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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

tehokkaasta ongelmanratkaisusta sisämarkkinoilla (SOLVIT)
(2009/2138(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Tehokas ongelmanratkaisu 
sisämarkkinoilla" ("SOLVIT")1, 

– ottaa huomioon periaatteista "SOLVIT" ongelmanratkaisu käytössä – sisämarkkinoiden 
ongelmanratkaisuverkko, 7. joulukuuta 2001 annetun komission suosituksen2,

 ottaa huomioon neuvoston 1. maaliskuuta 2002 antamat päätelmät, joissa neuvosto 
vahvisti jäsenvaltioiden sitoutumisen SOLVIT-järjestelmän toiminnan tehokkuuteen ja 
sen periaatteiden noudattamiseen,

 ottaa huomioon sisämarkkinoihin vaikuttavien direktiivien saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä koskevan 12. heinäkuuta 2004 annetun komission suosituksen3,

– ottaa huomioon 20. heinäkuuta 2005 päivätyn komission yksiköiden työasiakirjan, joka 
koskee komission toimintasuunnitelmaa Euroopan unionin sisäisen tiedonkulun 
parantamisesta4 muun muassa komission tukemien tieto- ja neuvontaverkkojen 
yhdenmukaistamisen avulla,

  ottaa huomioon 8. toukokuuta 2008 päivätyn komission yksiköiden työasiakirjan, joka 
koskee kansalaisille ja yrityksille tarjottavien yhtenäismarkkinoiden neuvontapalvelujen 
integroidun lähestymistavan toimintasuunnitelmaa5, 

– ottaa huomioon komission yksiköiden työasiakirjan sisämarkkinoiden tulostaulusta6,

– ottaa huomioon 4. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman yhtenäismarkkinoita 
koskevasta katsauksesta: esteiden ja tehottomuuden poistaminen paremman 
täytäntöönpanon ja valvonnan avulla7,

– ottaa huomioon 23. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 
tulostaulusta8,

– ottaa huomioon SOLVITin toimintakertomuksen SOLVIT-verkoston kehittämisestä ja 
toiminnasta vuonna 20089,

– ottaa huomioon sisämarkkinoiden toiminnan parannustoimista 29. kesäkuuta 2009 
annetun komission suosituksen10,

                                               
1 KOM(2001)0702.
2 EYVL L 331, 15.12.2001, s. 79.
3 EUVL L 98, 16.4.2005, s. 47.
4 SEC(2005)0985.
5 SEC(2008)1882.
6 SEC(2009)1007.
7 EUVL C 187, E, 24.7.2008, s. 80.
8 Hyväksytyt tekstit P6_TA(2008)0421.
9 SEC(2009)0142. 
10 EUVL L 176, 7.7.2009, s. 17.
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– ottaa huomioon 24. syyskuuta 2009 kokoontuneen neuvoston (Kilpailukyky –
sisämarkkinat, teollisuus ja tutkimus) päätelmät sisämarkkinoiden toiminnan 
tehostamisesta1,

– ottaa huomioon komission yksiköiden työasiakirjan sisämarkkinoiden toiminnan 
tehostamisesta2,

 ottaa huomioon komission yksiköiden työasiakirjan sisämarkkinoiden tulostaulusta3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2009),

A. katsoo, että komission, Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden on tehostettava 
kansalaisten oikeuksien määrittämistä ja niistä tiedottamista ja autettava kansalaisia 
valvomaan oikeuksiensa täytäntöönpanoa, koske se parantaa myös sisämarkkinoiden 
toimivuutta,

B. katsoo, että ennen kaikkea avoimuuden lisääminen poistaa esteitä rajat ylittävän 
liikkuvuuden tieltä ja tehostaa vapaan liikkuvuuden oikeuksien toteutumista,

C. ottaa huomioon, että sisämarkkinat tarjoavat monia mahdollisuuksia kansalaisille ja 
yrityksille,

D. ottaa huomioon, että sisämarkkinoilla on saavutettu huomattavaa edistymistä, mutta että 
toisaalta on edelleen olemassa esteitä, jotka estävät niiden täydellisen toimivuuden,

