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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie SOLVIT
(2009/2138(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Skuteczne 
rozwiązywanie problemów na rynku wewnętrznym”(SOLVIT)1,

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zasad korzystania z 
SOLVIT - Systemu skutecznego rozwiązywania problemów na rynku wewnętrznym2,

 uwzględniając wnioski Rady z dnia 1 marca 2002 r., w których Rada potwierdziła 
zobowiązanie państw członkowskich do zapewnienia skutecznego funkcjonowania 
systemu SOLVIT oraz przestrzegania jego zasad,

 uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie transpozycji dyrektyw 
dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego3,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie planu 
działania Komisji Europejskiej mającego na celu poprawę jakości informacji na temat 
Europy4, między innymi poprzez uproszczenie wymogów informacyjnych oraz sieci 
pomocy wspieranych przez Komisję,

 uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie planu 
działania SMAS (ang. single market assistance services) dotyczącego zintegrowanego 
podejścia do oferowania obywatelom i przedsiębiorstwom usług wsparcia w dziedzinie 
wspólnego rynku5,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji dotyczący tabeli wyników rynku 
wewnętrznego6,

– uwzględniając rezolucję z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przeglądu jednolitego 
rynku: przezwyciężanie barier i niewydolnych rozwiązań poprzez lepsze wprowadzanie 
przepisów prawa w życie i ich stosowanie7,

– uwzględniając rezolucję z dnia 23 września 2008 r. w sprawie tabeli wyników rynku 
wewnętrznego8,

– uwzględniając sprawozdanie SOLVIT za 2008 r. dotyczące rozwoju i skuteczności sieci 
SOLVIT9

 uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz 

                                               
1 COM(2001)0702.
2 Dz.U. L 331 z 15.12.2001, s. 79.
3 Dz.U. L 98 z 16.4.2005, s. 47.
4 SEC(2005)0985.
5 SEC(2008)1882.
6 SEC(2009)1007.
7 Dz.U. C 187 E z 24.7.2008, s. 80.
8 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0421.
9 SEC(2009)0142.



PE430.642v01-00 4/9 PR\795883PL.doc

PL

poprawy funkcjonowania jednolitego rynku1,

 uwzględniając konkluzje Rady (Konkurencyjność – Rynek Wewnętrzny, Przemysł, 
Badania) z dnia 24 września 2009 r. „Jak poprawić funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego”2,

 uwzględniając dokument roboczy służb Komisji w sprawie działań Komisji na rzecz 
poprawy funkcjonowania jednolitego rynku3,

 uwzględniając dokument roboczy służb Komisji dotyczący współpracy administracyjnej 
na rynku wewnętrznym4,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7-0000/2009),

A. mając na uwadze, że Komisja, Parlament Europejski oraz państwa członkowskie 
powinny czynić więcej na rzecz definiowania praw obywateli, komunikowania im tych 
praw oraz pomocy w zakresie ich egzekwowania, jako że umożliwi to również lepsze 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego,

B. mając na uwadze, że coraz większa przejrzystość jest podstawą pokonywania przeszkód 
na drodze przekraczania granic oraz egzekwowania prawa do swobodnego 
przemieszczania się,

C. mając na uwadze, że rynek wewnętrzny oferuje obywatelom i przedsiębiorstwom wiele 
możliwości,

D. mając na uwadze, że poczyniono znaczne postępy w dziedzinie rynku wewnętrznego, 
jednak istnieją jeszcze przeszkody na drodze do pełnego funkcjonowania tego rynku,

E. mając na uwadze, że w przypadku nieprawidłowego stosowania zasad wspólnego rynku, 
powinny istnieć możliwości szybkiego naprawienia sytuacji lub uzyskania 
odszkodowania bez konieczności uciekania się do postępowań sądowych,

F. mając na uwadze, że szkolenia oraz wymiana transgraniczna, m. in. za pośrednictwem 
elektronicznych sieci utworzonych przez Komisję, mają zasadnicze znaczenie dla 
lepszego stosowania przepisów prawa Wspólnoty w zakresie rynku wewnętrznego,

G. mając na uwadze, że obywatele i przedsiębiorstwa potrzebują skutecznego 
egzekwowania przepisów dotyczących rynku wewnętrznego, by móc w pełni korzystać z 
jego potencjału,

H. mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny, przy wsparciu ze strony Komisji, 
poprawić zdolność mechanizmów rozwiązywania problemów do udzielania pomocy 
obywatelom w egzekwowaniu przysługujących im praw,

