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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over SOLVIT
(2009/2138(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's getiteld "Effectieve 
probleemoplossing in de interne markt" ("SOLVIT")1,

– gezien de Aanbeveling van de Commissie van 7 december 2001 betreffende beginselen 
voor het gebruik van "SOLVIT", het netwerk voor probleemoplossing in de interne 
markt2,

– gezien de conclusies van de Raad van 1 maart 2002, waarin de Raad de belofte van de 
lidstaten bevestigt zich in te zetten voor de goede werking van het SOLVIT-systeem en 
voor de toepassing van de beginselen ervan,

– gezien de Aanbeveling van de Commissie van 12 juli 2004 betreffende de omzetting in 
nationaal recht van internemarktrichtlijnen3,

– gezien het werkdocument van de Commissie van 20 juli 2005 over een actieplan voor 
betere communicatie over Europa door de Commissie4, onder andere middels het 
stroomlijnen van door de Commissie ondersteunde informatie- en assistentienetwerken,

– gezien het werkdocument van de Commissie van 8 mei 2008 over een actieplan voor een 
geïntegreerde benadering voor het verbeteren van de bijstandsdiensten voor de interne 
markt voor de burgers en het bedrijfsleven5,

– gezien het werkdocument van de Commissie over het scorebord van de interne markt6,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 september 2007 over evaluatie van de interne 
markt: hinderpalen en inefficiëntie bestrijden met betere implementatie en handhaving7,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 september 2008 over het scorebord van de 
interne markt8,

– gezien het verslag van 2008 van SOLVIT over de ontwikkeling en de prestaties van het 
SOLVIT-netwerk9,

                                               
1 COM(2001)0702.
2 PB L 331 van 15.12.2001, blz. 79.
3 PB L 98 van 16.4.2005, blz. 47.
4 SEC(2005)0985.
5 SEC(2008) 1882.
6 SEC(2009)1007.
7 PB C 187 E van 24.7.2008, blz. 80.
8 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0421).
9 SEC(2009)0142.
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– gezien de Aanbeveling van de Commissie van 29 juni 2009 over maatregelen ter 
verbetering van de werking van de interne markt1,

– gezien de conclusies van de Raad (Mededinging - Interne Markt, Industrie en Onderzoek) 
van 24 september 2009 getiteld "How to make the internal market work better"2,

– gezien het werkdocument van de Commissie over activiteiten van de Commissie gericht 
op het verbeteren van de werking van de interne markt3,

– gezien het werkdocument van de Commissie over administratieve samenwerking in de 
interne markt4,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming
(A7-0000/2009),

A. overwegende dat de Commissie, het Parlement en de lidstaten méér moeten doen voor het 
in kaart brengen, bekend maken en door de burgers doen afdwingen van hun rechten, 
omdat dit de werking van de interne markt ten goede zal komen,

B. overwegende dat méér transparantie van het allergrootste belang is voor het helpen 
elimineren van obstakels voor het grensoverschrijdend verkeer en voor het afdwingen van 
de rechten van vrij verkeer,

C. overwegende dat de interne markt de burgers en het bedrijfsleven veel kansen biedt,

D. overwegende dat de interne markt een heel stuk op streek is, maar dat er nog altijd 
obstakels zijn voor haar goede werking,

E. overwegende dat er, in het geval van een verkeerde toepassing van de regels van de 
interne markt, snelle verhaalsmogelijkheden voorhanden moeten zijn, zonder dat altijd de 
gang naar de rechtbank moet worden gemaakt,

F. overwegende dat opleiding en grensoverschrijdende uitwisselingen, onder andere middels 
de door de Commissie opgezette elektronische netwerken, van cruciaal belang zijn voor 
een betere toepassing van het communautair acquis betreffende de interne markt,

G. overwegende dat de burgers en het bedrijfsleven, om volledig van het potentieel van de 
interne markt te kunnen profiteren, afhankelijk zijn van een effectieve handhaving van de 
desbetreffende regels,

H. overwegende dat de lidstaten, met hulp van de Commissie, de capaciteit van de 
mechanismen voor het oplossen van problemen moeten vergroten, teneinde de burgers te 
helpen hun rechten af te dwingen,

