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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT)
(2009/2138(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Veiksmingas vidaus 
rinkos problemų sprendimas“ (SOLVIT)1, 

– atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 7 d. Komisijos rekomendaciją dėl SOLVIT – vidaus 
rinkos problemų sprendimo tinklo naudojimo principų2,

 atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 1 d. Tarybos išvadas, kuriose Taryba patvirtino valstybių 
narių įsipareigojimus siekti, kad SOLVIT sistema veiktų efektyviai, ir laikytis jos 
principų,

 atsižvelgdamas į 2004 m. liepos 12 d. Komisijos rekomendaciją dėl vidaus rinkos 
direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę3,

– atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 20 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą dėl veiksmų 
plano siekiant, kad Komisija geriau propaguotų Europos idėją4, be visa kita 
supaprastinant Komisijos remiamus informacijos ir pagalbos tinklus,

 atsižvelgdamas į 2008 m. Komisijos tarnybų darbo dokumentą dėl bendrų veiksmų siekiant 
teikti su bendrąja rinka susijusias pagalbos paslaugas piliečiams ir verslui 5, 

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą dėl vidaus rinkos rezultatų 
suvestinės6,  

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl vienos bendros rinkos 
peržiūros: kliūčių ir neveiksmingumo šalinimas geriau įgyvendinant ir vykdant teisės 
aktus7,

– atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 23 d. rezoliuciją dėl vidaus rinkos rezultatų suvestinės8,

– atsižvelgdamas į 2008 m. SOLVIT pateiktą SOLVIT tinklo raidos ir veiklos ataskaitą9,
 atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 29 d. Komisijos rekomendaciją dėl priemonių, skirtų 

bendrosios rinkos veikimui gerinti10,
 atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 24 d. Konkurencingumo taryboje (vidaus rinka, pramonė 

ir tyrimai) priimtas išvadas dėl dokumento „Kaip užtikrinti geresnį vidaus rinkos 

                                               
1 COM(2001)0702.
2 OL L 331, 2001 12 15, p. 79.
3 OL L 98, 2005 4 16, p. 47.
4 SEC(2005)0985.
5 SEC(2008)1882.
6 SEC(2009)1007.
7 OL C 187 E, 2008 7 24, p. 80.
8 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0421.
9 SEC(2009)0142.
10 OL L 176, 2009 7 7, p. 17.
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veikimą“ 1,
 atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 29 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą dėl veiksmų, 

skirtų bendrosios rinkos veikimui gerinti2,
 atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą dėl administracinio 

bendradarbiavimo vidaus rinkoje3,
– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7-
0000/2009),

A. kadangi Komisija, Parlamentas ir valstybės narės turi dėti daugiau pastangų siekdami 
apibrėžti piliečių teises, pranešti jiems apie jas ir padėti jomis pasinaudoti, nes taip vidaus 
rinka irgi veiktų sklandžiau,

B. kadangi didesnis skaidrumas yra labai svarbus siekiant pašalinti kliūtis kirsti sienas ir 
pasinaudoti laisvo judėjimo teisėmis,

C. kadangi vidaus rinka suteikia daug galimybių piliečiams ir įmonėms,

D. kadangi vidaus rinkoje pasiekta didelė pažanga, bet vis dar esama kliūčių, kad ji galėtų 
veikti visiškai sklandžiai,

E. kadangi tuo atveju, kai vidaus rinkos taisyklės taikomos netinkamai, reikia turėti 
galimybę greitai apginti savo teises nebūtinai imantis teisinių veiksmų,

F. kadangi mokymai ir tarpvalstybiniai mainai, inter alia, pasinaudojant Komisijos įdiegtais 
elektroniniais tinklais, yra labai svarbūs siekiant geresnio Bendrijos vidaus rinkos acquis
taikymo,

G. kadangi piliečiai ir įmonės priklausomi nuo veiksmingo vidaus rinkos taisyklių vykdymo 
užtikrinimo, nes tai padeda jiems visapusiškai pasinaudoti jos galimybėmis;

H. kadangi valstybės narės, remiamos Komisijos, turėtų patobulinti problemų sprendimo 
mechanizmų pajėgumus, kad padėtų piliečiams pasinaudoti savo teisėmis,