I. mając na uwadze, że sieć SOLVIT została utworzona przez Komisję i państwa 
członkowskie w 2002 r. w celu rozwiązywania trudności, z jakimi borykają się obywatele 
i przedsiębiorstwa w związku z nieprawidłowym stosowaniem prawa rynku 

                                               
1 Dz.U. L 176 z 7.7.2009, s. 17.
2 Dokument Rady 13024/09.
3 SEC(2009)0881.
4 SEC(2009)0882.
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wewnętrznego,
J. mając na uwadze, że SOLVIT to internetowa sieć rozwiązywania problemów, za pomocą 

której państwa członkowskie UE (jak również Norwegia, Islandia i Liechtenstein) 
współpracują, aby rozwiązywać bez uciekania się do postępowania sądowego problemy 
napotykane przez obywateli i przedsiębiorstwa wynikające z nieprawidłowego 
stosowania przez władze publiczne prawa rynku wewnętrznego,

K. mając na uwadze, że SOLVIT jest uważany za udany system gwarantujący możliwość 
naprawienia sytuacji lub uzyskania zadośćuczynienia bez uciekania się do procedur 
formalnych w ciągu średnio 10 tygodni, a sukces SOLVIT w dziedzinie rozwiązywania 
trudności na rynku wewnętrznym mógłby być godnym naśladowania wzorcem także dla 
innych usług wsparcia w dziedzinie wspólnego rynku,

L. mając na uwadze, że konieczne jest rozszerzenie potencjału SOLVIT w poszczególnych 
państwach członkowskich w celu uniknięcia problemu braków kadrowych, zwłaszcza w 
związku z przyszłymi falami rozgłosu oraz uruchomieniem portalu „Your Europe”,

M. mając na uwadze, że SOLVIT nie powinien jednak stanowić substytutu prawnych działań 
Komisji w dziedzinie naruszeń,

Wstęp
1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji z lipca 2002 r. polegającą na integracji 

sieci administracji krajowych SOLVIT za pomocą internetowej, interaktywnej bazy 
danych, która stanowi skuteczne narzędzie zwiększające przejrzystość oraz 
wprowadzające element wzajemnego wywierania nacisku umożliwiające przyspieszenie 
rozwiązywania problemów;

2. wzywa Komisję do skorzystania z wszystkich przysługujących jej uprawnień w celu 
zagwarantowania skutecznego stosowania reguł rynku wewnętrznego w celu obniżenia 
obciążenia administracyjnego obywateli i przedsiębiorstw;

Skuteczne rozwiązywanie problemów na rynku wewnętrznym
3. podkreśla, że za pośrednictwem sieci SOLVIT są często wykrywane problemy związane 

z wdrażaniem przepisów rynku wewnętrznego;

4. wzywa Komisję do regularnego włączania do tabel wyników rynku wewnętrznego i 
rynku konsumentów bardziej szczegółowych informacji dotyczących zastosowania i 
egzekwowania przepisów prawnych dotyczących rynku wewnętrznego w celu 
podniesienia przejrzystości, a w ramach zagwarantowania pracownikom SOLVIT 
użytecznego narzędzia pracy;

Przekrojowe problemy na szczeblu krajowym
5. zwraca uwagę, że centra SOLVIT cierpią na braki kadrowe;
6. zwraca uwagę, że wielu obywateli oraz wiele małych przedsiębiorstw posiada zbyt mało 

informacji na temat działalności SOLVITu;
7. jest zdania, że rodzaj resortu, pod egidą którego działa dane krajowe centrum SOLVIT 

może mieć wpływ na percepcję typu działalności prowadzonej przez SOLVIT w tym 
kraju;

8. jest zdania, że państwa członkowskie powinny wzmocnić skuteczną współpracę 
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pomiędzy władzami krajowymi, regionalnymi oraz lokalnymi a SOLVITem;

Konieczne środki
9. wzywa państwa członkowskie do promowania SOLVITu za pomocą wszelkich środków 

masowego przekazu w celu zagwarantowania, że informacje o możliwości 
egzekwowania praw dotrą do jak najszerszego kręgu obywateli i przedsiębiorstw;

10. wzywa państwa członkowskie do powołania oficera łącznikowego SOLVIT w służbach 
publicznych zajmującego się wdrażaniem zasad rynku wewnętrznego w celu 
zagwarantowania lepszej współpracy;

11. podkreśla znaczenie szkolenia urzędników służby cywilnej w zakresie zasad rynku 
wewnętrznego, aby zagwarantować świadczenie wysokiej jakości usług publicznych 
zarówno przez personel centrów SOLVIT, jak i inne służby;

12. wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia kadry centrów SOLVIT za pomocą 
Europejskiego Funduszu Społecznego w celu stworzenia potencjału administracyjnego w 
ministerstwach odnośnych rządów proporcjonalnego do liczby ludności danego kraju 
oraz ilości wcześniej rozpatrywanych spraw;

13. apeluje do Komisji o zakończenie w trybie priorytetowym przedsięwzięcia dotyczącego 
usług wsparcia w dziedzinie wspólnego rynku na rzecz uproszczenia tych usług w 
zakresie informacji, doradztwa i rozwiązywania problemów, a także na rzecz 
rozszerzenia dostępu do nich;

°

°       °

14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.



