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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o sieti SOLVIT
(2009/2138(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o účinnom riešení problémov na vnútornom trhu 
(SOLVIT)1,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie zo 7. decembra 2001 k zásadám využívania siete 
SOLVIT – siete na riešenie problémov na vnútornom trhu2,

 so zreteľom na závery Rady z 1. marca 2002, v ktorých Rada potvrdila záväzok členských 
štátov k účinnému prevádzkovaniu systému SOLVIT a dodržiavaniu jeho zásad,

 so zreteľom na odporúčanie Komisie z 12. júla 2004 k transpozícii smerníc 
ovplyvňujúcich vnútorný trh do vnútroštátneho práva3,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 20. júla 2005 o akčnom pláne na 
lepšie sprostredkovanie informácií o Európe zo strany Komisie4, okrem iného 
zjednodušením informačných a asistenčných sietí, ktoré podporuje Komisia,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 8. mája 2008 o akčnom pláne 
integrovaného prístupu k poskytovaniu asistenčných služieb pre jednotný trh občanom 
a podnikom5,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie o hodnotení výsledkov vnútorného 
trhu6,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. septembra 2007 o preskúmaní jednotného trhu: 
riešenie prekážok a neefektívnosti prostredníctvom lepšieho vykonávania a 
presadzovania predpisov7,

– so zreteľom na Svoje uznesenie z 23. septembra 2008 o hodnotení výsledkov vnútorného 
trhu8,

– so zreteľom na správu siete SOLVIT z roku 2008 o rozvoji a fungovaní siete SOLVIT9,

 so zreteľom na odporúčanie Komisie z 29. júna 2009 o opatreniach na zlepšenie 
fungovania jednotného trhu10,

 so zreteľom na závery Rady (Konkurencieschopnosť – vnútorný trh, priemysel a výskum) 

                                               
1 KOM(2001)0702.
2 Ú. v. ES 331, 15.12.2001, s. 79.
3 Ú. v. EÚ 98, 16.4.2005, s. 47.
4 SEK(2005)0985.
5 SEK(2008)1882.
6 SEK(2009)1007.
7 Ú. v. C 187 E, 24.7.2008, s. 80.
8 Prijaté texty, P6_TA(2008)0421.
9 SEK(2009)0142.
10 Ú. v. EÚ L 176, 7.7.2009, s. 17.
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z 24. septembra 2009 na tému Ako zlepšiť fungovanie vnútorného trhu1,
 so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie o činnostiach Komisie na zlepšenie 

fungovania jednotného trhu2,

 so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie o administratívnej spolupráci na 
jednotnom trhu3,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,
– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2009),

A. keďže Komisia, Parlament a členské štáty musia vyvinúť väčšie úsilie v záujme 
vymedzenia a sprostredkovania práv občanov a pomoci občanom pri ich presadzovaní, 
pretože sa tým umožní lepšie fungovanie vnútorného trhu,

B. keďže zvyšovanie transparentnosti je kľúčom k prekonaniu prekážok, ktoré stoja v ceste 
cezhraničnému pohybu a presadzovaniu práv na voľný pohyb,

C. keďže vnútorný trh ponúka občanom a podnikom množstvo príležitostí,

D. keďže vnútorný trh zaznamenal významný pokrok, ale jeho úplný chod stále brzdia 
niektoré prekážky,

E. keďže v prípade nesprávneho uplatňovania pravidiel vnútorného trhu je potrebné, aby bol 
k dispozícii rýchly opravný prostriedok, ktorý nemusí nevyhnutne obsahovať právne 
opatrenia,

F. keďže pre lepšie uplatňovanie acquis Spoločenstva pre vnútorný trh má zásadný význam 
odborná príprava a cezhraničné výmeny, inter alia prostredníctvom elektronických sietí, 
ktoré vytvorila Komisia,

G. keďže občania a podniky sa spoliehajú na účinné presadzovanie pravidiel vnútorného 
trhu, ktoré im v plnej miere umožnia využívať jeho možnosti,

H. keďže členské štáty by mali s podporou Komisie zlepšiť kapacity mechanizmov na 
riešenie problémov s cieľom pomôcť občanom pri presadzovaní ich práv,