I. kadangi SOLVIT tinklą 2002 m. sukūrė Komisija ir valstybės narės siekdamos spręsti 
problemas, kurių kyla piliečiams ir įmonėms dėl netinkamo vidaus rinkos teisės aktų 
taikymo,

J. kadangi SOLVIT yra internetinis problemų sprendimo tinklas, kurio veikloje drauge 
dalyvauja ES valstybės narės (taip pat Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) siekdamos 
spręsti piliečiams ir įmonėms dėl viešųjų institucijų netinkamai taikomų vidaus rinkos 
teisės aktų kylančias problemas ne teismo būdu,

K. kadangi SOLVIT laikoma sistema, kuria naudojantis galima sėkmingai apginti savo teises 
per apytikriai 10 savaičių netaikant oficialių procedūrų, ir kadangi SOLVIT sėkmė 
sprendžiant vidaus rinkos problemas gali būti pažangiosios patirties pavyzdys teikiant ir 
kitas su vidaus rinka susijusias pagalbos paslaugas,

L. kadangi SOLVIT tinklo pajėgumai valstybių narių lygmeniu turėtų būti padidinti siekiant 

                                               
1 Tarybos dokumentas 13024/09.
2 SEC(2009)0881.
3 SEC(2009)0882.
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išvengti darbuotojų trūkumo problemos, ypač atsižvelgiant į būsimas dideles reklamines 
kampanijas ir į tai, kad vėl pradės veikti svetainė „Jūsų Europa“,

M. kadangi SOLVIT tinklas vis dėlto neturėtų pakeisti Komisijos teisinių priemonių 
nagrinėjant pažeidimus,

Įvadas
1. teigiamai vertina Komisijos 2002 m. iniciatyvą sujungti nacionalinių valdymo institucijų 

SOLVIT tinklus naudojant interaktyvią duomenų bazę, nes ši sėkminga priemonė padėjo 
padidinti skaidrumą ir specialistų spaudimą siekiant, kad problemos būtų sprendžiamos 
greičiau;

2. ragina Komisiją pasinaudoti visomis savo galiomis ir užtikrinti, kad vidaus rinkos 
taisyklės būtų taikomos veiksmingai norint sumažinti piliečiams ir įmonėms tenkančią 
administracinę naštą;

Veiksmingas vidaus rinkos problemų sprendimas
3. pabrėžia, kad vidaus rinkos įgyvendinimo problemas dažnai nustatomos naudojantis 

SOLVIT tinklą;
4. ragina Komisiją į vidaus rinkos ir vartotojų rinkos suvestines reguliariai įtraukti 

išsamesnę informaciją apie vidaus rinkos teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą siekiant 
padidinti skaidrumą ir pateikti SOLVIT darbuotojams naudingą darbo priemonę;

Horizontaliojo lygmens problemos, nustatytos nacionaliniu lygmeniu
5. pabrėžia, kad SOLVIT centruose trūksta darbuotojų;

6. pabrėžia, kad daug piliečių ir mažųjų įmonių nepakankamai žino apie SOLVIT darbą;
7. mano, kad ministerijos, prie kurių įsteigti atitinkami SOLVIT nacionaliniai centrai, gali 

daryti įtaką suvokimui apie SOLVIT atliekamą darbą tose šalyse;
8. mano, kad valstybės narės turėtų siekti dar glaudesnio veiksmingo nacionalinių, regionų, 

vietos valdžios institucijų ir SOLVIT bendradarbiavimo; 

Numatytinos priemonės 
9. ragina valstybes nares propaguoti SOLVIT naudojant visų rūšių žiniasklaidos priemones 

siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau piliečių ir įmonių būtų informuojama apie tai, kaip 
apginti savo teises;

10. ragina valstybes nares valstybinėse tarnybose, susijusiose su vidaus rinkos taisyklių 
taikymu, paskirti ryšių su SOLVIT palaikymo pareigūną siekiant glaudesnio 
bendradarbiavimo;

11. pabrėžia, kad svarbu mokyti valstybės tarnautojus vidaus rinkos taisyklių siekiant 
užtikrinti, kad SOLVIT centrų ir kitų tarnybų darbuotojų teikiamos viešosios paslaugos 
būtų aukštos kokybės;

12. ragina valstybes nares padidinti SOLVIT centrų darbuotojų skaičių naudojant Europos 
socialinio fondo lėšas tam, kad būtų kuriami atitinkamų vyriausybių ministerijų valdymo 
pajėgumai, proporcingi atitinkamos šalies gyventojų ir anksčiau nagrinėtų klausimų 
skaičiui;

