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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Rede SOLVIT
(2009/2138(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões subordinada ao título “Resolução 
Eficaz de Problemas no Mercado Interno (“SOLVIT”)”1, 

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 7 de Dezembro de 2001, relativa aos 
princípios de utilização de "SOLVIT" — a rede de resolução de problemas no mercado 
interno2,

 Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 1 de Março de 2002, segundo as quais o 
Conselho reiterou o compromisso dos Estados-Membros em relação ao funcionamento 
eficaz do sistema SOLVIT e aos princípios que lhe subjazem,

 Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 12 de Julho de 2004, sobre a 
transposição para o Direito nacional de directivas relativas ao mercado interno3,

– Tendo em conta o documento de trabalho elaborado por funcionários da Comissão, de 20 
de Julho de 2005, sobre um plano de acção para melhorar a comunicação da Comissão 
sobre a Europa,4 designadamente, mediante a melhoria das redes de informação e 
assistência apoiadas pela própria Comissão Europeia,

 Tendo em conta o documento de trabalho elaborado por funcionários da Comissão, de 8 de 
Maio de 2008, sobre um plano de acção em prol de uma abordagem integrada para a 
prestação de serviços de assistência ao cidadão e às empresas no quadro do Mercado 
Único5, 

– Tendo em conta o documento de trabalho elaborado por funcionários da Comissão 
relativo a determinadas medidas para melhorar o funcionamento do mercado único6,  

– Tendo em conta a sua Resolução, de 4 de Setembro de 2007, sobre a revisão do mercado 
único: superar barreiras e ineficiências através de uma melhor implementação e 
aplicação3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 23 de Setembro de 2008, sobre o Painel de 
Avaliação do Mercado Interno4,

– Tendo em conta o relatório SOLVIT de 2008 sobre o Desenvolvimento e o Desempenho 
da Rede SOLVIT1,

 Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 29 de Junho de 2009, relativa a 
determinadas medidas para melhorar o funcionamento do mercado único5,

 Tendo em conta as Conclusões do Conselho “Competitividade (Mercado Interno, Indústria 

                                               
1 COM(2001)0702.
2 JO L 331 de 15.12.2001, p. 79.
3 JO C 187 E de 24.7.2008, p. 80.
4 Textos aprovados, P6_TA(2008)0421.
5 JO L 176 de 07.07.09, p. 17.
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e Investigação)”, de 24 de Setembro de 2009, sobre as medidas para melhorar o 
funcionamento do mercado interno3,

 Tendo em conta o documento de trabalho elaborado por funcionários da Comissão relativo 
às actividades da Comissão para melhorar o funcionamento do mercado único1,

 Tendo em conta o documento de trabalho elaborado por funcionários da Comissão relativo 
à cooperação administrativa no mercado único5,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 

Consumidores (A6-0000/2009),
A. Considerando que a Comissão, o Parlamento e os Estados-Membros precisam de fazer 

algo mais para definir, comunicar e ajudar os cidadãos a fazerem valer os seus direitos, 
uma vez que esse facto permitiria também que o mercado interno funcionasse melhor,

B. Considerando que o aumento da transparência é uma das chaves para superar os 
obstáculos à livre circulação transfronteiras e à observância dos direitos de livre 
circulação,

C. Considerando que o mercado interno proporciona múltiplas oportunidades aos cidadãos e 
às empresas,

D. Considerando que o mercado interno tem feito progressos importantes, embora ainda 
existam obstáculos ao seu pleno funcionamento,

E. Considerando que, quando as normas do mercado interno são mal aplicadas, há que 
disponibilizar formas céleres de ressarcimento, sem necessariamente ter de se interpor 
uma acção em tribunal,

F. Considerando que a formação e os intercâmbios transfronteiriços, nomeadamente através 
das redes electrónicas criadas pela Comissão, são essenciais para uma melhor aplicação 
do acervo comunitário relativo ao mercado interno,

G. Considerando que os cidadãos e as empresas confiam na efectiva aplicação das regras do 
mercado interno para poderem retirar o máximo proveito do seu potencial,