E. ottaa huomioon, että sisämarkkinasäännösten rikkomisen tapauksissa epäkohdat on 
voitava korjata nopeasti myös ilman oikeustoimia,

F. katsoo, että koulutus ja kokemusten vaihto yli rajojen, muun muassa komission luomien 
sähköisten verkostojen avulla, ovat tärkeä tekijä yhteisön sisämarkkinasäännöstön 
soveltamisen tehostamisessa,

G. toteaa kansalaisten ja yritysten edellyttävän sisämarkkinasääntöjen tehokasta 
täytäntöönpanoa, koska se auttaa niitä hyödyntämään täysipainoisesti markkinoiden 
tarjoamia mahdollisuuksia,

H. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi komission tuella lisättävä ongelmanratkaisumekanismien 
toimintakykyä, jotta kansalaiset voivat valvoa oikeuksiensa toteutumista,

I. ottaa huomioon, että komissio ja jäsenvaltiot perustivat SOLVIT-verkoston vuonna 2002 
tarkoituksena ratkaista kansalaisten ja yritysten ongelmat, jotka johtuvat 
sisämarkkinalainsäädännön rikkomisesta,

J. toteaa, että SOLVIT on verkossa toimiva ongelmanratkaisuverkosto, jonka puitteissa 
EU:n jäsenvaltiot (ja myös Norja, Islanti ja Liechtenstein) toimivat yhteistyössä siten, että 
kansalaisten ja yritysten ongelmat, jotka aiheutuvat siitä, että julkiset viranomaiset 
rikkovat sisämarkkinasäännöksiä, ratkaistaan ilman oikeustoimia,

K. ottaa huomioon, että SOLVITia pidetään onnistuneena ilman muodollisia menettelyjä 
toimivana järjestelmänä, joka varmistaa epäkohdan korjaamisen keskimäärin 10 viikon 

                                               
1 Neuvoston asiakirja 13024/09.
2 SEC(2009)0881.
3 SEC(2009)0882.
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kuluessa, ja katsoo, että SOLVITin toimivuus sisämarkkinaongelmien ratkaisijana voisi 
toimia hyvän käytännön esimerkkinä myös muille yhteismarkkinoiden 
tukipalveluhankkeille, 

L. katsoo, että SOLVITin kapasiteettia jäsenvaltioiden tasolla olisi parannettava riittävän 
henkilöstömäärän varmistamiseksi erityisesti lähiaikoina odotettavissa olevien 
mainoskampanjoiden sekä "Sinun Eurooppasi" -verkkoportaalin 
uudelleenkäynnistämisen perusteella,

M. katsoo kuitenkin, että SOLVITilla ei tulisi korvata komission oikeustoimia 
rikkomistapauksissa,

Johdanto
1. pitää myönteisenä komission heinäkuussa 2002 tekemää aloitetta jäsenvaltioiden 

viranomaisten SOLVIT-verkostot yhdistämisestä interaktiivisen tietokannan avulla, mikä 
on toiminut tehokkaana avoimuutta lisäävänä välineenä ja lisännyt vertaispainetta ja siten 
nopeuttanut ongelmien ratkaisemista;

2. kehottaa komissiota käyttämään kaikkia toimivaltuuksiaan ja varmistamaan 
sisämarkkinasääntöjen tehokkaan soveltamisen, jolla voidaan vähentää kansalaisten ja 
yritysten hallinnollista taakkaa;

Tehokas ongelmanratkaisu sisämarkkinoilla
3. korostaa, että useat sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanoon liittyvät ongelmat havaitaan 

SOLVIT-verkoston avulla;

4. kehottaa komissiota sisällyttämään sisämarkkinoiden ja kuluttajamarkkinoiden 
tulostauluihin säännöllisin väliajoin yksityiskohtaista tietoa sisämarkkinalainsäädännön 
soveltamisesta ja täytäntöönpanosta läpinäkyvyyden avoimuuden lisäämiseksi ja jotta 
SOLVIT-henkilöstö voi käyttää niitä hyödyksi;