PR\795883PL.doc 7/9 PE430.642v01-00

PL

UZASADNIENIE

Wstęp

SOLVIT to sieć utworzona przez Komisję i państwa członkowskie w celu rozwiązywania 
problemów, z jakimi borykają się obywatele i przedsiębiorstwa w związku z nieprawidłowym 
stosowaniem prawa rynku wewnętrznego. 

Wszystkie państwa członkowskie UE, a także Norwegia, Islandia i Liechtenstein, utworzyły 
krajowe centra SOLVIT, w większości wypadków w ramach swoich ministerstw spraw 
zagranicznych lub ministerstw gospodarki. 

Skuteczne rozwiązywanie problemów na rynku wewnętrznym

Centra te współpracują ze sobą bezpośrednio za pomocą internetowej bazy danych 
pomagającej w szybkim opracowywaniu pragmatycznych rozwiązań problemów zgłaszanych 
przez obywateli i przedsiębiorstwa. Zasady, na których opiera się współpraca w ramach 
SOLVIT zostały określone w zaleceniu Komisji z 2001 r.1, które zostało zatwierdzone w 
konkluzjach Rady. SOLVIT działa od lipca 2002 r. Poza zaleceniem centra SOLVIT przyjęły 
w grudniu 2004 r. zestaw wspólnych standardów jakości i wydajności w celu zapewnienia 
wysokiej jakości usług w całej sieci.

Chociaż głównym zadaniem SOLVITu jest rozwiązywanie problemów wynikających z 
niewłaściwego stosowania prawa UE, w niektórych przypadkach jednak konieczne może być 
wprowadzenie zmiany w prawie krajowym, wytycznych lub innych formalnych przepisach 
wykonawczych. 

Pomimo, że mandat SOLVITu pozwala jego centrom na odmowę zajęcia się tego rodzaju
sprawami, ponieważ są one trudne do rozwiązania za pomocą nieformalnych środków lub w 
terminie dziesięciu tygodni, coraz więcej z nich zajmuje się tzw. sprawami SOLVIT +. W ten 
sposób rozwiązuje się nie tylko konkretne problemy skarżących, ale również unika się 
powstania podobnych problemów w przyszłości. 

Przekrojowe problemy na szczeblu krajowym

W 2008 r. rekordowa liczba 17 centrów SOLVIT (w Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w 
Republice Czeskiej, Finlandii, Francji, na Łotwie, Litwie, w Holandii, Polsce, Portugalii, 
Rumunii, Słowacji, Hiszpanii i Szwecji) rozpatrywała ogółem 32 sprawy SOLVIT +, z 
których 12 zostało ostatecznie rozwiązanych, zaś 20 jest nadal w toku. 

                                               
1 Zalecenie Komisji z dnia 7 grudnia 2001 r. dotyczące zasad stosowania SOLVIT - systemu skutecznego 
rozwiązywania problemów na rynku wewnętrznym (tekst mający znaczenie dla EOG) (notyfikowany jako 
dokument nr C (2001)3901) Dz.U. L 331, 15/12/2001 s. 79 – 82.
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Wysoce pozytywny jest fakt, że nawet centra SOLVIT cierpiące na poważne niedobory
kadrowe nie odmawiają przyjęcia tego rodzaju spraw, które są zwykle złożone i 
czasochłonne. 

Ponadto wiele centrów SOLVIT często podejmuje się pomocy skarżącym nawet wtedy, gdy 
sprawa nie wchodzi w zakres kompetencji SOLVIT (np. problemy transgraniczne 
niedotyczące prawa UE). 

W 2007 r. w bazie danych SOLVIT stworzono specjalną kategorię „non-SOLVIT”, aby 
rejestrować tego rodzaju sprawy. W okresie listopad 2007 r.-październik 2008 r. centra 
SOLVIT zajmowały się 250 takimi sprawami.