H. Considerando que os Estados-Membros, com o apoio da Comissão, devem melhorar a 
capacidade dos mecanismos de resolução de problemas, a fim de ajudarem os cidadãos a 
fazerem valer os seus direitos,

I. Considerando que a Rede SOLVIT foi criada pela Comissão e pelos Estados-Membros 
em 2002, com o objectivo de resolver os problemas que surgem aos cidadãos e às 
empresas em consequência da aplicação incorrecta da legislação relativa ao mercado 
interno,

J. Considerando que a Rede SOLVIT é uma rede electrónica de resolução de problemas, em 
que os Estados-Membros da UE (a par da Noruega, da Islândia e do Liechtenstein) 
trabalham conjuntamente para resolver, sem recurso aos tribunais, os problemas jurídicos 
encontrados pelos cidadãos e pelas empresas resultantes da aplicação incorrecta pelas 
entidades públicas da legislação relativa ao mercado interno,

                                               
1 SEC(2009) 0881.
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K. Considerando que a Rede SOLVIT é considerada um bem sucedido sistema de 
ressarcimento, isento de procedimentos formais e capaz de solucionar problemas num 
prazo médio de 10 semanas, razão pela qual o seu sucesso na resolução das questões do 
mercado interno também poderia constituir um modelo de boas práticas para outros 
serviços de assistência do mercado interno,

L. Considerando que as capacidades da Rede SOLVIT a nível nacional devem ser 
reforçadas para evitar problemas de falta de pessoal, especialmente à luz da próximas 
campanhas de publicidade e da reabertura do Portal "A Tua Europa",

M. Considerando que a Rede SOLVIT não deverá, contudo, ser um substituto para o trabalho 
jurídico da Comissão em matéria de infracções,

Introdução
1. Saúda a iniciativa da Comissão, de Julho de 2002, no sentido de integrar a Rede SOLVIT 

das administrações nacionais por intermédio de uma base de dados electrónica inter-
-activa, que tem sido um instrumento eficaz de reforço da transparência e propiciado a 
existência de pressão de redes congéneres para acelerar a resolução dos problemas;

2. Exorta a Comissão a lançar mão de todos os seus poderes para garantir a aplicação 
efectiva das normas do mercado interno, com o propósito de reduzir os encargos 
administrativos para os cidadãos e as empresas;

Uma eficaz resolução dos problemas do mercado interno
3. Destaca o facto de os problemas de aplicação das normas do mercado interno serem 

amiúde detectados através da Rede SOLVIT;
4. Exorta a Comissão a incluir regularmente nos painéis de avaliação do mercado interno e 

do mercado de consumo informações mais pormenorizadas sobre a aplicação e a 
observância da legislação relativa ao mercado interno, a fim de aumentar a transparência 
e facultar uma ferramenta profícua ao pessoal da Rede SOLVIT;

Problemas horizontais identificados a nível nacional
5. Chama a atenção para o facto de os centros SOLVIT serem insuficientes;
6. Observa que muitos cidadãos e pequenas empresas não estão suficientemente informados 

acerca do trabalho da Rede SOLVIT;
7. Considera que o Ministério que tutela cada centro SOLVIT existente a nível nacional 

pode afectar a percepção do tipo de trabalho realizado pela Rede SOLVIT em cada um 
dos países;

8. Considera que os Estados-Membros devem reforçar a eficácia da cooperação entre as 
autoridades nacionais, regionais e locais e a Rede SOLVIT; 

Medidas a ponderar 
9. Exorta os Estados-Membros a promover a Rede SOLVIT em todos os meios de 

comunicação social, a fim de garantir um bom nível de proximidade em relação aos 
cidadãos e às empresas sobre os modos de uns e outras fazerem valer os seus direitos;

10. Exorta os Estados-Membros a nomearem um oficial de ligação para a Rede SOLVIT nos 
serviços públicos incumbidos da aplicação das normas do mercado interno, a fim de 
garantir uma melhor cooperação;
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11. Salienta a importância da formação dos funcionários públicos sobre as normas do 
mercado interno em prol da alta qualidade dos serviços públicos prestados, tanto pelo 
pessoal dos centros SOLVIT, como pelo pessoal de outros serviços;