I. keďže sieť SOLVIT zriadila Komisia a členské štáty v roku 2002 s cieľom riešiť 
problémy, ktorým čelia občania a podniky v dôsledku nesprávneho uplatňovania 
pravidiel vnútorného trhu,

J. keďže SOLVIT je online sieťou na riešenie problémov, v rámci ktorej členské štáty EÚ 
(spolu s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom) spolupracujú bez použitia právnych 
postupov na riešení problémov občanov a podnikov spôsobených nesprávnym 
uplatňovaním pravidiel vnútorného trhu zo strany verejných orgánov,

K. keďže SOLVIT sa považuje za úspešný systém, ktorý poskytuje opravný prostriedok bez 
formálnych postupov v priemere do 10 týždňov, a úspešnosť tohto systému pri riešení 
problémov vnútorného trhu by mohla byť príkladom osvedčeného postupu aj pre ďalšie 
asistenčné služby pre jednotný trh,

L. keďže kapacita siete SOLVIT na úrovni členského štátu by sa mala zvýšiť, aby sa 

                                               
1 Dokument Rady 13024/09.
2 SEK(2009)0881.
3 SEK(2009)0882.
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predišlo problémom s nedostatkom personálu, najmä vzhľadom na očakávaný nárast 
publicity a opätovné otvorenie portálu Vaša Európa,

M. keďže SOLVIT by však nemal byť náhradou právnych krokov Komisie v prípade 
porušenia predpisov,

Úvod
1. víta iniciatívu Komisie z 2. júla 2002 začleniť sieť vnútroštátnych administratív SOLVIT 

prostredníctvom interaktívnej databázy online, ktorá je úspešným nástrojom posilňujúcim 
transparentnosť a vytvárajúcim vzájomný tlak v záujme urýchleného riešenia problémov;

2. vyzýva Komisiu, aby všetky svoje sily zamerala na zabezpečenie účinného uplatňovania 
pravidiel vnútorného trhu s cieľom znížiť administratívnu záťaž občanov a podnikov;

Účinné riešenie problémov na vnútornom trhu
3. poukazuje na to, že prostredníctvom siete SOLVIT sa často odhalia problémy 

s vykonávaním pravidiel pre vnútorný trh;
4. vyzýva Komisiu, aby do hodnotení výsledkov vnútorného a spotrebiteľského trhu 

zahrnula podrobnejšie informácie o uplatňovaní a presadzovaní právnych predpisov pre 
vnútorný trh s cieľom zvýšiť transparentnosť a ako užitočný nástroj pre zamestnancov 
siete SOLVIT;

Horizontálne problémy zistené na vnútroštátnej úrovni
5. konštatuje, že centrá SOLVIT nemajú dostatok zamestnancov;
6. konštatuje že množstvo občanov a malých podnikov nie je dostatočne informovaných 

o činnosti tejto siete;
7. domnieva sa, že rezort ministerstva, ktoré má pod záštitou príslušné národné centrum 

SOLVIT, môže ovplyvniť vnímanie druhu činnosti, ktorú SOLVIT v danej krajine 
vykonáva;

8. domnieva sa, že členské štáty by mali zvýšiť účinnú spoluprácu medzi vnútroštátnymi, 
regionálnymi a miestnymi orgánmi a sieťou SOLVIT;

Opatrenia, ktoré by sa mali zvážiť
9. vyzýva členské štáty, aby propagovali SOLVIT využitím všetkých druhov médií s cieľom 

zabezpečiť, že občania a podniky budú v rozsiahlej miere informovaní o spôsobe 
presadzovania svojich práv;

10. vyzýva členské štáty, aby v rámci verejných služieb vymenovali kontaktnú osobu pre sieť 
SOLVIT, ktorá by sa zaoberala vykonávaním pravidiel vnútorného trhu v záujme lepšej 
spolupráce;

11. zdôrazňuje, že je dôležité školiť úradníkov štátnej správy v otázkach pravidiel 
vnútorného trhu, aby tak zamestnanci stredísk SOLVIT, ako aj zamestnanci iných služieb 
poskytovali verejné služby vysokej kvality;

