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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

SOLVITi kohta
(2009/2138(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Siseturu probleemide tõhus 
lahendamine („SOLVIT”)”1; 

– võttes arvesse komisjoni 7. detsembri 2001. aasta soovitust siseturu probleemide 
lahendamise võrgustiku „SOLVIT ” kasutamise põhimõtete kohta2;

 võttes arvesse nõukogu 1. märtsi 2002. aasta järeldusi, milles nõukogu kinnitas 
liikmesriikide kohustust tagada süsteemi SOLVIT tõhus toimimine ja tema põhimõtetest 
kinni pidamine; 

 võttes arvesse komisjoni 12. juuli 2004. aasta soovitust siseturgu mõjutavate direktiivide 
siseriiklikesse õigusaktidesse ülevõtmise kohta3;

– võttes arvesse komisjoni talituste 20. juuli 2005. aasta töödokumenti „Komisjoni 
tegevuskava Euroopast teavitamise parandamiseks”4, milles üheks meetmeks on 
teavitamis- ja abistamisvõrgustike ühtlustamine;

 võttes arvesse komisjoni talituste 8. mai 2008. aasta töödokumenti „Tegevuskava 
tervikliku lähenemise kohta kodanikele ja ettevõtjatele pakutavate ühtse turu alase abi 
teenuste osutamisele”5; 

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti siseturu tulemustabeli kohta6;  

– võttes arvesse oma 4. septembri 2007. aasta resolutsiooni ühtse turu läbivaatamise kohta:
tõkete ja ebatõhususte ületamine parema rakendamise ja jõustamise abil7;

– võttes arvesse oma 23. septembri 2008. aasta resolutsiooni siseturu tulemustabeli kohta8;
– võttes arvesse SOLVITi 2008. aasta aruannet „Võrgustiku SOLVIT areng ja tulemused 

2008. aastal”9;
 võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2009. aasta soovitust ühtse turu toimimise tõhustamise 

meetmete kohta10;
 võttes arvesse 24. septembri 2009. aasta nõukogu (konkurentsivõime – siseturg, tööstus ja 

teadusuuringud) järeldusi „Kuidas parandada siseturu toimimist”11;

                                               
1 KOM (2001) 0702.
2 EÜT L 331, 15.12.2001, lk 79.
3 ELT L 98, 16.4.2005, lk 47.
4 SEK(2005)0985.
5 SEK(2008)1882.
6 SEK(2009)1007.
7 ELT C 187 E, 24.7.2008, lk 80.
8 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0421.
9 SEK(2009)0142.
10 ELT L 176, 7.7.2009, lk 17.
11 Nõukogu dokument 13024/09.
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 võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti ühtse turu toimimist tõhustavate komisjoni 
meetmete kohta1;

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti ühtsel turul toimuva halduskoostöö 
kohta2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0000/2009),

A. arvestades, et komisjon, parlament ja liikmesriigid peavad tegema rohkem selleks, et 
määratleda kodanike õiguseid, kodanikke õigustest teavitada ja aidata kodanikel oma 
õiguseid kaitsta, võimaldades sel viisil ka siseturu paremat toimimist;

B. arvestades, et läbipaistvuse suurendamine on piiriülese liikumise takistuste kaotamisel ja 
vaba liikumise õiguse rakendamisel võtmeküsimus;

C. arvestades, et siseturg pakub kodanikele ja ettevõtjatele hulgaliselt võimalusi;

D. arvestades, et siseturg on teinud olulisi edusamme, kuid täielik toimimine on veel 
takistatud;

E. arvestades, et siseturu eeskirjade väära kohaldamise korral on vaja võimalust selliseks 
kahjude kiireks hüvitamiseks, mis ei hõlma tingimata kohtumenetlust;

F. arvestades, et ühenduse siseturuõigustiku paremaks kohaldamiseks on olulised koolitused 
ja piiriülene suhtlemine, mis muu hulgas toimub komisjoni rajatud elektrooniliste 
võrgustike kaudu;

G. arvestades, et kodanikel ja ettevõtjatel  aitab siseturu potentsiaali täielikult ära kasutada 
siseturu eeskirjade tulemuslik jõustamine;