12. Exorta os Estados-Membros a aumentarem os recursos humanos ao serviço dos centros 
SOLVIT por intermédio do Fundo Social Europeu, para lograrem uma capacidade 
administrativa nos respectivos Ministérios nacionais que seja proporcional à população 
de cada país e ao número de questões tratadas anteriormente;

13. Exorta a Comissão a dar prioridade à conclusão do projecto relativo à racionalização do 
trabalho de informação, aconselhamento e auxílio à resolução de problemas prestado 
pelos Serviços de Assistência do Mercado Interno, com o propósito de os tornar mais 
acessíveis;

°

°       °

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente Resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

A Rede SOLVIT foi criada pela Comissão e pelos Estados-Membros com o objectivo de 
resolver os problemas que surgem aos cidadãos e às empresas em consequência da aplicação 
incorrecta da legislação relativa ao mercado interno. 

Todos os Estados-Membros da UE, juntamente com a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein, 
criaram centros SOLVIT a nível nacional, na maioria dos casos integrados nos respectivos 
Ministérios da Economia ou dos Negócios Estrangeiros. 

Uma eficaz resolução dos problemas do mercado interno

Estes centros cooperam directamente por meio de uma base de dados electrónica, de molde a 
encontrarem soluções rápidas e pragmáticas para os problemas apresentados pelos cidadãos e 
pelas empresas. As regras de cooperação encontram-se definidas numa recomendação da 
Comissão de 20011, devidamente sancionada pelas conclusões do Conselho. A Rede SOLVIT 
entrou em funcionamento em Julho de 2002. Para além do disposto na Recomendação, os 
centros SOLVIT adoptaram, em Dezembro de 2004, uma série de normas comuns de 
qualidade e desempenho, com o intuito de garantirem uma prestação de serviços de qualidade 
elevada em toda a Rede.

Embora a principal tarefa da Rede SOLVIT seja a da resolução dos problemas causados pela 
aplicação desajustada do Direito comunitário, parece que, por vezes, o que se afigura 
necessário seria uma mudança de facto da legislação, das directrizes formais ou de outras 
normas de execução existentes a nível nacional. 

Apesar do facto de o mandato da Rede SOLVIT permitir que os centros SOLVIT se recusem 
a aceitar tais casos, porquanto eles são difíceis de resolver por meios informais e no prazo 
máximo de dez semanas, é cada vez maior o número de centros a tomar a seu cargo os 
chamados processos SOLVIT +. Desta forma, não só os queixosos vêem as suas dificuldades 
resolvidas a título individual, como também se logra evitar a ocorrência futura de problemas 
similares. 

Problemas horizontais identificados a nível nacional

Em 2008, registou-se um máximo de 17 centros SOLVIT (Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, 
República Checa, Finlândia, França, Letónia, Lituânia, Países Baixos, Polónia, Portugal, 
Roménia, Eslováquia, Espanha e Suécia) empenhados na resolução de um total de 32 casos 
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SOLVIT+, 12 dos quais acabaram por ser concluídos, encontrando-se os restantes 20 ainda 
pendentes.

É muito encorajador o facto de mesmo os centros SOLVIT que têm graves problemas de 
pessoal não recusarem estes casos — os quais, em geral, acabam por revelar-se complexos e 
demorados.

Para além disso, são muitos os centros SOLVIT que frequentemente tentam ajudar os 
queixosos, mesmo que os casos não recaiam sob a alçada da Rede SOLVIT (por exemplo, os 
problemas transfronteiriços que nada têm a ver com a legislação da UE).

Foi criada uma categoria especial "não SOLVIT" na base de dados da Rede SOLVIT em 2007 
para o registo de casos deste tipo. Entre Novembro de 2007 e Outubro de 2008, os centros 
SOLVIT trataram de 250 desses casos "não SOLVIT".

Em 2008, o fluxo de casos SOLVIT aumentou 22% e, pela primeira vez desde a criação da 
Rede, chegou-se ao limiar de 1000 casos submetidos à apreciação do sistema no espaço de um 
ano. A taxa de resolução manteve-se a um nível elevado (83%). Ao mesmo tempo, a escassez 
de pessoal e a mudança frequente do número de centros SOLVIT resultou na descida do ritmo 
médio de tramitação, de 58 dias em 2007 para 69 dias em 2008. Além disso, a percentagem de 
casos resolvidos no prazo-limite de dez semanas caiu de 79% para 74%.