Kansallisella tasolla määritetyt horisontaaliset ongelmat
5. panee merkille, että SOLVIT-keskuksissa on liian vähän henkilökuntaa;

6. panee merkille, että monet kansalaiset ja pienyritykset eivät ole riittävässä määrin 
tietoisia SOLVIT-verkostosta;

7. katsoo, että sen kansallisen ministeriön toimialat, johon SOLVIT-keskus on sijoitettu, 
saattavat vaikuttaa siihen, kuinka SOLVIT-verkoston toimintaa suhtaudutaan 
asianomaisessa jäsenvaltiossa;

8. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi parannettava kansallisten, alue- ja paikallisviranomaisten 
ja SOLVITin välisen yhteistyön toimivuutta;

Tulevat toimenpiteet 
9. kehottaa jäsenvaltioita edistämään SOLVITin toimivuutta käyttäen hyväkseen kaikkia 

tiedotusvälineitä, jotta mahdollisimman monelle kansalaiselle ja yritykselle voidaan 
välittää tieto siitä, kuinka nämä voivat valvoa oikeuksiensa täytäntöönpanoa;

10. kehottaa jäsenvaltioita nimittämään SOLVIT-yhteysvirkamiehen sisämarkkinasääntöjen 
täytäntöönpanosta ja yhteistyön tehostamisesta vastaaviin virastoihin;
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11. korostaa sen merkitystä, että sekä SOLVIT-keskusten virkamiehille että muiden 
yksikköjen virkamiehille annetaan sisämarkkinasääntöjä koskevaa koulutusta 
korkealaatuisen julkisen palvelun varmistamiseksi;

12. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään SOLVIT-keskusten henkilöstön määrää käyttäen
hyväkseen Euroopan sosiaalirahastosta saatava tukea, jolla voidaan parantaa 
toimivaltaisten ministeriöiden hallinnollista kapasiteettia suhteessa asianomaisen maan 
väestöpohjaan ja suhteessa aikaisemmin esitettyihin tiedusteluihin;

13. kehottaa komissiota saattamaan pikaisesti päätökseen yhtenäismarkkinoiden 
neuvontapalveluja koskevan hankkeen, jonka tavoitteena on tehostaa tiedotusta, 
neuvontaa ja ongelmanratkaisua tarjoavia palveluja ja parantaa niiden saatavuutta;

°

°       °

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Johdanto

Komissio ja jäsenvaltiot perustivat SOLVIT-verkoston tarkoituksena ratkaista kansalaisten ja 
yritysten ongelmat, jotka johtuvat sisämarkkinalainsäädännön rikkomisesta.

Kaikki EU:n jäsenvaltiot sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein ovat perustaneet SOLVIT-
keskuksen – useimmiten kansallisen ulkoasiain- tai talousministeriönsä yhteyteen. 

Tehokas ongelmanratkaisu sisämarkkinoilla

Nämä keskukset toimivat suorassa yhteistyössä sähköisen tietokannan välityksellä 
tarkoituksena löytää nopeasti käytännön ratkaisut kansalaisten ja yritysten esille tuomiin 
ongelmiin. Solvit-järjestelmän yhteistyösäännöt on esitetty vuonna 2001 annetussa komission 
suosituksessa1, joka on hyväksytty neuvoston päätelmissä. SOLVIT-järjestelmä on ollut 
toiminnassa heinäkuusta 2002. Suosituksen ohella SOLVIT-keskukset antoivat joulukuussa 
2004 joukon yhteisiä laatu- ja suoritusstandardeja, jotta varmistetaan laadukas palvelu koko 
verkostossa.

Vaikka SOLVIT-järjestelmän tärkeimpänä tehtävänä on ratkaista ongelmat, jotka aiheutuvat 
siitä, että julkiset viranomaiset rikkovat EU:n lainsäädäntöä, näyttää siltä, että joissakin 
tapauksissa muutoksia on tehtävä kansalliseen lainsäädäntöön, ohjeisiin tai muihin virallisiin 
täytäntöönpanosäännöksiin. 