                                               
1 PB L 176 van 7.7.2009, blz. 17.
2 Raadsdocument 13024/09.
3 SEC(2009)0881.
4 SEC(2009)0882.
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I. overwegende dat het SOLVIT-netwerk in 2002 door de Commissie en de lidstaten is 
opgericht om problemen voor de burgers en het bedrijfsleven op te lossen die ontstaan ten 
gevolg van een onjuiste toepassing van de internemarktwetgeving,

J. overwegende dat SOLVIT een on line-netwerk voor het oplossen van problemen is waarin 
de EU-lidstaten (plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) samenwerken voor het, 
zonder gerechtelijke procedures, oplossen van de problemen die de burgers en het 
bedrijfsleven ondervinden ten gevolg van de onjuiste toepassing door overheden van de 
wetgeving voor de interne markt,

K. overwegende dat SOLVIT wordt beschouwd als een succesvol systeem dat zonder 
gerechtelijke procedures gemiddeld binnen tien weken verhaal biedt, en dat het succes van 
SOLVIT bij het oplossen van internemarktproblemen voor andere bijstandsdiensten voor 
de interne markt een model van een goede praktijk kan zijn,

L. overwegende dat de capacitet van SOLVIT op het niveau van de lidstaten moet worden 
vergroot om onderbezetting te vermijden, met name met het oog op de aanstaande 
publiciteitshausses en de herstart van de "Your Europe Portal",

M. overwegende dat SOLVIT evenwel geen vervanging mag zijn van het juridische werk van 
de Commissie ten aanzien van inbreuken,

Inleiding

1. is verheugd over het initiatief van de Commissie van juli 2002 om het SOLVIT-netwerk 
van nationale administraties met gebruikmaking van een interactieve on line-databank te 
integreren, waarmee een succesvol instrument is ontstaan dat de transparantie heeft 
vergroot en peer pressure heeft gecreëerd om probleemoplossing te versnellen;

2. verzoekt de Commissie alles in het werk te stellen om, met het oog op een vermindering 
van de administratieve last voor de burgers en het bedrijfsleven, voor een effectieve 
toepassing van de internemarktregels te zorgen;

Effectieve probleemoplossing in de interne markt

3. wijst erop dat veel problemen bij de toepassing van de internemarktregels door het 
SOLVIT-netwerk aan het licht worden gebracht;

4. verzoekt de Commissie in de scoreborden voor de interne markt en de consumentenmarkt 
stelselmatig gedetailleerdere informatie op te nemen over de toepassing en handhaving 
van internemarktwetgeving, teneinde de transparantie te vergroten en als een nuttig 
instrument voor het personeel van SOLVIT;

Op nationaal niveau in kaart gebrachte horizontale problemen

5. wijst erop dat de SOLVIT-centra onderbemand zijn;

6. wijst erop dat veel burgers en kleine ondernemingen onvoldoende van het werk van
SOLVIT op de hoogte zijn;
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7. is van oordeel dat het portfolio van het ministerie dat het respectieve SOLVIT-centrum 
onder zijn hoede heeft, van invloed kan zijn op het beeld van het soort werk dat SOLVIT 
in de betrokken land verricht;

8. is van oordeel dat de lidstaten de efficiëntie van de samenwerking tussen de nationale, 
regionale en plaatselijke autoriteiten en SOLVIT moeten verbeteren;

Te overwegen maatregelen

9. vraagt de lidstaten SOLVIT met gebruikmaking van alle mediavormen beter onder de 
aandacht te brengen, teneinde zoveel mogelijk burgers en bedrijven op de hoogte te 
brengen van de manieren waarop zij hun rechten kunnen doen gelden;

10. verzoekt de lidstaten om in de overheidsdiensten die zich met de implementatie van de 
internemarktregels bezighouden een verbindingspersoon voor SOLVIT aan te wijzen, 
teneinde de samenwerking te verbeteren;

11 benadrukt het belang van het opleiden van ambtenaren, zowel van de SOLVIT-centra als 
van andere diensten, in internemarktregels, teneinde de kwaliteit van de publieke dienst te 
verbeteren;

