inte sker i 
dag. Solvit-centren ska även uppmuntras att dra nytta av kommissionens resurser för att få 
informellt bistånd i hanteringen av ärenden.

Det står sist men inte minst klart att det fyra år efter Europaparlamentets senaste betänkande 
om Solvit är samma problem som dyker upp på nytt. Det är helt enkelt inte acceptabelt att vi 
inte kan se fler framsteg när det gäller Solvits strukturella problem och den avgörande frågan 
är vad man ska göra åt det.

Den fråga vi måste ställa oss är om vi gör tillräckligt just nu eller om vi kan göra mer. Det 
finns många goda skäl att noga följa Solvits framsteg. Solvit har potential att vara 
en problemlösare, inte bara för medborgare och företag, utan för hela den inre marknaden och 
ekonomin.

Enligt föredraganden behöver det utredas om ett formellt regelverk för Solvit i form av 
ett direktiv skulle lösa dessa problem. Eftersom det för närvarande inte verkar finnas någon 
politisk vilja att gå den vägen föreslår jag att man fastställer vissa relevanta milstolpar för 
Solvits utveckling. Om dessa milstolpar inte har uppnåtts vid en viss tidpunkt kan man 
behöva överväga om det informella förfarandet bör ersättas med en rättsakt.