W 2008 r. liczba spraw rozpatrywanych przez SOLVIT wzrosła o kolejne 22% i po raz 
pierwszy od momentu utworzenia SOLVIT osiągnięto próg 1000 spraw zgłoszonych do 
systemu w ciągu roku. Poziom pomyślnie rozpatrzonych spraw wynosi 83%. Jednocześnie 
niedobory kadrowe oraz częste zmiany liczby centrów SOLVIT spowodowały spowolnienie 
tempa rozpatrywania spraw: w 2007 r. rozpatrzenie sprawy trwało 58 dni, zaś w 2008 r. już 
69 dni. Ponadto odsetek spraw zakończonych w terminie dziesięciu tygodni spadł z 79% do 
74%.

Aby zagwarantować zgodność proponowanych rozwiązań z prawem UE, centra SOLVIT 
potrzebują porad prawnych na temat aspektów prawnych zgłaszanych problemów oraz 
proponowanych rozwiązań. Potrzebują dobrego dostępu do porad prawnych zarówno w 
ramach centrum, jak i w ramach administracji, której część stanowią. 

W przypadkach różnic w opiniach prawnych pomiędzy państwami członkowskimi na temat 
danej sprawy wspólnie przez nie rozpatrywanej, w przypadku złożonych kwestii prawnych 
lub braku dostępu do porady prawnej w danym państwie członkowskim, centra SOLVIT 
zwracają się do Komisji po poradę. 

Biorąc jednak pod uwagę wzrost liczby zapytań napływających z centrów SOLVIT, Komisja 
nie jest zawsze w stanie zaoferować nieformalną poradę prawną tak szybko, jak by sobie tego 
życzyły centra SOLVIT. Państwa członkowskie powinny dołożyć starań, aby centra SOLVIT 
miały odpowiedni dostęp do wiedzy prawniczej w obrębie ich administracji. Komisja 
powinna przyspieszyć przekazywanie nieformalnych ocen prawnych centrom SOLVIT na 
życzenie. 

W rezolucji z września 2008 r. w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego Parlament 
apelował o bardziej szczegółowe informacje na temat dyrektyw, których nie przeniesiono do 
prawa krajowego, ponieważ w statystykach wszystkie dyrektywy mają taką samą wagę. 

Oferując na swojej stronie internetowej bardziej szczegółowe informacje dotyczące dyrektyw, 
które nie zostały wdrożone w poszczególnych państwach członkowskich, Komisja pomoże 
przyczynić się do podniesienia poziomu świadomości społecznej. Umożliwi to również 
wzajemne wywieranie nacisku, również przez posłów do Parlamentu Europejskiego na 
posłów parlamentów narodowych. Tego rodzaju informacje byłyby również pomocnym 
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narzędziem w pracy SOLVITu.

Konieczne środki 

Sugestie sprawozdawcy przedstawiają się następująco:

Informacje o tego rodzaju usługach powinny być przekazywane obywatelom i 
przedsiębiorstwom w możliwie jak najszerszym zakresie za pomocą wszelkich środków 
masowego przekazu na szczeblu krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

Ponadto państwa członkowskie powinny - przy wsparciu ze strony Komisji - poprawić 
zdolności mechanizmów rozwiązywania problemów, a w szczególności SOLVITu, poprzez 
przyznawanie im dodatkowych zasobów finansowych i kadrowych za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Pracownicy SOLVITu powinni odbywać szkolenia aktualizujące ich wiedzę z dziedziny 
zasad panujących na rynku wewnętrznym, a poza swym językiem ojczystym powinni również 
dobrze władać językiem angielski, a także innym językiem urzędowym UE.

Wszystkie służby rządowe zajmujące się kwestiami związanymi z wdrażaniem reguł rynku 
wewnętrznego powinny powołać oficera łącznikowego SOLVIT w celu zapewnienia 
skutecznej i sprawnej komunikacji pomiędzy służbami. Każde państwo członkowskie 
powinno poczynić kroki w kierunku zapewnienia przedstawicielstwa SOLVIT w swoim 
kraju.

A co najważniejsze, państwa członkowskie powinny zintensyfikować działania w zakresie 
informowania obywateli i przedsiębiorstw o przysługujących im prawach na rynku 
wewnętrznym, umożliwiając im egzekwowanie tych praw w praktyce. Po zakończeniu 
realizacji, projekt SMAS dotyczący usług wsparcia w dziedzinie wspólnego rynku będzie 
ułatwiał korzystanie z różnych dostępnych już usług w zakresie informacji, doradztwa, 
pomocy i rozwiązywania problemów, a także uproszczenia tych usług.