12. vraagt de lidstaten de SOLVIT-centra met gebruikmaking van de middelen van het 
Europees Sociaal Fonds meer personeel ter beschikking te stellen voor het opbouwen van 
de administratieve capaciteit in de verschillende ministeries op nationaal niveau, en wel 
naar evenredigheid met de bevolking van het land en het aantal reeds behandelde dossiers;

13. vraagt de Commissie het project voor de bijstandsdiensten voor de interne markt op zo 
kort mogelijke termijn af te ronden, teneinde hun activiteiten op de gebieden 
informatieverschaffing, advisering en probleemoplossing te stroomlijnen en ze 
toegankelijker te maken;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Inleiding

SOLVIT is een door de Commissie en de lidstaten opgericht netwerk dat tot doel heeft de 
burgers en het bedrijfsleven te helpen bij het oplossen van problemen die ontstaan ten gevolg 
van een onjuiste toepassing van de wetgeving betreffende de interne markt.

Alle lidstaten van de EU, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, hebben een nationaal 
SOLVIT-centrum gecreëerd, in de meeste gevallen binnen hun ministerie van Buitenlandse of 
Economische Zaken.

Effectieve probleemoplossing in de interne markt

Deze centra werken rechtstreeks via een on line-databank samen om snel pragmatische 
oplossingen te vinden voor de problemen die de burgers en het bedrijfsleven ondervinden. De 
regels voor de samenwerking binnen SOLVIT zijn vastgelegd in een aanbeveling van de 
Commissie van 20011, die is bekrachtigd in conclusies van de Raad. SOLVIT is operationeel 
sinds juli 2002. Naast de aanbeveling hebben de SOLVIT-centra in december 2004 een 
pakket gemeenschappelijke kwaliteits- en prestatienormen vastgesteld, teneinde in het hele 
netwerk een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te garanderen.

Hoewel SOLVIT's belangrijkste taak het oplossen van problemen is die ontstaan ten gevolg 
van een foutieve toepassing van EU-wetgeving, zien we soms dat er in feite behoefte bestaat 
aan een wijziging in de nationale wetgeving, richtsnoeren of andere formele 
bepalingen.betreffende de toepassing van die Europese wetgeving.

Hoewel het mandaat van SOLVIT het netwerk de mogelijkheid biedt dergelijke dossiers te 
weigeren (omdat ze moeilijk via informele middelen of binnen tien weken kunnen worden 
opgelost), nemen steeds meer SOLVIT-centra deze zogenaamde SOLVIT +-gevallen toch in 
behandeling. Op deze wijze worden niet alleen de individuele problemen van de 
desbetreffende klagers opgelost, maar worden ook vergelijkbare problemen in de toekomst 
vermeden.

Op nationaal niveau in kaart gebrachte horizontale problemen

In 2008 behandelde een recordaantal van 17 SOLVIT-centra (die van Oostenrijk, België, 
Bulgarije, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Finland, rankrijk, Letland, Litouwen, 
Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje en Zweden) in totaal 32 SOLVIT+-
dossiers, waarvan er uiteindelijk 12 werden opgelost; 20 dossiers zijn nog niet afgerond.

Het is erg bemoedigend te constateren dat zelfs de SOLVIT-centra die ernstige 
personeelsproblemen hebben deze problemen niet afwijzen, hoewel ze vaak ingewikkeld en 
tijdrovend zijn.

Bovendien is het zo dat veel SOLVIT-centra vaak proberen klagers te helpen ook al valt het 
                                               
1 Aanbeveling van de Commissie van 7 december 2001 betreffende beginselen voor het gebruik van "SOLVIT", 
het netwerk voor probleemoplossing in de interne markt (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschiedt 
onder nummer C(2001) 3901)), PB L 331 van 15.12.2001, blz. 79-82.
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dossier strikt genomen niet onder het SOLVIT-mandaat (bijvoorbeeld grensoverschrijdende 
problemen zonder raakvlak met EU-wetgeving).

In de SOLVIT-databank werd in 2007 een speciale 'niet-SOLVIT'-categorie gecreëerd om dit 
soort dossiers op te slaan. Tussen november 2007 en oktober 2008 hebben de SOLVIT-centra 
250 van dit soort gevallen behandeld.