13. ragina Komisiją prioritetine tvarka užbaigti su bendrąja rinka susijusių pagalbinių 
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paslaugų projektą, skirtą informacijos, rekomendacijų ir pagalbos sprendžiant problemas 
paslaugoms supaprastinti ir siekti, kad jos būtų labiau prieinamos;

°

°       °

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

SOLVIT tinklą 2002 m. sukūrė Komisija ir valstybės narės siekdamos spręsti problemas, 
kurių kyla piliečiams ir įmonėms dėl netinkamo vidaus rinkos teisės aktų taikymo. 

Visos ES valstybės narės ir Norvegija, Islandija bei Lichtenšteinas yra įsteigę SOLVIT 
centrus, dažniausiai prie užsienio ar ekonomikos reikalų ministerijų. 

Veiksmingas vidaus rinkos problemų sprendimas

Šie centrai bendradarbiauja tiesiogiai naudodamiesi internetine duomenų baze, kad galėtų 
rasti greitus ir pragmatiškus problemų, kurias pateikė piliečiai ir įmonės, sprendimus. 2001 m. 
Komisija savo rekomendacijoje1 nustatė bendradarbiavimo su SOLVIT taisykles, kurioms 
buvo pritarta Tarybos išvadose. SOLVIT veikia nuo 2002 m. liepos mėn. Be šių 
rekomendacijų, 2004 m. gruodžio mėn. SOLVIT centrai patvirtino ir bendrų kokybės ir 
veiklos standartų rinkinį, siekdami užtikrinti tinklo teikiamų paslaugų kokybę.

Nors pagrindinė SOLVIT užduotis – spręsti dėl netinkamo ES teisės taikymo iškilusias 
problemas, kartais matyti, kad iš tikrųjų reikia keisti nacionalinės teisės aktus, gaires arba 
kitas įgyvendinimo nuostatas. 

Nors pagal SOLVIT įgaliojimus SOLVIT centrams suteikiama teisė atmesti prašymus 
nagrinėti šiuos atvejus, nes juos sunku išnagrinėti neoficialiomis priemonėmis arba per dešimt 
savaičių, vis daugiau SOLVIT centų imasi vadinamųjų SOLVIT+ atvejų. Taip sprendžiamos 
ne tik pavienės skundų teikėjų problemos, bet išvengiama ir panašių problemų ateityje. 

Horizontaliojo lygmens problemos, nustatytos nacionaliniu lygmeniu

2008 m. rekordinis 17 SOLVIT centrų (Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekijos 
Respublika, Suomija, Prancūzija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, 
Rumunija, Slovakija, Ispanija, Švedija) skaičius dalyvavo nagrinėjant iš viso 32 SOLVIT+ 
atvejus, iš jų 12 pagaliau buvo išnagrinėti, 20 dar turi būti baigti nagrinėti. 

Džiugina, kad net SOLVIT centrai, kuriuose labai trūksta darbuotojų, neatmeta prašymų 
nagrinėti šiuos atvejus, kurie paprastai sudėtingi ir kuriems nagrinėti reikia daug laiko. 

Be to, daug SOLVIT centrų dažnai bando padėti skundų teikėjams net tada, kai atvejis neįeina 
į SOLVIT kompetencijos sritį (pvz., tarpvalstybinės problemos, nesusijusios su ES teise). 

                                               
1 2001 m gruodžio 7 d. Komisijos rekomendacija dėl SOLVIT – vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo 
naudojimo principų (tekstas svarbus EEE) (paskelbta dokumente C (2001)3901) OL L 331, 2001 12 15, p. 79–
82.
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2007 m. SOLVIT duomenų bazėje buvo sukurta speciali kategorija „Ne SOLVIT atvejai“ 
siekiant užfiksuoti šios rūšies atvejus. Nuo 2007 m. lapkričio mėn. iki 2008 m. spalio mėn. 
išnagrinėjo 250 tokių SOLVIT kompetencijai nepriklausančių atvejų.

