
PR\795883RO.doc PE430.642v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

2009/2138(INI)

11.11.2009

PROIECT DE RAPORT
referitor la SOLVIT
(2009/2138(INI))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportor: Cristian Silviu Bușoi



PE430.642v01-00 2/9 PR\795883RO.doc

RO

PR_INI

CUPRINS

Pagina

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN .................................3

EXPUNERE DE MOTIVE.....................................................................................................7



PR\795883RO.doc 3/9 PE430.642v01-00

RO

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la SOLVIT
(2009/2138(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul 
Economic și Social și Comitetul Regiunilor referitoare la soluționarea eficientă a 
problemelor intervenite pe piața internă („SOLVIT”)1, 

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 7 decembrie 2001 referitoare la principiile 
de utilizare a „SOLVIT” – rețeaua de soluționare a problemelor intervenite pe piața 
internă2,

 având în vedere Concluziile Consiliului din 1 martie 2002, în care Consiliul confirmă 
angajamentul statelor membre cu privire la exploatarea eficientă a sistemului SOLVIT și 
aderarea acestora la principiile sale,

 având în vedere Recomandarea Comisiei din 12 iulie 2004 privind transpunerea în 
legislația națională a directivelor care privesc piața internă3,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 20 iulie 2005 cu privire la 
un plan de acțiune al Comisiei referitor la îmbunătățirea comunicării asupra Europei4, 
prin altele prin raționalizarea rețelelor de informare și de asistență susținute de către 
Comisie,

 având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 8 mai 2008 cu privire la un 
plan de acțiune referitor la o abordare integrată pentru furnizarea de servicii de asistență 
pe piața unică cetățenilor și întreprinderilor5, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei cu privire la tabloul de bord 
al pieței interne6,  

– având în vedere Rezoluția sa din 4 septembrie 2007 privind revizuirea pieței unice:
depășirea obstacolelor și combaterea ineficienței prin îmbunătățirea punerii în aplicare și 
asigurarea respectării legislației7,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 septembrie 2008 privind Tabloul de bord al pieței 
interne8,

– având în vedere Raportul SOLVIT din 2008 privind dezvoltarea și eficacitatea rețelei 
SOLVIT9,

 având în vedere Recomandarea Comisiei din 29 iunie 2009 privind măsurile pentru 

                                               
1 COM(2001)0702.
2 JO L 331, 15.12.2001, p. 79.
3 JO L 98, 16.4.2005, p. 47.
4 SEC(2005)0985.
5 SEC(2008)1882.
6 SEC(2009)1007.
7 JO C 187 E, 24.7.2008, p. 80.
8 Texte adoptate, P6_TA(2008)0421.
9 SEC(2009)0142. 
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îmbunătățirea funcționării pieței unice1,
 având în vedere concluziile Consiliului (Competitivitate, piață internă, industrie și 

cercetare) din 24 septembrie 2009, intitulate „Cum să facem ca piața internă să 
funcționeze mai bine”2,

 având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei cu privire la activitățile 
destinate îmbunătățirii funcționării pieței unice3,

 având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei cu privire la cooperarea 
administrativă pe piața unică4,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-
0000/2009),

A. întrucât Comisia, Parlamentul și statele membre trebuie să depună eforturi sporite pentru 
a defini, comunica și ajuta cetățenii să își valorifice drepturile, acest lucru determinând și 
o mai bună funcționare a pieței interne;

B. întrucât creșterea transparenței este soluția pentru depășirea obstacolelor din calea 
circulației transfrontaliere și pentru exercitarea drepturilor de liberă circulație;

C. întrucât piața internă oferă numeroase oportunități pentru cetățeni și întreprinderi;

D. întrucât piața internă a înregistrat o evoluție considerabilă, însă există în continuare 
obstacole în calea deplinei sale funcționări;

E. întrucât, atunci când normele privind piața internă nu sunt aplicate în mod corect, trebuie 
să fie disponibilă o reparație rapidă, fără a fi nevoie neapărat de o acțiune în justiție;

F. întrucât formarea și schimburile transfrontaliere, între altele prin intermediul rețelelor 
electronice înființate de Comisie, sunt esențiale pentru o aplicare mai bună a acquis-ului 
comunitar în domeniul pieței interne;

