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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om SOLVIT
(2009/2138(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om effektiv 
problemløsning i det indre marked ("SOLVIT")1, 

– der henviser til Kommissionens henstilling af 7. december 2001 om principper for 
anvendelsen af "SOLVIT" - problemløsningsnettet for det indre marked2

– der henviser til Rådets konklusioner af 1. marts 2002, hvori Rådet bekræfter, at 
medlemsstaterne er forpligtet til at styre SOLVIT-systemet effektivt og tilslutte sig dets 
principper, 

– der henviser til Kommissionens henstilling af 12. juli 2004 om gennemførelsen i national 
ret af direktiver af betydning for det indre marked3,

– der henviser til Kommissionens interne arbejdsdokument af 20. juli 2005 om en 
handlingsplan for forbedring af Kommissionens formidling af EU4 ved bl.a. at strømline 
informations- og bistandsnetværk, der er støttet af Kommissionen,

– der henviser til Kommissionens interne arbejdsdokument af 8. maj 2008 om en 
handlingsplan for en integreret tilgang til ydelse af bistandstjenester for det indre marked 
til borgere og virksomheder5,

– der henviser til Kommissionens interne arbejdsdokument om resultattavlen for det indre 
marked6,  

– der henviser til sin beslutning af 4. september 2007 om det indre marked - bekæmpelse af 
barrierer og ineffektivitet ved bedre gennemførelse og håndhævelse7,

– der henviser til sin beslutning af 23. september 2008 om resultattavlen for det indre 
marked8,

– der henviser til SOLVIT-rapporten fra 2008 om SOLVIT-nettets udvikling og resultater9, 
– der henviser til Kommissionens henstilling af 29. juni 2009 om foranstaltninger til 

fremme af det indre marked10,
– der henviser til konklusionerne fra mødet i Rådet (konkurrenceevne - det indre marked, 

industri og forskning) den 24. september 2009 om "Hvordan man kan få det indre marked 

                                               
1 KOM(2001)0702.
2 EFT L 331 af 15.12.2001, s. 79.
3 EFT L 98 af 15.12.2001, s. 47.
4 SEK(2005)0985.
5 SEK(2008)1882.
6 SEK(2009)1007.
7 EUT C 187 E af 24.7.2008, s. 80.
8 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0421.
9 SEK(2009)0142.
10 EUT L 176, 7.7.2009, s. 17.
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til at fungere bedre"1,
– der henviser til Kommissionens interne arbejdsdokument om dens arbejde for at forbedre 

det indre markeds funktion2,
– der henviser til Kommissionens interne arbejdsdokument om administrativt samarbejde i 

det indre marked3,
– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A7-0000/2009),

A. der henviser til, at Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne skal gøre 
mere for at definere borgernes rettigheder, informere dem om disse rettigheder og hjælpe 
dem med at håndhæve disse rettigheder, eftersom dette også vil muliggøre en bedre 
funktion af det indre marked, 

B. der henviser til, at øget gennemsigtighed er af afgørende betydning med henblik på at 
overvinde hindringer for bevægelser over grænser og håndhæve retten til fri 
bevægelighed, 

C. der henviser til, at det indre marked giver mange muligheder for borgere og 
virksomheder,

D. der henviser til, at der er gjort væsentlige fremskridt med hensyn til at virkeliggøre det 
indre marked, men at der stadig er hindringer for, at det fungerer fuldt ud, 

E. der henviser til, at der brug for en hurtig løsning uden at skulle gå rettens vej, når reglerne 
for det indre marked ikke anvendes korrekt, 

F. der henviser til, at uddannelse og udvekslinger over grænserne, bl.a. via de elektroniske 
net, som Kommissionen har etableret, er afgørende for, at den gældende EU-lovgivning 
om det indre marked kan anvendes bedre,

G. der henviser til, at borgerne og virksomhederne er afhængige af, at bestemmelserne om 
det indre marked håndhæves effektivt, for at de i fuld udstrækning kan drage fordel af det 
indre markeds muligheder,