2008 m. SOLVIT atvejų srautas padidėjo apie 22 proc. ir pirmą kartą nuo SOLVIT sukūrimo 
sistemoje per metus užregistruotų atvejų skaičius pasiekė 1000. Išnagrinėtų atvejų procentinė 
dalis ir toliau išliko didelė – 83 proc. Dėl personalo trūkumo ir dažnai besikeičiančio SOLVIT 
centrų skaičiaus vidutinė atvejo nagrinėjimo trukmė, kuri 2007 m. buvo 58 dienos, 2008 m.
pailgėjo iki 69 dienų. Be to, procentinė per dešimties savaičių terminą išnagrinėtų atvejų dalis 
nuo 79 proc. sumažėjo iki 74 proc.

Siekiant užtikrinti, kad sprendimai atitiktų ES teisę, SOLVIT centrams reikia tinkamų teisinių 
konsultacijų dėl pateiktų problemų ir siūlomų sprendimų teisinio pobūdžio. Jiems reikia turėti 
galimybę naudotis teisinėmis konsultacijomis pačiame centre ir valdymo institucijose, kurios 
dalis jie yra. 

Kai dvi valstybės narės, drauge nagrinėjančios atvejį, nesutaria dėl teisinio požiūrio į jį, kai 
kyla sudėtingų teisinių problemų arba tiesiog nėra galimybės gauti tinkamas teisines 
konsultacijas savo šalyje, SOLVIT centrai dažnai kreipiasi patarimo į Komisiją. 

Vis dėlto, turint mintyje padidėjusį SOLVIT centrų užklausų skaičių, Komisija ne visada 
suteikia neoficialias teisines konsultacijas taip greitai, kaip norėtųsi SOLVIT centrams. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad SOLVIT centrai galėtų tinkamai pasinaudoti valdymo 
institucijų, kurioms jie priklauso, teisine žiniomis. Komisija turėtų sparčiau teikti neoficialius 
teisinius vertinimus SOLVIT centrams paprašius. 

Parlamentas savo 2008 m. rezoliucijoje dėl vidaus rinkos rezultatų suvestinės ragina pateikti 
išsamesnę informaciją apie tai, kokios direktyvos neperkeltos į nacionalinę teisę, kadangi 
statistiniu požiūriu visos direktyvos vienodai reikšmingos.

Savo tinklalapyje teikdama išsamesnę informaciją apie tai, kurių direktyvų neįgyvendino 
valstybės narės, Komisija padėtų atkreipti plačiosios visuomenės dėmesį. Taip rastųsi ir 
kolegiškas spaudimas, kurį nacionalinių parlamentų nariams galėtų daryti Europos 
Parlamento nariai. Ši informacija būtų labai naudinga SOLVIT darbo priemonė.

Numatytinos priemonės 

Pranešėjas siūlo įtraukti šiuos punktus:

Informacija apie šias paslaugas turėtų būti kuo plačiau skleidžiama piliečiams ir įmonėms 
naudojant visų rūšių žiniasklaidos priemones nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis.

Be to, valstybės narės, remiamos Komisijos, turėtų patobulinti problemų sprendimo 
mechanizmų pajėgumus, visų pirma SOLVIT, ir skirti papildomų finansinių ir žmoniškųjų 
išteklių iš Europos socialinio fondo. 

SOLVIT darbuotojai turėtų būti mokomi, kad žinotų naujausias vidaus rinkos taisykles ir kad 
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be savo gimtosios kalbos mokėtų dar ir anglų kalbą bei kitą ES kalbą taip, kad galėtų tinkamai 
jomis dirbti. 

Visos vyriausybinės tarnybos, sprendžiančios vidaus rinkos įgyvendinimo klausimus, turėtų 
paskirti ryčių su SOLVIT palaikymo pareigūną, kad būtų užtikrinamas veiksmingas ir 
efektyvus tarnybų bendravimas. Visos valstybės narės turi užtikrinti, kad jose būtų SOLVIT 
padalinys.

Be to, pasakytina (ir tai ko gero svarbiausia), kad valstybės narės turėtų dėti daugiau pastangų 
informuodamos piliečius ir įmones apie jų teises vidaus rinkoje, kad jie šiomis teisėmis galėtų 
naudotis praktiškai. Kai bus baigtas įgyvendinti su bendrąja rinka susijusių pagalbinių 
paslaugų projektas, bus lengviau gauti įvairias esamas informacijos, rekomendacijų ir 
pagalbos sprendžiant problemas paslaugas ir supaprastinti jas.