Vaikka SOLVIT-keskuksen voivat SOLVIT-järjestelmän toimivaltuuksien perusteella 
kieltäytyä käsittelemästä viimeksi mainittuja tapauksia, koska niiden ratkaiseminen 
epävirallisten yhteyksien kautta kymmenen viikon kuluessa on vaikeaa, yhä useammat 
SOLVIT-keskukset käsittelevät mainittuja SOLVIT+-tapauksia. Tällä varmistetaan valittajien 
omakohtaisen tapauksen ratkaiseminen ja lisäksi ehkäistään vastaavien ongelmien 
toistuminen tulevaisuudessa. 

Kansallisella tasolla määritetyt horisontaaliset ongelmat

Vuonna 2008 kansalliset SOLVIT-keskukset, joiden lukumäärä on nyttemmin 17 (Itävalta, 
Belgia, Bulgaria, Kypros, Tšekin tasavalta, Suomi, Ranska, Latvia, Liettua, Alankomaat, 
Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Espanja, Ruotsi), käsittelivät yhteensä 32 SOLVIT+-
tapausta, joista 12 on ratkaistu ja 20 on edelleen ratkaisematta. 

                                               
1 Komission suositus, annettu 7 päivänä joulukuuta 2001, periaatteista "SOLVIT" ongelmaratkaisun käytössä —
sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkko (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksi annettu numerolla 
K(2001) 3901)Komission suositus, annettu 7. päivänä joulukuuta 2001, periaatteista "SOLVIT" 
ongelmanratkaisun käytössä – sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkosto (ETA:n kannalta merkityksellinen 
teksti) (tiedoksi annettu numerolla K(2001) 3901. EYVL L 331, 15.12.2001, s. 79–82. 
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On hyvin rohkaisevaa, että myös ne SOLVIT-keskukset, joiden henkilökuntavaje on vakavaa 
laatua, eivät torju SOLVIT+-pyyntöjä, jotka monessa tapauksessa ovat monimutkaisia ja 
aikaavieviä. 

Lisäksi monet SOLVIT-keskukset yrittävät monessa tapauksessa auttaa muutoksenhakijoita, 
vaikka asia ei kuulukaan SOLVIT-järjestelmän toimivaltaan (esimerkkeinä rajanylittävät 
tapaukset, jotka eivät koske EU:n lainsäädäntöä). 

Vuonna 2007 SOLVIT-tietokantaan luotiin erityinen "muu kuin SOLVIT" -kategoria edellä 
mainittuja tapauksia varten. Marraskuun 2007 ja lokakuun 2008 välisenä aikana SOLVIT-
keskukset käsittelivät 250 mainittua "muuta kuin SOLVIT" -tapausta.

Vuonna 2008 SOLVIT-asioiden lukumäärä kasvoi 22 prosenttia, ja ensimmäisen kerran 
SOLVIT-järjestelmän perustamisen jälkeen järjestelmään syötettiin vuoden aikana 1000 uutta 
tapausta. Asioista ratkaistaan edelleen 83 prosenttia. Toisaalta henkilöstövaje ja SOLVIT-
keskusten lukumäärän jatkuva muuttuminen ovat aiheuttaneet sen, että vuoden 2008 aikana 
asioiden keskimääräinen käsittelyaika venyi 69 päivään, kun se oli ollut 58 päivää vuonna 
2007. Lisäksi niiden tapausten osuus, jotka ratkaistaan 10 viikon määräajan puitteissa, on 
laskenut 79 prosentista 74 prosenttiin.

SOLVIT-keskukset tarvitsevat selkeää oikeudellista neuvontaa voidakseen arvioida esitettyjen 
valitusten ja ehdotettujen ratkaisujen oikeudellisia perusteita sen varmistamiseksi, että 
ratkaisut ovat sopusoinnussa EU:n lainsäädännön kanssa. Keskukset tarvitsevat oikeudellista 
neuvontaa sekä keskuksen puitteissa että sen hallinnonalan puitteissa, jonka alaisen keskukset 
toimivat. 