H. arvestades, et liikmesriigid peaksid komisjoni abiga parandama probleemide lahendamise 
mehhanismide suutlikkust, et aidata kodanikel oma õiguseid kaitsta;

I. arvestades, et võrgustiku SOLVIT lõid 2002. aastal komisjon ja liikmesriigid eesmärgiga 
lahendada kodanike ja ettevõtjate probleeme, mida põhjustab siseturgu käsitlevate 
õigusaktide väär kohaldamine;

J. arvestades, et SOLVIT on probleemide lahendamise sidusvõrgustik, milles ELi 
liikmesriigid ( ning Norra, Island ja Liechtenstein) töötavad koos, et lahendada ilma 
kohtumenetluseta kodanike ja ettevõtjate probleeme, mis on tekkinud sellest, et 
liikmesriikide ametiasutused on siseturgu käsitlevaid õigusakte valesti kohaldanud;

K. arvestades, et SOLVITit peetakse edukaks süsteemiks, mille abil hüvitatakse kahju ilma 
ametliku menetluseta keskmiselt kümne nädala jooksul, ning et SOLVITi edu siseturu 
probleemide lahendamisel võiks olla hea tava näiteks ka teistele ühtse turu alase abi 
teenustele;

L. arvestades, et töötajate vähesusest põhjustatud probleemide vältimiseks tuleks suurendada 
SOLVITi suutlikkust liikmesriigi tasandil, võttes eriti arvesse eelseisvat 
reklaamipuhangut ja portaali Teie Euroopa taasavamist;

                                               
1 SEK(2009)0881.
2 SEK(2009)0882.
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M. arvestades, et SOLVIT ei tohiks asendada rikkumiste juriidilist käsitlemist komisjonis,

Sissejuhatus
1. tervitab komisjoni 2002. aasta juuli algatust ühendada riiklike ametiasutuste SOLVIT-

võrgustik interaktiivsesse sidusandmebaasi, mis on olnud edukas vahend läbipaistvuse 
suurendamisel ja mille abil avaldatakse vastastikust survet probleemide kiiremaks 
lahendamiseks;

2. kutsub komisjoni kasutama kõiki oma volitusi, et tagada siseturu eeskirjade tulemuslik 
kohaldamine kodanike ja ettevõtjate halduskoormuse vähendamiseks;

Siseturu probleemide tõhus lahendamine
3. juhib tähelepanu sellele, et siseturu eeskirjade rakendamise raskusi õnnestub tihtipeale 

avastada võrgustiku SOLVIT kaudu;
4. palub, et komisjon lisaks korrapäraselt siseturu tulemustabelisse ja tarbijaturu 

tulemustabelisse põhjalikumat teavet siseturu õigusaktide kohaldamise ja jõustamise 
kohta, et suurendada läbipaistvust ja pakkuda SOLVITi töötajatele kasulikku 
töövahendit;

Horisontaalsete probleemide tuvastamine riiklikul tasandil
5. märgib, et SOLVIT-keskustes on liiga vähe töötajaid;
6. märgib, et paljud kodanikud ja ettevõtjad ei ole piisavalt teadlikud SOLVITi tööst;

7. on arvamusel, et riiklikku SOLVIT-keskust haldava ministeeriumi tegevusvaldkond võib 
mõjutada arusaama SOLVITi tehtavast tööst vastavas riigis; 

8. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid ergutama tõhusat koostööd riiklike, piirkondlike ja 
kohalike asutuste ning SOLVITi vahel; 

Kavandatavad meetmed 
9. palub liikmesriikidel edendada SOLVITit, kasutades kõiki massiteabevahendeid, et 

laialdaselt tõsta kodanike ja ettevõtjate teadlikkust oma õiguste kaitsmise alal;
10. palub liikmesriikidel määrata parema koostöö huvides SOLVITi kontaktisik neis 

ametiasutustes, kes tegelevad siseturu eeskirjade rakendamisega;
11. rõhutab, kui tähtis on pakkuda riigiteenistujatele siseturu eeskirjade alast koolitust, et 

tagada nii SOLVIT-keskuste töötajate kui muude avaliku sektori asutuste kvaliteetne 
avalik teenistus;

