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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно SOLVIT
(2009/2138(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно 
ефективното решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар („SOLVIT“)1,

– като взе предвид препоръката на Комисията от 7 декември 2001 г. относно 
принципи на прилагане на „SOLVIT“ – мрежата за решаване на проблеми в 
рамките на вътрешния пазар2,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 1 март 2002 г., в които Съветът 
потвърди ангажимента на държавите-членки по отношение на ефективното 
функциониране и принципите на системата SOLVIT,

 като взе предвид препоръката на Комисията от 12 юли 2004 г. относно 
транспонирането в националното законодателство на директивите относно 
вътрешния пазар3,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 20 юли 2005 г. 
относно план за действие за подобряване на комуникацията за Европа от 
Комисията4, наред с другото като се рационализират информационните мрежи и 
мрежите за подпомагане, поддържани от Комисията,

 като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 8 май 2008 г. 
относно план за действие относно интегриран подход към предоставяне на услуги 
за подпомагане на граждани и предприятия във връзка с единния пазар5,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно таблото за 
резултатите за вътрешния пазар6,

– като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2007 г. относно прегледа на 
единния пазар: преодоляване на бариерите и неефективността чрез по-добро 
прилагане и изпълнение7,

– като взе предвид своята резолюция от 22 септември 2008 г. относно таблото за 
резултатите за вътрешния пазар8,

– като взе предвид доклада на SOLVIT за 2008 г. относно развитието на мрежата 
SOLVIT и постигнатите резултати9,

                                               
1 COM(2001)0702.
2 ОВ L 331, 15.12.2001 г., стр. 79.
3 ОВ L 98, 16.4.2005 г., стр. 47.
4 SEC(2005)0985.
5 SEC(2008)1882.
6 SEC(2009)1007.
7 ОВ C 187 E, 24.7.2008 г., стр. 80.
8 Приети текстове, P6_TA(2008)0421.
9 SEC(2009)0142.
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 като взе предвид препоръката на Комисията от 29 юни 2009 г. относно мерки за 
подобряване на функционирането на единния пазар1,

 като взе предвид заключенията на Съвета (Конкурентоспособност – вътрешен 
пазар, промишленост и научни изследвания) от 24 септември 2009 г. във връзка с 
въпроса „Как да се подобри функционирането на вътрешния пазар“2,

 като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно 
дейностите на Комисията за подобряване на функционирането на единния пазар3,

 като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно 
административното сътрудничество в рамките на единния пазар4,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,
– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 

потребителите (A7-0000/2009),
А. като има предвид, че Комисията, Парламента и държавите-членки следва да 

положат повече усилия, за да определят, информират и помагат на гражданите да 
упражняват правата си, тъй това ще спомогне също за по-доброто функциониране 
на вътрешния пазар,

Б. като има предвид, че увеличаването на прозрачността е от основно значение за 
преодоляване на пречките пред свободното движение през границите и 
упражняването на правата на свободно движение,

В. като има предвид, че вътрешният пазар предлага множество възможности за 
гражданите и предприятията,

Г. като има предвид, че вътрешният пазар постигна съществен напредък, но все още 
съществуват пречки за пълноценното му функциониране,

Д. като има предвид, че когато правилата на вътрешния пазар не се прилагат 
правилно, е необходимо да се осигури бързо защита, без непременно да се 
предприемат правни действия,

Е. като има предвид, че обучението и трансграничният обмен, наред с другото 
посредством електронните мрежи, изградени от Комисията, са от основно значение 
за по-доброто прилагане на достиженията на правото на Общността в областта на 
вътрешния пазар,

Ж. като има предвид, че гражданите и предприятията разчитат на ефективното 
прилагане на правилата на вътрешния пазар, в резултат на което да използват 
пълноценно възможностите, предлагани от него,

З. като има предвид, че държавите-членки, подкрепяни от Комисията, следва да 
подобряват капацитета на механизмите за решаване на проблеми с цел да помогнат 
да гражданите да упражняват правата си,

И. като има предвид, че мрежата SOLVIT беше създадена от Комисията и държавите-

                                               
1 ОВ L 176, 7.7.2009 г., стр. 17.
2 Документ на Съвета 13024/09.
3 SEC(2009)0881.
4 SEC(2009)0882.
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членки през 2002 г. с цел решаване на проблеми, които възникват пред граждани и 
предприятия поради неправилно прилагане на законодателството относно 
вътрешния пазар,

Й. като има предвид, че SOLVIT е мрежа за онлайн решаване на проблеми, в която
държавите-членки на ЕС (както и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) работят 
заедно за решаването без предприемане на правни действия на проблеми, срещани 
от гражданите и предприятията и породени от неправилното прилагане на 
законодателството относно вътрешния пазар от публичните органи,

К. като има предвид, че SOLVIT е считана за успешна система, която осигурява 
защита, без да се прилагат формални процедури, в рамките средно на 10 седмици и 
че успешното решаване от SOLVIT на проблеми на вътрешния пазар би могло да 
бъде пример за добра практика и за други услуги за предоставяне на помощ в 
областта на единния пазар,