G. întrucât cetățenii și întreprinderile se bazează pe respectarea efectivă a normelor pieței 
interne pentru a putea beneficia de întregul potențial al acesteia,

H. întrucât statele membre ar trebui, cu sprijinul Comisiei, să-și îmbunătățească capacitatea 
mecanismelor de rezolvare a problemelor, pentru a-i ajuta pe cetățeni să își valorifice 
drepturile;

I. întrucât rețeaua SOLVIT a fost creată de Comisie și statele membre în 2002 în scopul 
soluționării problemelor cu care se confruntă cetățenii și întreprinderile în urma punerii 
necorespunzătoare în aplicare a legislației privind piața internă;

J. întrucât SOLVIT constituie o rețea on-line de soluționare a problemelor, în cadrul căreia 
statele membre ale UE (precum și Norvegia, Islanda și Liechtenstein) colaborează în 
vederea soluționării, neapelând la acțiuni judiciare, a problemelor întâlnite de cetățeni și 
întreprinderi și apărute ca urmare a punerii necorespunzătoare în aplicare a legislației 
privind piața internă de către autoritățile publice;

                                               
1 JO L 176, 7.7.2009, p. 17.
2 Documentul 13024/09 al Consiliului.
3 SEC(2009)0881.
4 SEC(2009)0882.
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K. întrucât SOLVIT este considerat un sistem de succes, oferind reparații, fără proceduri 
oficiale, într-un termen mediu de 10 săptămâni, iar reușita SOLVIT în soluționarea 
problemelor privind piața internă ar putea constitui un model de bună practică și pentru 
alte Servicii de asistență privind piața unică;

L. întrucât capacitatea SOLVIT la nivelul statelor membre ar trebui sporită pentru a evita 
problema unui personal insuficient, în special în perspectiva viitoarelor explozii 
publicitare și a relansării portalului „Europa ta”;

M. întrucât SOLVIT nu ar trebui, cu toate acestea, să fie un substitut pentru activitatea legală 
a Comisiei cu privire la încălcări;

Introducere
1. salută inițiativa Comisiei din iulie 2002 de a integra rețeaua SOLVIT de administrații 

naționale prin utilizarea unei baze de date interactive on-line, un instrument de succes 
prin care s-a sporit transparența și s-a creat o presiune reciprocă în vederea accelerării 
soluționării problemelor;

2. invită Comisia să facă uz de toate prerogativele sale pentru a garanta punerea eficientă în 
aplicare a normelor privind piața internă referitoare la reducerea sarcinii administrative 
care apasă pe umerii cetățenilor și întreprinderilor;

Soluționarea eficientă a problemelor pe piața internă
3. subliniază că problemele legate de punerea în aplicare a normelor privind piața internă 

sunt adesea detectate cu ajutorul rețelei SOLVIT;

4. invită Comisia să menționeze în tablourile de bord ale pieței interne și pieței 
consumatorilor informații mai detaliate privind punerea în aplicare și execuția legislației 
referitoare la piața internă, în scopul sporirii transparenței și ca instrument util pentru 
personalul SOLVIT;

Probleme orizontale identificate la nivel național
5. ia act de faptul că centrele SOLVIT se confruntă cu problema unui personal insuficient;

6. remarcă faptul că numeroși cetățeni și multe întreprinderi mici nu cunosc îndeajuns de 
bine activitatea SOLVIT;

7. consideră că portofoliul ministerului care găzduiește centrul național SOLVIT poate 
influența percepția tipului de activitate efectuată de SOLVIT în această țară;

8. consideră că statele membre ar trebui să sporească cooperarea eficientă între autoritățile 
naționale, regionale și locale și SOLVIT; 

Măsuri de preconizat 
9. invită statele membre să promoveze SOLVIT, utilizând toate suporturile mediatice, 

pentru a garanta că cetățenii și întreprinderile descoperă cum să își valorifice drepturile;
10. invită statele membre să desemneze un responsabil de comunicare SOLVIT în serviciile 

publice care se ocupă cu punerea în aplicare a normelor privind piața internă pentru o mai 
bună cooperare;