12. kutsub liikmesriike üles suurendama SOLVIT-keskuste töötajate arvu, kasutades Euroopa 
Sotsiaalfondi vastavates ministeeriumides haldussuutlikkuse tugevdamiseks 
proportsionaalselt kõnealuse riigi rahvaarvuga ja eelnevalt käsitletud küsimustega;

13. palub komisjonil esmajärjekorras viia lõpule ühtse turu alase abi teenuste projekt 
teavitamise, nõustamise ning probleemide lahendamisel abi osutamise teenuste 
ühtlustamiseks ning nende kättesaadavamaks muutmiseks;

°

°       °
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14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

SOLVIT on komisjoni ja liikmesriikide loodud võrgustik eesmärgiga lahendada üksikisikute 
ja ettevõtjate probleeme, mida põhjustab siseturgu käsitlevate õigusaktide väär kohaldamine. 

SOLVIT-keskused on loodud kõigis liikmesriikides ning Norras, Islandil ja Liechtensteinis; 
enamasti on need loodud välis- või majandusministeeriumi juurde. 

Siseturu probleemide tõhus lahendamine

Need keskused teevad vahetut koostööd sidusandmebaasi kaudu, et leida kiireid ja 
pragmaatilisi lahendusi kodanike ja ettevõtjate esitatud probleemidele. SOLVITi raames 
tehtava koostöö eeskirjad on toodud komisjoni 2001. aasta soovituses1, mida toetati Euroopa 
Ülemkogu järeldustes. SOLVIT on tegutsenud alates 2002. aasta juulist. Lisaks eespool 
nimetatud soovitusele võtsid SOLVIT-keskused 2004. aasta detsembris vastu ühised 
kvaliteedi- ja tulemuslikkuse standardid, et tagada teenuste kvaliteet kogu võrgustikus.

Kuigi SOLVITi põhiülesandeks on lahendada ELi õigusaktide väärast kohaldamisest 
põhjustatud probleeme, ilmneb vahel hoopis vajadus muuta siseriiklikku õigust, suuniseid või 
ametlikke rakendussätteid. 

Hoolimata tõsiasjast, et SOLVITi mandaat lubab SOLVIT-keskustel selliste juhtumitega 
tegelemisest keelduda, kuna neid on raske lahendada mitteametlike vahenditega ja 
kümnenädalase tähtaja jooksul, võtab üha suurem osa SOLVIT-keskuseid enda kanda nn 
SOLVIT+ juhtumeid. Lisaks kaebuste esitajate individuaalsete probleemide lahendamisele 
ennetatakse sel viisil ka sarnaseid tulevikuprobleeme. 

Horisontaalsete probleemide tuvastamine riiklikul tasandil

Aastal 2008 tegeles rekordarv – 17 – SOLVIT-keskuseid (Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, 
Tšehhi Vabariik, Soome, Prantsusmaa, Läti, Leedu, Madalmaad, Poola, Portugal, Rumeenia, 
Slovakkia, Hispaania, Rootsi) kokku 32 SOLVIT+ juhtumiga, millest 12 on lahendatud ja 20 
on veel töös. 

                                               
1 Komisjoni 7. detsembri 2001. aasta soovitus siseturu probleemide lahendamise võrgustiku „SOLVIT” 
kasutamise põhimõtete kohta (EMPs kohaldatav tekst) (teatavaks tehtud numbri K(2001)3901 all) EÜT L 331, 
15.12.2001, lk. 79–82.



PE430.642v01-00 8/9 PR\795883ET.doc

ET

Väga julgustavalt mõjub tõsiasi, et isegi tõsise personalipuuduse käes kannatavad SOLVIT-
keskused ei keeldu sellistest juhtumitest, mis on enamasti keerulised ja aeganõudvad. 

Lisaks püüavad paljud SOLVIT-keskused sageli kaebuste esitajaid aidata, isegi kui juhtum ei 
kuulu SOLVITi pädevusse (näiteks ELi õigust mitte puudutavad piiriülesed probleemid). 

Selliste juhtumite registreerimiseks loodi SOLVITi andmebaasis 2007. aastal eriline „mitte-
SOLVIT” kategooria. Ajavahemikus november 2007 – oktoober 2008 käsitlesid SOLVIT-
keskused 250 nn mitte-SOLVIT juhtumit.