In 2008 nam het aantal door SOLVIT behandelde dossiers nog eens met 22% toe en werd 
voor het eerst in de bestaansgeschiedenis de mijlpaal van 1000 binnen één jaar ingediende 
dossiers overschreden. Het oplossingspercentage bleef hoog (83%). Tegelijkertijd 
resulteerden de personeelstekorten en de talrijke wijzigingen in het aantal SOLVIT-centra erin 
dat de gemiddelde behandelingsduur opliep van 58 dagen in 2007 naar 69 dagen in 2008. Het 
percentage dossiers dat binnen de streeftermijn van tien weken wordt opgelost, daalde van 79 
naar 74%.

Om te waarborgen dat de oplossingen met de EU-wetgeving verenigbaar zijn, hebben de 
SOLVIT-centra gedegen gespecialiseerd advies nodig over de juridische aspecten van de 
voorgelegde problemen en de mogelijke oplossingen. Ze hebben behoefte aan laagdrempelige 
toegang tot juridisch advies, zowel binnen hun eigen organisatie, als binnen de administratie 
waar zij onderdeel van uitmaken.

In het geval van juridisch divergerende inzichten tussen twee lidstaten die samen een dossier 
behandelen of ingewikkelde juridische problemen, of indien de SOLVIT-centra geen toegang 
tot juridisch advies in hun eigen land hebben, wenden de centra zich vaak tot de Commissie.

Gezien de toename van het aantal verzoeken van de SOLVIT-centra om advies kan de 
Commissie evenwel niet altijd zo snel informeel juridisch advies geven als de centra wel 
zouden willen. De lidstaten moeten er voor zorgen dat de SOLVIT-centra binnen hun 
administratie toegang tot gedegen juridische expertise hebben. De Commissie moet het proces 
van het op verzoek aan de SOLVIT-centra aanbieden van informele juridische beoordelingen 
versnellen.

In zijn resolutie van september 2008 over het scorebord van de interne markt drong het 
Parlement aan op meer gedetailleerde informatie over welke richtlijnen niet zijn omgezet in 
nationaal recht, aangezien alle richtlijnen in de statistieken evenweel 'gewicht' hebben.

Middels méér en gedetailleerdere informatie op haar website over de richtlijnen die door de 
afzonderlijke lidstaten niet in nationaal recht zijn omgezet, draagt de Commissie bij tot een 
groter bewustzijn onder het publiek. Dit zou ook peer pressure mogelijk maken op de leden 
van de nationale parlementen, onder andere dor de leden van het Europees Parlement. 
Dergelijke informatie zou ook een uitermate belangrijk instrument voor het werk van 
SOLVIT zijn.

Te overwegen maatregelen

Rapporteur doet de volgende aanbevelingen:

Informatie over deze diensten moet zo breed mogelijk aan de burgers en het bedrijfsleven ter 
beschikking worden gesteld, met gebruikmaking van alle mediavormen op nationaal, 
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regionaal en plaatselijk niveau.

De lidstaten moeten, ondersteund door de Commissie, de capaciteit van de mechanismen voor 
probleemoplossing (in het bijzonder van SOLVIT) vergroten door, met gebruikmaking van de 
middelen van het Europees Sociaal Fonds, meer financiële en personele middelen ter 
beschikking te stellenm.

Het personeel van SOLVIT moet opleiding worden aangeboden, teneinde 'bij' te zijn wat de 
internemarktregels betreft, en naast hun moedertaal over een gedegen kennis beschikken van 
het Engels en één andere EU-taal.

Alle regeringsdiensten die zich bezighouden met zaken die gerelateerd zijn aan de 
implementatie van de internemarktregels moeten met het oog op een effectieve en efficiëntie 
onderlinge communicatie een SOLVIT-verbindingspersoon aanwijzen. Elke lidstaat moet 
zorgen voor een eigen SOLVIT-antenne.

Tot slot, en dit is misschien wel het belangrijkste, moeten de lidstaten hun burgers en het 
bedrijfsleven méér en betere informatie geven over hun rechten in de interne markt, teneinde 
hen in staat te stellen deze rechten in de praktijk uit te oefenen. Het project voor de 
bijstandsdiensten voor de interne markt zal, wanneer het is afgerond, de verschillende 
diensten voor informatieverschaffing, advisering en probleemoplossing stroomlijnen en de 
toegang ertoe vergemakkelijken.