H. der henviser til, at medlemsstaterne med støtte fra Kommissionen bør forbedre de 
muligheder, som problemløsningsmekanismer rummer for at hjælpe borgerne med at 
håndhæve deres rettigheder,

I. der henviser til, at SOLVIT-nettet blev oprettet af Kommissionen og medlemsstaterne i 
2002 med det formål at hjælpe borgere og virksomheder med at løse problemer, der er 
forårsaget af en ukorrekt anvendelse af lovgivningen om det indre marked, 

J. det henviser til, at SOLVIT er et online problemløsningsnet, hvor EU's medlemsstater 
(samt Norge, Island og Liechtenstein) samarbejder om at finde en udenretslig løsning på 
problemer, der skyldes, at de offentlige myndigheder ikke har anvendt lovgivningen om 
det indre marked korrekt,

K. der henviser til, at SOLVIT bliver betragtet som et effektivt system, der giver 
                                               
1 Rådsdokument 13024/09.
2 SEK(2009)0881.
3 SEK(2009)0882.
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klageadgang inden for gennemsnitligt 10 uger uden formelle procedurer, og SOLVITs 
evne til at løse problemer i forbindelse med det indre marked kunne være et forbillede for 
god praksis også for andre bistandstjenester for det indre marked,

L. der henviser til, at SOLVITs kapacitet på medlemsstatsplan bør øges for at undgå 
problemer med underbemanding navnlig med henblik på de kommende 
reklamekampagner og relanceringen af portalen "Dit Europa",

M. der henviser til, at SOLVIT dog ikke bør være en erstatning for Kommissionens retlige 
arbejde vedrørende overtrædelser,

Indledning
1. glæder sig over Kommissionens initiativ af juli 2002 om at integrere SOLVIT-nettet 

mellem de nationale forvaltninger ved at anvende en interaktiv online database, der har 
været et effektivt værktøj, som har øget gennemsigtigheden og skabt et indbyrdes pres for 
at fremskynde problemløsninger;

2. opfordrer Kommissionen til at anvende alle dens beføjelser for at sikre en effektiv 
anvendelse af bestemmelserne om det indre marked med henblik på at begrænse den 
administrative byrde, der hviler på borgerne og virksomhederne;

Effektiv problemløsning i det indre marked
3. fremhæver, at problemer med gennemførelsen af regler for det indre marked ofte 

konstateres gennem SOLVIT-netværket;
4. opfordrer Kommissionen til i sin resultattavle om det indre marked regelmæssigt at 

medtage mere detaljerede oplysninger om anvendelsen og håndhævelsen af lovgivningen 
om det indre marked, med henblik på at øge gennemsigtigheden og som et nyttigt redskab 
for SOLVITs ansatte;

Horisontale problemer, der er fastslået på nationalt plan
5. bemærker, at SOLVIT-centrene er underbemandede;
6. bemærker, at mange borgere og små virksomheder ikke har tilstrækkeligt kendskab til 

SOLVITs arbejde;
7. finder, at sagsområderne for de ministerier, som de respektive nationale SOLVIT-centre 

henhører under, kan påvirke opfattelsen af, hvilken type arbejde, der udføres af SOLVIT i 
det pågældende land;

8. finder, at medlemsstaterne bør forbedre det effektive samarbejde mellem de nationale, 
regionale og lokale myndigheder og SOLVIT; 

Foranstaltninger, der bør overvejes 
9. opfordrer medlemsstaterne til at fremme SOLVIT ved at anvende alle former for medier 

med henblik på at sikre en udbredt kendskab hos borgere og virksomheder om, hvorledes 
de kan håndhæve deres rettigheder;

10. opfordrer medlemsstaterne til at udnævne en SOLVIT-kontaktperson i de offentlige 
forvaltninger, der arbejder med gennemførelse af regler for det indre marked, for at 
fremme samarbejdet; 

11. understreger betydningen af videreuddannelse af offentligt ansatte om regler for det indre 
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marked for at sikre en høj kvalitet af den offentlige service fra de ansatte i SOLVIT-
centrene og fra andre tjenester;