12. vyzýva členské štáty, aby zvýšili počet zamestnancov stredísk siete SOLVIT tým, že 
využijú Európsky sociálny fond na budovanie administratívnych kapacít na príslušných 
vládnych ministerstvách úmerne počtu obyvateľov danej krajiny a otázkam riešeným 
v minulosti;
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13. vyzýva Komisiu, aby ako prioritnú úlohu dokončila projekt asistenčných služieb pre 
jednotný trh, zameraný na zjednodušenie asistenčných služieb v oblasti informácií, 
poradenstva a riešenia problémov s cieľom viac ich sprístupniť;

°

°       °

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

SOLVIT je sieť, ktorú zriadila Komisia a členské štáty s cieľom riešiť problémy, ktorým čelia 
jednotliví občania a podniky v dôsledku nesprávneho uplatňovania právnych predpisov pre 
vnútorný trh.

Všetky členské štáty EÚ, a okrem nich aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, zriadili národné 
centrum SOLVIT, vo väčšine prípadov v rámci ministerstva zahraničných vecí alebo 
ministerstva hospodárstva.

Účinné riešenie problémov na vnútornom trhu

Tieto centrá úzko spolupracujú prostredníctvom online databázy s cieľom podávať rýchle 
a pragmatické riešenia problémov, s ktorými sa na ne obracajú občania a podniky. Pravidlá 
upravujúce spoluprácu so sieťou SOLVIT sú stanovené v odporúčaní Komisie z roku 20011, 
ktoré bolo schválené v záveroch Rady. SOLVIT funguje od júla 2002. Okrem odporúčania 
prijali centrá SOLVIT v decembri 2004 súbor spoločných noriem kvality a výkonnosti 
v záujme zabezpečenia vysokej kvality služieb v rámci celej siete.

Hoci hlavnou úlohou tejto siete je riešiť problémy spôsobené nesprávnym uplatňovaním práva 
EÚ, zdá sa, že niekedy je v skutočnosti žiaduca zmena vnútroštátneho práva, usmernení alebo 
iných formálnych vykonávacích opatrení.

Napriek tomu, že mandát siete SOLVIT umožňuje jej centrám, aby odmietli prevziať takéto 
prípady, pretože je náročné rozriešiť ich neformálnymi prostriedkami alebo do desiatich 
týždňov, čoraz viac centier SOLVIT sa venuje týmto prípadom označeným ako SOLVIT+. 
Takto sa nielen vyriešia individuálne problémy sťažovateľov, ale prechádza sa aj podobným 
problémom v budúcnosti.

Horizontálne problémy zistené na vnútroštátnej úrovni

V roku 2008 sa rekordný počet 17 stredísk siete SOLVIT (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, 
Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, 
Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko) zaoberal celkovo 32 prípadmi 
SOLVIT+, z ktorých 12 sa vyriešilo a 20 na svoje riešenie stále čaká.
                                               
1 Odporúčanie Komisie zo 7. decembra 2001 k zásadám využívania siete na riešenie problémov na vnútornom 
trhu SOLVIT (Text s významom pre EHP) (oznámené pod číslom dokumentu C (2001)3901) Ú. v. L 331, 
15.12.2001, s. 79 – 82.
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Je veľmi povzbudivé, že ani tie centrá, ktoré majú vážne problémy s počtom zamestnancov, 
takéto prípady neodmietajú, aj keď sú zvyčajne komplikované a časovo náročné.

Okrem toho sa mnohé centrá SOLVIT usilujú pomôcť sťažovateľom, aj keď predmetný 
prípad nepatrí do kompetencie tejto siete (napríklad cezhraničné problémy, ktoré sa netýkajú 
práva EÚ).

S cieľom evidovať takéto prípady sa v rámci databázy SOLVIT v roku 2007 vytvorila 
osobitná kategória „mimo kompetencie siete SOLVIT“. V období od novembra 2007 
do októbra 2008 sa centrá SOLVIT zaoberali 250 takýmito prípadmi, ktoré boli mimo ich 
kompetencie.