Silloin, kun kahden jäsenvaltion oikeudelliset lausunnot poikkeavat toisistaan tapauksissa, 
joita mainitut jäsenvaltio käsittelevät yhdessä, monimutkaisten oikeustapausten tapauksissa ja 
tapauksissa, jossa asianmukaista oikeudellista neuvontaa ei ole käytettävissä, SOLVIT-
keskukset pyytävät komissiolta oikeudellista neuvontaa. 

Koska SOLVIT-keskusten käsittelemien asioiden lukumäärä on kasvussa, komissio ei aina 
pysty antamaan oikeudellista neuvontaa niin nopeasti kuin SOLVIT-keskukset haluaisivat. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että SOLVIT-keskukset voivat asianmukaisesti käyttää 
oman hallinnonalansa oikeudellista asiantuntemusta. Komission olisi nopeutettava 
epävirallista oikeudellista arviointia, kun SOLVIT-keskukset sitä pyytävät.  

Parlamentti vaati syyskuussa 2008 sisämarkkinoiden tulostaulusta antamassaan 
päätöslauselmassa yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä direktiivejä ei ole saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, koska tilastoissa kaikilla direktiiveillä on sama painoarvo.

Antamalla verkkosivuillaan yksityiskohtaista tietoa direktiiveistä, joita yksittäinen jäsenvaltio 
ei ole pannut täytäntöön, komissio voisi edistää tietoisuuden lisäämistä suuren yleisön 
keskuudessa. Tämä mahdollistaisi vertaispaineen, myös Euroopan parlamentin jäsenten 
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vertaispaineen suhteessa kansallisten parlamenttien jäseniin. Mainitut tiedot olisivat 
hyödyllisiä myös SOLVIT-verkoston tehtävien kannalta.

Suunniteltavat toimenpiteet 

Esittelijä suosittelee seuraavia seikkoja:

Mainittuja palveluja koskevat tiedot olisi toimitettava mahdollisimman laajasti kansalaisille ja 
yrityksille kaikkien kansallisten, alueellisten ja paikallisten tiedotusvälineiden kaikkien 
muotojen avulla.

Lisäksi jäsenvaltioiden olisi komission tuella lisättävä mainittujen 
ongelmanratkaisumekanismien ja erityisesti SOLVIT-verkoston kapasiteettia osoittamalla 
sille entistä enemmän rahoitusta ja henkilöstöresursseja käyttäen hyväkseen Euroopan 
sosiaalirahastosta saatava tukea. 

SOLVIT-keskusten henkilöstölle olisi annettava jatkuvaa sisämarkkinasäännöksiä koskevaa 
koulutusta ja äidinkielensä lisäksi henkilöstöltä vaaditaan käytännön englannin ja toisen 
vieraan kielen taitoa.

Kaikkien sisämarkkinasäännösten täytäntöönpanoon liittyvistä asioista vastaavien 
valtionhallinnon yksikköjen olisi nimitettävä SOLVIT-yhteysvirkamies, jonka tehtävän on 
varmistaa yksiköiden välisen tiedonkulun toimivuus ja tehokkuus. Jokaisen jäsenvaltion on 
varmistettava, että SOLVIT-keskus on toiminnassa asianomaisen jäsenvaltion alueella. 

Lopuksi ehkä kaikkein tärkein: esittelijä katsoo, että jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
toimiaan, joilla ne tiedottavat kansalaisille ja yrityksille näiden sisämarkkinaoikeuksista, jotta 
kansalaiset ja yritykset voivat harjoittaa mainittuja oikeuksia käytännössä. Erityisen 
kannatettavana esittelijä pitää yhtenäismarkkinoiden tukipalveluhanketta (Single Market 
Assistance Services, SMAS), joka käyttöönottonsa jälkeen helpottaa eri tietojen, neuvonnan, 
tuen ja ongelmanratkaisukeinojen saatavuutta ja virtaviivaistaa näitä.