12. opfordrer medlemsstaterne til at øge personalet i SOLVIT-centrene ved at anvende Den 
Europæiske Socialfond til i de respektive nationale ministerier at opbygge den 
administrative kapacitet, således at den står i rimeligt forhold til dette lands befolkning og 
antallet af spørgsmål, der hidtil er blevet behandlet;

13. opfordrer Kommissionen til snarest muligt at færdiggøre projektet vedrørende en 
bistandstjeneste for det indre marked, som skal effektivisere bistandstjenesterne for 
information, rådgivning og problemløsning og gøre dem lettere tilgængelige;

°

°       °

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Indledning

SOLVIT er et netværk oprettet af Kommissionen og medlemsstaterne med det formål at 
hjælpe borgere og virksomheder med at løse problemer, der skyldes en ukorrekt anvendelse af 
lovgivningen om det indre marked.  

Alle EU-medlemslandene samt Norge, Island og Liechtenstein har oprettet et nationalt 
SOLVIT-center og i det fleste tilfælde under for deres udenrigs- eller økonomiministerium; 

Effektiv problemløsning i det indre marked

Disse centre samarbejder direkte gennem et online-datasystem, der udarbejder hurtige og 
pragmatiske løsninger på de problemer, der fremlægges af borgere og virksomheder. 
Bestemmelserne, der regulerer samarbejdet inden for SOLVIT, er fastlagt i en henstilling fra 
Kommissionen fra 20011, der blev godkendt ved Rådets konklusioner. SOLVIT har fungeret 
siden juli 2002. Udover henstillingen har SOLVIT-centrene vedtaget en række fælles 
kvalitets- og resultatnormer i december 2004 med henblik på at sikre en tjeneste af høj 
kvalitet i hele nettet.

Selv om SOLVITs hovedopgave er at løse problemer, der er opstået som følge af ukorrekt 
anvendelse af EU-lovgivning, er det tilsyneladende undertiden nødvendig at ændre nationale 
love, retningslinjer eller andre formelle gennemførelsesbestemmelser. 

Selv om SOLVITs mandat giver mulighed for, at SOLVIT-centre kan afvise at behandle 
sådanne sager, eftersom de er vanskelige at løse ad uformel vej eller inden for ti uger, er der 
flere og flere SOLVIT-centre, der beskæftiger sig med disse såkaldte SOLVIT+ sager. 
Dermed løser man ikke kun klagerens individuelle problemer, men man undgår, at tilsvarende 
problemer opstår i fremtiden. 

Horisontale problemer konstateret på nationalt plan

I 2008 var et rekordstort antal på 17 SOLVIT-centre (Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Den 
Tjekkiske Republik, Finland, Frankrig, Letland, Litauen, Nederlandene, Polen, Portugal, 
Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige) inddraget i et samlet antal på 32 SOLVIT+ sager, 
hvoraf 12 er blevet afsluttet og 20 stadig verserer. 

                                               
1 Kommissionens henstilling af 7. december 2001 om principper for anvendelsen af "SOLVIT" —
problemløsningsnettet for det indre marked (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001)3901) EFT L 
331 af 15.12.2001, s. 79-82.
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Det er meget opmuntrende, at selv de SOLVIT-centre, der er kraftigt underbemandede, ikke 
afviser sådanne sager, der generelt er komplicerede og tidskrævende. 

Endvidere prøver mange SOLVIT-centre ofte også at hjælpe klagerne i de tilfælde, hvor 
sagen ikke er inden for SOLVITs arbejdsområde (f.eks. grænseoverskridende problemer, der 
ikke vedrører EU-lovgivning). 

En særlig "ikke-SOLVIT"-kategori blev oprettet i SOLVIT-databasen i 2007 for at registrere 
sådanne sager. I perioden mellem november 2007 og november 2008 beskæftigede SOLVIT-
centrene sig med 250 af sådanne "ikke-SOLVIT"-sager.

