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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2009/2138(INI)

11.11.2009

OSNUTEK POROČILA
o mreži Solvit
(2009/2138(INI))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

poročevalec: Cristian Silviu Buşoi



PE430.642v01-00 2/8 PR\795883SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................6



PR\795883SL.doc 3/8 PE430.642v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o mreži Solvit
(2009/2138(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom o učinkovitem reševanju 
problemov na notranjem trgu (Solvit)1, 

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 7. decembra 2001 o načelih za uporabo mreže 
Solvit za reševanje problemov notranjega trga2,

 ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 1. marca 2002, v katerih je Svet potrdil zavezo držav 
članic učinkovitemu delovanju sistema Solvit in njegovih načel,

 ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 12. julija 2004 o prenosu v nacionalno 
zakonodajo direktiv, ki vplivajo na notranji trg3,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 20. julija 2005 o akcijskem 
načrtu Komisije za boljše sporočanje Evrope4, med drugim s posredovanjem informacij 
in mrež za pomoč, ki jih podpira Komisija,

 ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 8. maja 2008 o akcijskem 
načrtu za integriran pristop k zagotavljanju podpornih storitev za notranji trg državljanom 
in podjetjem5, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije o indeksu notranjega trga6, 
– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. septembra 2007 o reviziji enotnega trga ter 

premagovanju ovir in neučinkovitosti z boljšim izvajanjem in uveljavljanjem7,
– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. septembra 2008 o pregledu notranjega trga8,

– ob upoštevanju poročila mreže Solvit o njenem razvoju in uspešnosti za leto 20089,
 ob upoštevanju priporočila Komisije z 29. junija 2009 o ukrepih za izboljšanje delovanja 

enotnega trga10,
 ob upoštevanju sklepov Sveta (konkurenčnost – notranji trg, industrija in raziskave) z dne 

24. septembra 2009 o izboljšanju delovanja notranjega trga11,
 ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije o dejavnostih za izboljšanje 

                                               
1 KOM(2001) 0702.
2 UL L 331, 15.12.2001, str. 79.
3 UL L 98, 16.4.2005, str. 47.
4 SEC(2005) 0985.
5 SEC(2008) 1882.
6 SEC(2009) 1007.
7 UL C 187 E, 24.7.2008, str. 80.
8 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0421.
9 SEC(2009) 0142.
10 UL L 176, 7.7.2009, str. 17.
11 Dokument Sveta št. 13024/09.
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delovanja enotnega trga1,
 ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije o upravnem sodelovanju na 

notranjem trgu2,
– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2009),

A. ker si morajo Komisija, Parlament in države članice bolj prizadevati za opredelitev pravic 
državljanov, jih o njih obveščati ter jim jih pomagati uveljavljati, saj bo zaradi tega 
notranji trg bolje deloval,

B. ker je za čezmejno odpravljanje ovir in uveljavljanje pravic bistvena povečana 
preglednost,

C. ker notranji trg državljanom in podjetjem ponuja številne možnosti,
D. ker je notranji trg občutno napredoval, vendar še vedno obstajajo ovire za njegovo 

popolno delovanje,
E. ker mora biti v primeru napačno uporabljenih pravil notranjega trga na voljo hiter dostop 

do pravnega varstva brez sodnih postopkov,
F. ker so usposabljanje in čezmejne izmenjave, tudi prek elektronskih mrež, ki jih je 

vzpostavila Komisija, bistveni za boljšo uporabo pravnega reda Skupnosti s področja 
notranjega trga,

G. ker se državljani in podjetja zanašajo na učinkovito izvajanje predpisov o notranjem trgu, 
da bi lahko v celoti izkoristili možnosti, ki jih ta trg nudi,

H. ker bi morale države članice s podporo Komisije povečati zmogljivosti svojih 
mehanizmov za reševanje problemov, da bi pomagale državljanom uveljavljati njihove 
pravice,

I. ker so Komisija in države članice leta 2002 ustvarile mrežo Solvit za reševanje 
problemov, s katerimi se državljani in podjetja srečujejo zaradi napačne uporabe 
zakonodaje o notranjem trgu,

J. ker je Solvit spletna mreža za reševanje problemov, v kateri države članice (pa tudi 
Norveška, Islandija in Liechtenstein) sodelujejo pri nesodnem reševanju težav, na katere 
naletijo državljani in podjetja ter do katerih pride, ker javni organi napačno uporabljajo 
zakonodajo o notranjem trgu,

K. ker velja Solvit za uspešen sistem pravnega varstva brez uradnih postopkov, pri čemer bi 
bila lahko povprečni desettedenski rok in uspešnost te mreže pri reševanju problemov 
notranjega trga zgled dobre prakse tudi za druge podporne storitve v zvezi z notranjim 
trgom,

L. ker bi bilo treba povečati zmogljivosti mreže Solvit na ravni držav članic, da bi preprečili 
težav zaradi pomanjkanja osebja, zlasti glede na bližajoče se oglaševalske akcije in 
ponovni zagon portala Your Europe,