Л. като има предвид, че капацитетът на SOLVIT на национално равнище следва да 
бъде увеличен с цел да се избегнат проблеми с недостатъчен персонал, особено 
предвид предстоящите масирани рекламни кампании и новото пускане в действие 
на портала „Вашата Европа“,

М. като има предвид, че все пак SOLVIT не следва да заменя законната работа на 
Комисията по случаи на нарушения,

Въведение
1. приветства инициативата на Комисията от юли 2002 г. за обединяване на мрежата 

на националните администрации SOLVIT с помощта на интерактивна онлайн база 
данни, което беше успешно средство за увеличаване на прозрачността и създаване 
на партньорски натиск за ускоряване на решаването на проблемите;

2. призовава Комисията да използва правомощията си, за да гарантира ефективно 
прилагане на правилата на международния пазар с цел намаляване на 
административната тежест за гражданите и предприятията;

Ефективно решаване на проблеми на вътрешния пазар
3. подчертава, че проблемите по прилагането на правилата на вътрешния пазар често 

биват откривани чрез мрежата SOLVIT;

4. призовава Комисията редовно да включва таблото за резултатите за вътрешния и 
потребителския пазар по-подробна информация относно прилагането и 
изпълнението на законодателството относно вътрешния пазар с цел увеличаване на 
прозрачността и като полезно средство за служителите на SOLVIT;

Хоризонтални проблеми, установени на национално равнище
5. отбелязва, че центровете на SOLVIT не разполагат с достатъчно персонал;

6. отбелязва, че много граждани и малки предприятия не са достатъчно запознати с 
работата на SOLVIT;

7. счита, че портфейлът на министерството, което приема в структурите си 
съответния национален център на SOLVIT, може да повлияе на впечатлението за 
типа работа, извършвана от SOLVIT във въпросната страна;
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8. счита, че държавите-членки следва да засилят ефикасното сътрудничество между 
националните, регионалните и местните органи и SOLVIT; 

Мерки, които трябва да бъдат предвидени 
9. призовава държавите-членки да популяризират SOLVIT, като използват всички 

видове медии, за да осигурят на широк кръг от граждани и предприятия 
информация за това как да прилагат своите права;

10. призовава държавите-членки да назначат служител за връзка със SOLVIT в 
държавните служби, които се занимават с прилагането на правилата на вътрешния 
пазар, с цел по-добро сътрудничество;

11. подчертава колко е важно държавните служители да бъдат обучавани относно 
правилата на вътрешния пазар, за да има високо качество на обществените услуги 
от страна както на персонала на центровете на SOLVIT, така и на други служби;

12. призовава държавите-членки да увеличат персонала на центровете на SOLVIT като 
използват Европейския социален фонд за изграждането на административен 
капацитет в съответните министерства пропорционално на населението на 
съответната държава и броя на въпросите, решавани досега;

13. призовава Комисията като приоритетна задача да приключи проекта за услуги за 
подпомагане във връзка с вътрешния пазар, за да рационализира услугите за 
предоставяне на информация, съвети и помощ за решаване на проблеми и да ги 
направи по-достъпни;

°

°       °

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

SOLVIT е мрежа, създадена от Комисията и държавите-членки с цел решаване на 
проблемите, които възникват пред отделни граждани и предприятия в резултат на 
неправилно прилагане на законодателството относно вътрешния пазар.

Всички държави-членки на ЕС плюс Норвегия, Исландия и Лихтенщайн създадоха 
национални центрове на SOLVIT, в повечето случаи в рамките на своите министерства 
на външните работи или на икономиката.

Ефективно решаване на проблемите на вътрешния пазар

Въпросните центрове си сътрудничат пряко посредством онлайн база данни, за да 
намират бързи и прагматични решения на проблемите, представени от граждани и 
предприятия. Правилата относно сътрудничеството в рамките на SOLVIT са 
установени в препоръка на Комисията от 2001 г.1, която беше подкрепена от 
заключенията на Съвета. SOLVIT функционира от юли 2002 г. В допълнение към 
препоръката през декември 2004 г. центровете на SOLVIT приеха набор от общи 
стандарти за качество и ефективност, за да осигурят високо качество на услугите в 
рамките на цялата мрежа.

Макар че основната задача на SOLVIT е да решава проблеми, породени от погрешно 
прилагане на законодателството на ЕС, все пак изглежда, че понякога всъщност е 
необходима промяна в национален закон, насоки или други формални разпоредби за 
прилагането. 

Въпреки факта, че мандатът на SOLVIT позволява на центровете на SOLVIT да 
отказват да поемат такива случаи, защото те са трудни за решаване чрез неформални 
средства или в рамките на десет седмици, все повече центрове на SOLVIT се занимават 
с тези т.нар. SOLVIT+ случаи. По този начин не само се решават индивидуалните 
проблеми на ищците, но и се предотвратяват бъдещи подобни проблеми. 