I 2008 øgedes mængden af SOLVIT-sager med yderligere 22 % og for første gang siden 
oprettelsen af SOLVIT opnåedes milepælen på 1000 sager registeret i systemet inden for et år.  
Løsningsraten var fortsat høj på 83 %. Samtidig indebar mangelen på personale og hyppige 
ændringer i antallet af SOLVIT-centre, at sagsbehandlingstiden steg fra 58 dage i 2007 til 69 
dage i 2008.  Desuden faldt procentandelen af de sager, der blev løst inden for tidsfristen på 
10 uger fra 79 % til 74 %.

For at sikre at løsningerne er forenelige med EU-retten, har SOLVIT-centrene behov for 
velfunderet juridisk bistand om de juridiske aspekter af de forelagte problemer og de 
foreslåede løsninger. De har behov for god adgang til juridisk bistand både inden for deres 
centre og inden for den forvaltning, som de er en del af. 

Når der foreligger forskellige retsopfattelser hos de to medlemsstater i en sag, de behandler 
sammen, ved komplicerede retlige spørgsmål eller ved mangel på behørig juridisk bistand i 
deres land, anmoder SOLVIT-centrene ofte Kommissionen om rådgivning. 

Som følge af det øgede antal henvendelser fra SOLVIT-centrene kan Kommissionen ikke 
altid yde uformel juridisk bistand så hurtigt som SOLVIT-centrene kunne ønske det. 
Medlemsstaterne bør sikre, at SOLVIT-centrene har behørig adgang til retlig ekspertise inden 
for deres egen forvaltning. Kommissionen bør efter anmodning give de uformelle juridiske 
vurderinger til SOLVIT-centrene hurtigere. 

I Parlamentets beslutning fra september 2008 om resultattavlen for det indre marked krævede 
Parlamentet mere detaljeret information om, hvilke direktiver der ikke er gennemført i 
national ret, eftersom alle direktiver har samme vægt i statistikkerne.

Hvis Kommission på sin websted ville give flere detaljerede oplysninger om de direktiver, der 
ikke er blevet gennemført i de enkelte medlemsstater, ville det bidrage til at øge bevidstheden 
i den brede offentlighed. Dette ville også gøre det muligt at udøve gruppepres fra bl.a. 
medlemmer af Europa-Parlamentet over for medlemmer af de nationale parlamenter. Sådanne 
oplysninger ville også være et meget nyttigt værktøj i arbejdet inden for SOLVIT.

Foranstaltninger, der bør overvejes 
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Ordføreren anbefaler følgende:

Oplysninger om sådanne tjenester bør med henblik på at sikre et udbredt kendskab hos 
borgere og virksomheder meddeles ved hjælp af alle former for medier på nationalt, regional 
og lokalt plan. 

Endvidere bør medlemsstaterne med støtte fra Kommissionen forbedre de muligheder, som 
problemløsningsmekanismer, navnlig SOLVIT, rummer ved gennem Den Europæiske 
Socialfond at tildele ekstra økonomiske og menneskelige ressourcer. 

De ansatte i SOLVIT bør modtage efteruddannelse, så de kan holde sig ajour med reglerne for 
det indre marked, og de bør ud over deres modersmål have et grundigt kendskab til engelsk 
samt et andet EU-sprog.

Alle offentlige forvaltninger, der beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende gennemførelsen 
af regler for det indre marked bør udnævne en SOLVIT-kontaktperson for at sikre en effektiv 
kommunikation mellem tjenesterne. Hver medlemsstat skal sikre, at de har et SOLVIT-center 
i deres land. 

Endelig som det måske vigtigste punkt, bør medlemsstaterne styrke deres indsats, når det 
gælder oplysninger til borgerne og virksomhederne om deres rettigheder i det indre marked, 
således at de kan udøve deres rettigheder i praksis. Projektet vedrørende bistandstjenesterne 
for det indre marked (SMAS-projektet) vil, når det er afsluttet, lette adgangen til forskellige
informations-, rådgivnings-, bistands- og problemløsningstjenester og effektivisere dem.