11. subliniază importanța de a-i forma pe funcționari cu privire la normele referitoare la piața 
internă pentru un serviciu public de calitate ridicată atât din partea personalului centrelor 



PE430.642v01-00 6/9 PR\795883RO.doc

RO

SOLVIT, cât și a celui din alte servicii;
12. invită statele membre să mărească personalul din centrele SOLVIT prin intermediul 

Fondului social european pentru a construi capacitatea administrativă în ministerele 
respective proporțional cu populația țării și cu numărul de probleme tratate anterior;

13. invită Comisia să finalizeze în mod prioritar proiectul privind serviciile de asistență 
pentru piața unică pentru a raționaliza serviciile de informare, consiliere și rezolvare de 
probleme, pentru a le face mai accesibile;

°

°       °

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

SOLVIT este o rețea creată de Comisie și statele membre, în scopul soluționării problemelor 
cu care se confruntă cetățenii și întreprinderile în urma punerii necorespunzătoare în aplicare a 
legislației privind piața internă. 

Toate statele membre, ca și Norvegia, Islanda și Liechtenstein, au înființat câte un centru 
SOLVIT, în majoritatea cazurilor pe lângă Ministerul Afacerilor Externe sau cel al 
Economiei. 

Soluționarea eficientă a problemelor pe piața internă

Aceste centre colaborează direct prin intermediul unei baze de date on-line pentru conceperea 
unor soluții rapide și pragmatice la problemele prezentate de cetățeni și întreprinderi. Normele
care guvernează cooperarea în cadrul SOLVIT sunt stabilite într-o recomandare a Comisiei 
din 20011, care a fost sprijinită de concluziile Consiliului. SOLVIT este funcțional din iulie 
2002. Pe lângă prevederile recomandării, centrele SOLVIT au adoptat în decembrie 2004 un 
set de standarde comune de calitate și performanță, în vederea asigurării unei calități ridicate a 
serviciilor la nivelul întregii rețele.

Deși sarcina principală a SOLVIT este să soluționeze problemele cauzate de punerea 
necorespunzătoare în aplicare a legislației UE, se constată că uneori este de fapt nevoie de o 
schimbare în legislația, orientările sau alte dispoziții oficiale de punere în aplicare, la nivel 
național. 

În ciuda faptului că mandatul SOLVIT permite centrelor SOLVIT să refuze asumarea unor 
astfel de cazuri, deoarece sunt greu de soluționat prin mijloace informale sau în termen de 
zece săptămâni, din ce în ce mai multe centre SOLVIT urmăresc aceste așa-numite cazuri 
SOLVIT+. Astfel, nu numai că se rezolvă probleme individuale ale plângerilor, dar se și 
previn viitoare probleme similare. 

Probleme orizontale identificate la nivel național

În 2008, un număr record de 17 centre SOLVIT (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica 
Cehă, Finlanda, Franța, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, 
                                               
1 Recomandarea Comisiei din 7 decembrie 2001 cu privire la principiile de utilizare a „SOLVIT” - Rețeaua de 
soluționare a problemelor apărute pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE) (notificată cu numărul C 
(2001)3901) JO L 331, 15/12/2001 P.79-82.
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Slovacia, Spania, Suedia) s-au ocupat de un număr total de 32 de cazuri SOLVIT+, din care 
12 au fost soluționate, iar 20 sunt încă în curs de rezolvare. 

Este foarte încurajator că până și aceste centre SOLVIT, care se confruntă cu probleme 
serioase de personal, nu refuză aceste cazuri – care sunt de regulă complicate și necesită mult 
timp pentru rezolvare. 

Mai mult, numeroase centre SOLVIT încearcă deseori să îi ajute pe reclamanți chiar și dacă 
cazul nu intră în domeniul de aplicare al SOLVIT (spre exemplu, problemele transfrontaliere 
care nu au legătură cu legislația UE). 

În 2007, s-a creat o categorie specială non-SOLVIT în cadrul bazei de date SOLVIT pentru a 
înregistra cazurile de acest tip. Între noiembrie 2007 și octombrie 2008, centrele SOLVIT s-au 
ocupat de 250 de cazuri SOLVIT de acest tip.