                                               
1 SEC(2009) 0881.
2 SEC(2009) 0882.
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M. ker mreža Solvit vendarle ne bi smela biti nadomestilo za pravno obravnavanje kršitev, 
kar je naloga Komisije,

Uvod
1. pozdravlja pobudo Komisije iz julija 2002, da bi vključila Solvitovo mrežo nacionalnih 

uprav prek interaktivne spletne zbirke podatkov, kar je uspešno orodje, ki je povečalo 
preglednost in ustvarilo skupni pritisk za hitrejše reševanje problemov;

2. poziva Komisijo, naj uporabi vse svoje pristojnosti in zagotovi učinkovito uporabo pravil 
notranjega trga, da bi zmanjšali upravno breme za državljane in podjetja;

Učinkovito reševanje problemov na notranjem trgu
3. poudarja, da so težave z izvajanjem teh pravil pogosto ugotovljene prek mreže Solvit;

4. poziva Komisijo, naj v indeksa notranjega trga in potrošniškega trga redno vključuje 
podrobnejše informacije o uporabi in uveljavljanju zakonodaje o notranjem trgu, da bi 
povečali preglednost, pa tudi kot koristno orodje za osebje mreže Solvit;

Horizontalni problemi, ugotovljeni na nacionalni ravni
5. ugotavlja, da imajo centri Solvit pogosto premalo osebja;
6. ugotavlja, da številni državljani in mala podjetja pogosto ne poznajo dela te mreže;

7. ugotavlja, da lahko delovna področja ministrstva, ki gosti nacionalni center Solvit, 
vplivajo na poznavanje, katero delo Solvit v državi izvaja;

8. meni, da bo morale države članice spodbuditi učinkovito sodelovanje med nacionalnimi, 
regionalnimi in lokalnimi organi in mrežo Solvit; 

Ukrepi, ki jih je treba predvideti 
9. poziva države članice, naj promovirajo Solvit v vseh oblikah občil in zagotovijo, da bodo 

državljane in podjetja dosegle informacije o tem, kako lahko uveljavljajo svoje pravice;
10. poziva države članice, naj v javnih službah imenujejo uradnika za povezavo s Solvitom, 

ki se bo ukvarjal z izvajanjem pravil notranjega trga za boljše sodelovanje;
11. poudarja, da je pomembno, da osebje centrov Solvit, pa tudi drugih služb usposablja 

javne uslužbence o pravilih notranjega trga za visokokakovostne javne storitve;
12. poziva države članice, naj povečajo število osebja v centrih Solvit s pomočjo evropskega 

socialnega sklada, da bodo povečale upravne zmogljivosti v ustreznih ministrstvih, tako 
da bodo ustrezale številu prebivalcev države in številu vprašanj, obravnavanih v 
preteklosti;

13. poziva Komisijo, naj prednostno zaključi projekt podpornih storitev enotnega trga za 
poenostavitev informacijskih, svetovalnih in podpornih storitev za reševanje težav ter 
njihovo večjo dostopnost;

°

° °

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Solvit je mreža, ki so jo ustanovile Komisija in države članice za reševanje težav, s katerimi 
se posamezni državljani in podjetja srečujejo zaradi napačne uporabe zakonodaje o notranjem 
trgu. 

Vse države članice EU ter Norveška, Islandija in Liechtenstein so ustanovile centre Solvit, v 
večini primerov pri ministrstvu za zunanje zadeve ali ministrstvu za gospodarstvo. 

Učinkovito reševanje problemov na notranjem trgu

Ti centri sodelujejo neposredno prek spletne zbirke podatkov, da poiščejo hitre in pragmatične 
rešitve za težave, ki jih sporočijo državljani in podjetja. Pravila, ki urejajo sodelovanje v 
mreži, so opredeljena v priporočilu Komisije iz leta 20011, ki je bilo sprejeto kot sklep Sveta. 
Solvit deluje od julija 2002. Poleg priporočila so centri Solvit decembra 2004 sprejeli niz 
skupnih standardov o kakovosti, da bi zagotovili visoko kakovost storitev v vsej mreži.

Čeprav je osrednja naloga mreže Solvit reševanje težav zaradi napačne uporabe 
zakonodaje EU, se včasih zdi, da bi bilo treba pravzaprav spremeniti nacionalno zakonodajo, 
smernice ali druge izvedbene predpise. 

Čeprav pristojnosti Solvita omogočajo, da centri Solvit tovrstne zadeve zavrnejo, saj jih ni 
mogoče rešiti z neformalnimi sredstvi ali v desetih tednih, jih vse več obravnava te tako 
imenovane zadeve Solvit+. Na ta način se ne rešijo samo individualne težave pritožnikov, pač 
pa tudi podobni problemi v prihodnosti. 

Horizontalni problemi, ugotovljeni na nacionalni ravni

Leta 2008 je rekordnih 17 centrov Solvit (v Avstriji, Belgiji, Bolgariji, na Cipru, v Češki 
republiki, na Finskem, v Franciji, Latviji, Litvi, na Nizozemskem, Poljskem, Portugalskem, v 
Romuniji, na Slovaškem, v Španiji in na Švedskem) obravnavalo skupno 32 zadev Solvit+, od 
česar so jih 12 sčasoma rešili, 20 pa jih na rešitev še čaka. 