Aastal 2008 kasvas SOLVITile esitatud juhtumite arv veel 22% võrra ja esmakordselt pärast 
SOLVITi asutamist jõuti süsteemile aastas esitatud 1000 juhtumi tähiseni. Lahendatud 
juhtumite osahulk jäi kõrgeks – 83%. Samas põhjustasid personalipuudus ja sagedased 
muudatused mitmes SOLVIT-keskuses juhtumi lahendamiseks kuluva keskmise aja 
pikenemise 58 päevalt 2007. aastal 69 päevani 2008. aastal. Lisaks langes kümnenädalase 
tähtaja jooksul lahendatud juhtumite protsent 79-lt 74-le.

Selleks et tagada lahenduste vastavus ELi õigusele, vajavad SOLVIT-keskused esitatud 
probleemide ja pakutud lahenduste õigusliku sisu kohta usaldusväärset õigusnõuannet. 
Juurdepääs õigusnõuandele on vajalik nii keskuse siseselt kui selle valitsusasutuse raames, 
mille alla keskus kuulub. 

SOLVIT-keskused pöörduvad sageli nõu saamiseks komisjoni poole juhul, kui on tegu kahe 
liikmesriigi erineva õigusliku arvamusega koos käsitletava juhtumi kohta, keerulise 
õigusküsimusega või puuduliku juurdepääsuga õigusnõuandele keskuse riigis. 

SOLVIT-keskustest tulevate pöördumiste hulga suurenemise tõttu ei suuda komisjon siiski 
anda mitteametlikku õigusnõu nii kiiresti, kui SOLVIT-keskused sooviksid. Liikmesriigid 
peaksid tagama SOLVIT-keskustele vajaliku juurdepääsu õigusalasele ekspertabile oma 
valitsusasutuste raames. Komisjon peaks vajadusel kiiremini pakkuma SOLVIT-keskustele 
mitteametlikku õiguslikku hinnangut. 

Oma 2008. aasta septembri resolutsioonis siseturu tulemustabeli kohta nõudis parlament 
täpsemat teavet sellest, millised direktiivid on jäänud üle võtmata, kuna statistiliselt on kõik 
direktiivid samaväärsed.

Komisjon aitaks tõsta üldsuse teadlikkust, jagades oma veebisaidil üksikasjalikumat teavet 
sellest, milliseid direktiive ei ole konkreetsetes liikmesriikides rakendatud.
 See võimaldaks avaldada vastastikust survet, muu hulgas Euroopa Parlamendi liikmete poolt 
liikmesriikide parlamendiliikmetele. See teave oleks ka SOLVITi töös väga kasulik.

Kavandatavad meetmed 

Raportöör esitab järgmised soovitused.
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Kodanikke ja ettevõtjaid tuleb neist teenustest võimalikult laialdaselt teavitada, kasutades 
kõiki riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi massiteabevahendeid.

Lisaks peavad liikmesriigid komisjoni abiga parandama nende probleemide lahendamise 
mehhanismide ja eriti SOLVITi suutlikkust, suurendades Euroopa Sotsiaalfondi kasutades 
rahalisi ja inimressursse. 

SOLVITi töötajatele tuleb pakkuda ajakohastatud siseturu eeskirjade alast koolitust ning peale 
emakeele peavad nad töökeelena oskama inglise keelt ja veel ühte ELi keelt.

Kõik siseturu eeskirjade rakendamisega seotud küsimustega tegelevad valitsusasutused 
peavad asutustevahelise tulemusliku ja tõhusa koostöö huvides määrama SOLVITi 
kontaktisiku. Iga liikmesriik peab tagama, et riigis oleks SOLVITi esindus.

Lõpuks võibolla kõige tähtsam: liikmesriigid peavad tugevdama jõupingutusi kodanike ja 
ettevõtjate teavitamiseks nende õigustest siseturul, mis aitaks neil nimetatud õigusi tegelikult 
kasutada. Ühtse turu alase abi teenuste projekti lõppeesmärk on mitmesuguste teavitamis-, 
nõustamis-, abi- ning probleemide lahendamise alaste teenuste kättesaadavamaks muutmine ja 
ühtlustamine.