V roku 2008 narástol počet prípadov adresovaných sieti SOLVIT o 22 % a po prvý raz od jej 
vytvorenia sa dosiahla prelomová hranica 1000 prípadov postúpených systému v rámci 
jedného roka. Podiel vyriešených prípadov bol pri 83 % naďalej vysoký. Nedostatok 
zamestnancov a časté zmeny počtu stredísk siete SOLVIT zároveň mali za následok, že 
priemerná rýchlosť vybavenia prípadu sa z 58 dní v roku 2007 znížila v roku 2008 na 69 dní. 
Navyše percentuálny podiel prípadov vyriešených v desaťtýždňovej lehote klesol zo 79 % 
na 74 %.

V záujme zabezpečenia súladu riešení s právom EÚ potrebujú centrá SOLVIT riadne právne 
poradenstvo vo veci právnej podstaty predkladaných problémov a navrhovaných riešení. 
Potrebujú dobrý prístup k právnemu poradenstvu v rámci stredísk aj v rámci administratívy, 
ktorej sú súčasťou.

Pri rozdielnych právnych názoroch dvoch členských štátov na prípad, ktorým sa spoločne 
zaoberajú, pri komplexných právnych otázkach alebo jednoducho ak centrá SOLVIT 
vo vlastnej krajine nemajú riadny prístup k právnemu poradenstvu, so žiadosťou o radu sa 
často obracajú na Komisiu.

Vzhľadom na to, že počet otázok z centier SOLVIT narastá, však Komisia nie vždy poskytuje 
neformálne právne rady tak rýchlo, ako by to týmto centrám vyhovovalo. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby centrá SOLVIT mali v rámci svojej administratívy riadny prístup 
k právnej expertíze. Komisia by mala urýchliť poskytovanie neformálnych právnych 
posudkov na požiadanie centier SOLVIT.

Vo svojom uznesení o hodnotení výsledkov vnútorného trhu zo septembra 2008 Parlament
požadoval podrobnejšie informácie o tom, ktoré smernice nie sú transponované, pretože 
zo štatistického hľadiska majú všetky smernice rovnakú hodnotu.

Poskytovaním podrobnejších informácií o smerniciach, ktoré sa nevykonávajú v jednotlivých 
členských štátoch, na svojej internetovej stránke, by Komisia pomohla zvýšiť informovanosť 
širokej verejnosti . Umožnilo by to vyvinúť aj vzájomný tlak na poslancov národných 
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parlamentov, a to aj zo strany poslancov Európskeho parlamentu. Takéto informácie by boli 
veľmi užitočným nástrojom aj pre činnosť siete SOLVIT.

Opatrenia, ktoré by sa mali zvážiť

Spravodajca ponúka tieto odporúčania:

Informácie o týchto službách by sa mali v čo najširšej miere sprostredkúvať občanom 
a podnikom prostredníctvom všetkých druhov médií na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni.

Okrem toho by členské štáty mali s podporou Komisie zlepšiť kapacitu mechanizmov 
na riešenie problémov, najmä siete SOLVIT, pridelením dodatočných finančných a ľudských 
zdrojov a s využitím Európskeho sociálneho fondu.

Zamestnanci siete SOLVIT by mali absolvovať odbornú prípravu, v rámci ktorej sa 
oboznámia s aktuálnym vývojom pravidiel vnútorného trhu, a okrem materinského jazyka by 
mali na dostatočne dobrej pracovnej úrovni ovládať angličtinu a ďalší jazyk EÚ.

Všetky zložky štátnej správy, ktoré sa zaoberajú otázkami súvisiacimi s vykonávaním 
pravidiel vnútorného trhu, by mali vymenovať kontaktnú osobu pre sieť SOLVIT, aby sa 
zabezpečila účinná a efektívna komunikácia medzi jednotlivými zložkami. Je potrebné, aby 
každý členský štát zabezpečil zastúpenie siete SOLVIT vo svojej krajine. 

No a napokon, a to je možno najdôležitejší bod, členské štáty by mali vystupňovať úsilie 
zamerané na poskytovanie informácií občanom a podnikom o ich právach na vnútornom trhu, 
a tak im umožniť, aby mohli využívať svoje práva v praxi. Projekt asistenčných služieb pre 
jednotný trh bude po svojom dokončení uľahčovať prístup k rôznym existujúcim 
informačným, poradenským, asistenčným službám a službám v oblasti riešenia problémov
a zjednoduší ich.