În 2008, fluxul de cazuri SOLVIT a crescut cu un procentaj suplimentar de 22% și, pentru 
prima oară de la crearea SOLVIT, a fost atins punctul de referință de 1 000 de cazuri 
prezentate sistemului în termen de un an. Nivelurile de soluționare au rămas ridicate, la 83%. 
În același timp, problemele de personal și schimbările frecvente dintr-o serie de centre 
SOLVIT s-au soldat cu scăderea vitezei medii de soluționare a cazurilor de la 58 de zile în 
2007 la 69 de zile în 2008. Mai mult, procentul cazurilor soluționate în termen de zece 
săptămâni a scăzut de la 79% la 74%.

Pentru a garanta că soluțiile sunt compatibile cu legislația UE, centrele SOLVIT au nevoie de 
o consiliere juridică solidă cu privire la temeiurile legale ale problemelor prezentate și ale 
soluțiilor propuse. Acestea au nevoie de un acces adecvat la consiliere juridică atât în 
interiorul centrului, cât și în cadrul administrației din care fac parte. 

Acolo unde există diferențe de aviz juridic între două state membre cu privire la cazul de care 
se ocupă în comun, la aspecte juridice complexe sau pur și simplu la lipsa unui acces adecvat 
în țara lor, centrele SOLVIT se adresează de multe ori Comisiei pentru consiliere. 

Cu toate acestea, având în vedere creșterea cererilor de consiliere din partea centrelor 
SOLVIT, Comisia nu oferă mereu o consiliere juridică informală cu rapiditatea pe care și-ar 
dori-o centrele SOLVIT. Statele membre ar trebui să garanteze că centrele SOLVIT au un 
acces adecvat la expertiza juridică din cadrul administrației lor. Comisia ar trebui să 
accelereze furnizarea de evaluări juridice informale centrelor SOLVIT la cerere. 

În Rezoluția sa din septembrie 2008 privind Tabloul de bord al pieței interne, Parlamentul a 
solicitat informații mai detaliate cu privire la directivele care nu au fost transpuse, având în 
vedere că toate directivele cântăresc la fel de greu în statistici.

Prin furnizarea unor informații mai detaliate pe site-ul său web cu privire la directivele care 
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nu au fost puse în aplicare în fiecare din statele membre, Comisia ar contribui la creșterea 
conștientizării în rândul publicului larg. Aceasta va permite, de asemenea, presiunea 
reciprocă, și din partea deputaților europeni asupra deputaților naționali. Aceste informații ar 
constitui un instrument foarte util pentru activitatea SOLVIT.

Măsuri de preconizat 

Raportorul dumneavoastră face următoarele recomandări:

Informațiile referitoare la astfel de servicii ar trebui comunicate cetățenilor și întreprinderilor 
cât mai larg cu putință, utilizând toate formele mediatice la nivel național, regional și local.

Mai mult, statele membre ar trebui, cu sprijinul Comisiei, să îmbunătățească capacitatea 
acestor mecanisme de soluționare a problemelor, în special, SOLVIT, atribuind resurse 
financiare și umane tradiționale grație Fondului social european. 

Personalul SOLVIT ar trebui să beneficieze de o formare pentru a fi ținut la curent cu privire 
la normele privind piața internă și, de asemenea, să cunoască limba engleză, precum și o altă 
limbă a Uniunii Europene, pe lângă limba sa maternă.

Toate serviciile guvernamentale care se ocupă de probleme legate de punerea în aplicare a 
normelor privind piața internă desemnează un responsabil de comunicare SOLVIT însărcinat 
cu garantarea unei comunicări efective și eficiente între servicii. Fiecare stat membru trebuie 
să garanteze că are o antenă SOLVIT pe teritoriul său.

În ultimul rând și poate cel mai important, statele membre ar trebui să-și accelereze eforturile 
de a furniza informații cetățenilor și întreprinderilor cu privire la drepturile lor pe piața 
internă, oferindu-le astfel posibilitate a de a-și exercita efectiv aceste drepturi. Proiectul 
privind serviciile de asistență pentru piața unică (SMAS), în momentul în care va fi încheiat, 
va facilita accesul la diverse servicii de informare, consiliere, asistență și rezolvare de 
probleme și le va raționaliza.