Zelo spodbudno je, da celo tisti centri, ki imajo občutno premalo osebja, tovrstnih zadev ne 
zavračajo, čeprav so običajno zapletene in dolgotrajne. 

                                               
1 Priporočilo Komisije z dne 7. decembra 2001 o načelih uporabe omrežja za reševanje problemov notranjega 
trga — "Solvit" (besedilo velja za EGP) (notificirano pod dokumentarno številko C (2001)3901) UL L 331, 
15/12/2001 P. 79 – 82.
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Poleg tega skušajo centri Solvit pogosto pomagati pritožnikom, čeprav njihova zadeva ni v 
neposredni pristojnosti Solvita (na primer čezmejne težave, ki niso povezane z 
zakonodajo EU). 

V zbirki podatkov Solvit je bila leta 2007 ustvarjena posebna, „nesolvitovska“ kategorija za 
beleženje tovrstnih zadev. Med novembrom 2007 in oktobrom 2008 so centri Solvit 
obravnavali 250 tovrstnih zadev.

Leta 2008 je v Solvitu število zadev naraslo za nadaljnjih 22 % in prvič po ustanovitvi mreže 
je bilo v letu dni vloženih 1000 zadev. Delež uspešnega reševanja ostaja pri 83 %. V istem 
času so pomanjkanje osebja in pogoste menjave v številnih centrih Solvit povzročili, da se je 
povprečni čas obravnavanja zadev podaljšal z 58 dni leta 2007 na 69 dni leta 2008. Tudi delež 
zadev, ki so bile uspešno rešene v desettedenskem roku, je padel z 79 % na 74 %.

Da bodo rešitve resnično skladne z zakonodajo EU, potrebujejo centri Solvit ustrezno 
svetovanje o pravnih posledicah obravnavanih težav in predlaganih rešitev. Potrebujejo dobro 
dostopno svetovanje tako v centru kot pri upravi, ki ji pripadajo. 

Kadar med državama članicama pride do razlik v pravnih mnenjih o zadevi, ki jo skupaj 
obravnavata, ali do zapletenih pravnih vprašanj ali pa v domači državi preprosto ni pravnega 
svetovanja, se centri Solvit po nasvet pogosto obrnejo na Komisijo. 

Ker pa število vprašanj iz teh centrov narašča, Komisija ne more vedno zagotoviti 
neformalnega pravnega svetovanja, kot bi centri Solvit želeli. Države članice bi morale 
zagotoviti, da bi bilo tem centrom ustrezno dostopno pravno strokovno znanje v domači 
upravi. Komisija bi morala hitreje zagotavljati neformalne pravne ocene na zahtevo centrov 
Solvit. 

Parlament je v resoluciji septembra 2008 o pregledu stanja notranjega trga pozval k 
natančnejšim informacijam o tem, katere direktive še niso bile prenesene, saj imajo v statistiki 
vse direktive enako težo. 

Komisija bi z zagotavljanjem podrobnejših informacij o direktivah, ki se v posameznih 
državah članicah še ne izvajajo, na svojem spletnem mestu pripomogla k ozaveščanju širše 
javnosti. To bi omogočilo skupni pritisk, tudi pritisk poslancev Evropskega parlamenta na 
poslance nacionalnih parlamentov. Tovrstne informacije bi bile zelo koristno orodje tudi za 
delo mreže Solvit.

Ukrepi, ki jih je treba predvideti 

Poročevalec predlaga:

Državljanom in podjetjem bi bilo treba čim širše sporočiti informacije o tovrstnih storitvah, 
prek vseh oblik občil na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
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Poleg tega bi morale države članice s podporo Komisije izboljšati zmogljivosti teh 
mehanizmov za reševanje problemov, zlasti Solvita, z dodatnimi finančnimi in kadrovskimi 
viri, za kar bi lahko uporabile Evropski socialni sklad. 

Osebje Solvita bi moralo biti deležno usposabljanja, da bi bilo na tekočem s pravili notranjega 
trga ter poleg maternega jezika dobro obvladati angleščino in še kak drug jezik EU.

Vse vladne službe, ki obravnavajo zadeve, povezane z izvajanjem pravil notranjega trga, bi 
morale nastaviti uradnika za zvezo s Solvitom, ki bi zagotavljal učinkovito in uspešno 
komuniciranje med službami. Vse države članice bi morale zagotoviti, da bi imele podružnico 
Solvita.

Nazadnje in najpomembnejše, poročevalec meni, da bi morale države članice okrepiti svoja 
prizadevanja pri zagotavljanju informacij državljanom in podjetjem o njihovih pravicah na 
notranjem trgu ter jim tako omogočiti dejansko izvajanje teh pravic. Projekt podpornih 
storitev enotnega trga bo, ko bo dokončan, omogočil lažji dostop do različnih informacijskih, 
svetovalnih, podpornih storitev ter storitev za reševanje težav, in jih poenostavil.