Para garantir que as soluções sejam compatíveis com a legislação comunitária, os centros 
SOLVIT carecem de um sólido aconselhamento jurídico sobre a procedência dos problemas 
apresentados e das soluções propostas.  Carecem igualmente de um bom acesso a esse 
aconselhamento jurídico, quer no âmbito do centro, quer na esfera da administração pública 
da qual fazem parte.

Sempre que existam diferenças de entendimento jurídico entre dois Estados-Membros sobre o 
caso que estejam a tratar em conjunto, sempre que se coloquem questões jurídicas complexas, 
ou, pura e simplesmente, sempre que não haja um acesso adequado a assistência jurídica nos 
respectivos países, os centros SOLVIT solicitam amiúde o parecer da Comissão.

No entanto, e dado o aumento do número de pedidos de informação provenientes dos centros 
SOLVIT, a Comissão nem sempre presta o seu aconselhamento jurídico informal tão depressa 
quanto os centros SOLVIT desejariam.  Os Estados-Membros devem certificar-se de que os 
centros da Rede SOLVIT dispõem de acesso a aconselhamento jurídico no quadro da 
administração pública em que se integram.  A pedido, a Comissão deverá acelerar a prestação 
de avaliações informais de carácter jurídico destinadas aos centros SOLVIT.

Na sua Resolução de Setembro 2008 sobre o Painel de Avaliação do Mercado Interno, o 
Parlamento requereu a obtenção de informações mais pormenorizadas sobre as Directivas 
ainda não transpostas, já que todas elas têm o mesmo peso nas estatísticas.
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Ao fornecer informações mais detalhadas na sua página na Internet sobre as Directivas que 
ainda não foram aplicadas por cada um dos Estados-Membros, a Comissão ajudaria a 
aumentar o grau sensibilização da opinião pública em geral.  Isso permitiria também que as 
redes congéneres exercessem pressão no bom sentido, paralelamente à exercida pelos 
Deputados ao Parlamento Europeu sobre os seus colegas dos parlamentos nacionais. Essa 
informação seria também um instrumento muito útil para o trabalho da Rede SOLVIT.

Medidas a ponderar

O relator recomenda as seguintes medidas:

As informações sobre este tipo de serviços devem ser comunicadas aos cidadãos e às 
empresas da melhor forma possível, utilizando todos os meios de comunicação a nível 
nacional, regional e local.

Além disso, os Estados-Membros devem melhorar, com o apoio da Comissão, a capacidade 
dos mecanismos de resolução de problemas, designadamente, os da Rede SOLVIT, mediante 
a atribuição de mais recursos financeiros e humanos por via do Fundo Social Europeu. 

Os funcionários da Rede SOLVIT devem receber formação para se manterem actualizados 
sobre as normas do mercado interno, dispor de sólidos conhecimentos de Inglês como língua 
de trabalho e dominar uma outra língua comunitária, para além da sua língua materna.

Todos os serviços públicos que se debrucem sobre matérias relacionadas com a aplicação das 
normas do mercado interno devem designar um oficial de ligação para a Rede SOLVIT, a fim 
de garantirem uma comunicação segura e eficaz entre as diversas repartições.  Cada Estado-
-Membro deverá certificar-se da existência de uma antena SOLVIT no seu território.

Finalmente – e talvez seja este o aspecto mais importante –, os Estados-Membros devem 
intensificar os seus esforços de prestação de informações aos cidadãos e às empresas sobre os 
direitos de que usufruem no mercado interno, permitindo, assim, que uns e outras exerçam 
esses direitos na prática. O projecto dos Serviços de Assistência do Mercado Interno (SAMI), 
logo que concluído, irá facilitar o acesso aos múltiplos serviços existentes de informação, 
aconselhamento e resolução de problemas, permitindo, concomitantemente, que se proceda à 
sua racionalização.