Хоризонтални проблеми, установени на национално равнище

                                               
1 Препоръка на Комисията от 7 декември 2001 относно принципите за използване на „SOLVIT“ –
мрежата за решаване на проблеми на вътрешния пазар (текст от значение за EEA) (нотифицирана под 
номер C (2001)3901) OВ L 331, 15/12/2001 г. стр. 79–82.
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През 2008 г. рекордният брой от 17 центъра на SOLVIT (Австрия, Белгия, България, 
Испания, Кипър, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия, 
Франция, Холандия, Чешката република, Швеция) се занимаха с общо 32 SOLVIT+ 
случая, 12 от които бяха решени, а по 20 все още се работи.

Много окуражаващ е фактът, че дори и онези центрове на SOLVIT, които имат 
сериозни проблеми с персонала, не отказват тези случаи, въпреки че обикновено те са 
сложни и отнемат много време.

Освен това много центрове на SOLVIT често се опитват да помогнат на ищците дори 
ако случаят не попада в сферата на дейност на SOLVIT (например при трансгранични 
проблеми, които не засягат законодателството на ЕС).

Специална категория „не-SOLVIT“ беше създадена в базата данни на SOLVIT с цел да 
се регистрират подобни случаи. В периода между ноември 2007 г. и октомври 2008 г. 
центровете на SOLVIT обработиха 250 от тези „не-SOLVIT“ случаи.

През 2008 г. броят на случаите, с които се занимава SOLVIT, нарасна с още 22 % и за 
пръв път след създаването на SOLVIT беше достигната важната граница от 1000 
случая, внесени в системата в рамките на една година. Делът на решените случаи 
остана висок – 83 %. Същевременно в резултат на недостига на персонал и честите 
промени в редица центрове на SOLVIT средната скорост на обработване на един случай 
спадна от 58 дни през 2007 г. на 69 дни през 2008 г. В допълнение към това делът на 
случаите, решени в рамките на десетседмичния срок, спадна от 79 % на 74 %.

За да се гарантира, че решенията са в съответствие със законодателството на ЕС, 
центровете на SOLVIT се нуждаят от надеждни юридически съвети относно правните 
основания на внесените проблеми и предлаганите решения. Те се нуждаят от добър 
достъп до правни съвети както вътре в самия център, така и в рамките на 
административната организация, от която са част.

Когато има различия в правните становища на две държави-членки относно случая, с 
който те се занимават съвместно, при сложни правни въпроси или просто липсва добър 
достъп до правни съвети в тяхната държава, центровете на SOLVIT често се обръщат за 
съвет към Комисията.

Като се има предвид нарастването на броя на запитванията от центровете на SOLVIT 
обаче, Комисията не винаги предоставя неофициални правни съвети толкова бързо, 
колкото биха желали в центровете на SOLVIT. Държавите-членки следва да гарантират, 
че центровете на SOLVIT разполагат с добър достъп до юридически експерти в рамките 
на съответната администрация. Комисията следва да ускори предоставянето на 
неофициални юридически оценки на центровете на SOLVIT при поискване.
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В своята резолюция относно таблото за резултатите за вътрешния пазар от септември 
2008 г. Парламентът призова за по-подробна информация по въпроса кои директиви не 
са били транспонирани, тъй като всички директиви имат еднаква тежест в статистиката.

Като предоставя по-подробна информация на своята страница в интернет относно 
директивите, които не са били приложени от отделните държави-членки, Комисията ще 
помогне за по-добра осведоменост на широката общественост. Също така това ще 
позволи оказването на партньорски натиск, включително от членове на Европейския 
парламент върху членове на националните парламенти. Подобна информация би била 
много полезно средство и за работата на SOLVIT.

Мерки, които трябва да бъдат предвидени

Докладчикът препоръчва следното:

Информация относно такива услуги следва да бъде предоставяна на възможно най-
широк кръг от граждани и предприятия, като се използват всички видове медии на 
национално, регионално и местно равнище.

Освен това държавите-членки следва да подобрят с подкрепата на Комисията 
капацитета на въпросните механизми за решаване на проблеми, и по-специално на 
SOLVIT, като отпуснат допълнителни финансови и човешки ресурси, използвайки 
Европейския социален фонд.

Служителите на SOLVIT следва да бъдат обучавани, за да са в течение с актуалните 
правила на вътрешния пазар и също така да имат много добро работно владеене на 
английски език, както и на друг език на ЕС, освен своя майчин език.

Всички държавни служби, занимаващи се с въпроси, свързани с прилагането на 
правилата на вътрешния пазар, следва да назначат служител за връзка със SOLVIT, за 
да гарантират ефективна и ефикасна комуникация между отделните служби. Всяка 
държава-членка трябва да гарантира, че разполага с антена SOLVIT в рамките на 
страната.

На последно място и може би най-важно е, че държавите-членки следва да положат 
повече усилия за предоставяне на информация на гражданите и предприятията относно 
техните права на вътрешния пазар, с което ще им позволят да упражняват тези права на 
практика. Когато бъде завършен, проектът за услуги за подпомагане във връзка с 
вътрешния пазар ще улесни достъпа до различни видове съществуваща информация, 
съвети, помощ и услуги за решаване на проблеми и ще ги рационализира.


