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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Solvit
(2009/2138(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska 
och sociala kommittén och regionkommittén om effektiv problemlösning på den inre 
marknaden (”Solvit”)1, 

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 7 december 2001 om principer 
för användning av ”Solvit” — problemlösningsnätverket för den inre marknaden2,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 1 mars 2002, i vilka rådet bekräftade 
medlemsstaternas åtagande att verkställa Solvit-systemet och tillämpa dess principer,

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 12 juli 2004 om införlivande 
med nationell lagstiftning av direktiv som rör den inre marknaden3,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 20 juli 2005 om kommissionens 
åtgärdsplan för att stärka det kommunicerande Europa4 , bland annat genom att förenkla 
de informations- och stödnätverk som stöds av kommissionen,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 8 maj 2008 om en 
handlingsplan om en integrerad strategi för att ge medborgarna och företagen 
supporttjänster för den inre marknaden5,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument om resultattavlan för den inre 
marknaden6,

– med beaktande av sin resolution av den 4 september 2007 om översynen av den inre 
marknaden: undanröjande av hinder och ineffektivitet genom bättre genomförande och 
verkställighet7,

– med beaktande av sin resolution av den 23 september 2008 om resultattavlan för den inre 
marknaden8,

– med beaktande av Solvits rapport från 2008 om Solvit-nätverkets utveckling och resultat9,

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 29 juni 2009 om åtgärder för 

                                               
1 KOM(2001)0702.
2 EGT L 331, 15.12.2001, s. 79.
3 EUT L 98, 16.4.2005, s. 47.
4 SEK(2005)0985.
5 SEK(2008)1882.
6 SEK(2009)1007.
7 EUT C 187 E, 24.7.2008, s. 80.
8 Antagna texter, P6_TA(2008)0421).
9 SEK(2009)0142. 
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att förbättra den inre marknadens funktion1,

– med beaktande av rådets slutsatser (konkurrenskraft - inre marknaden, industri och 
forskning) av den 24 september 2009 om hur man får den inre marknaden att fungera 
bättre2,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument om kommissionens arbete för att få 
den inre marknaden att fungera bättre3,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument om administrativt samarbete på den 
inre marknaden4,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A7-.../2009), och av följande skäl:

A. Kommissionen, parlamentet och medlemsstaterna måste göra mer för att fastställa 
medborgarnas rättigheter, samt att informera dem om och hjälpa dem att utöva dessa 
rättigheter, eftersom detta också skulle få den inre marknaden att kunna fungera bättre.

B. Bättre insyn är det bästa sättet att övervinna hindren för den gränsöverskridande 
rörligheten och stärka rätten till fri rörlighet.

C. Den inre marknaden ger allmänheten och företagen många möjligheter.

D. Den inre marknaden har gjort stora framsteg, men det finns fortfarande vissa hinder för att 
den ska fungera fullt ut.

E. Det bör finnas möjligheter att, i de fall där bestämmelserna om den inre marknaden 
tillämpas på ett felaktigt sätt, snabbt komma till rätta med detta utan att nödvändigtvis 
behöva vidta rättsliga åtgärder.

F. Utbildning och utbyten över gränserna, bland annat via de elektroniska nätverk som 
kommissionen inrättat, är väsentligt för en bättre tillämpning av gemenskapens regelverk 
för den inre marknaden.

G. Allmänheten och företagen är beroende av att bestämmelserna om den inre marknaden 
verkligen verkställs, för att de till fullo ska kunna dra nytta av den inre marknadens 
potential.

H. Medlemsstaterna bör med kommissionens stöd förbättra kapaciteten hos 
problemlösningsmekanismerna för att hjälpa medborgarna att utöva sina rättigheter.

I. Kommissionen och medlemsstaterna inrättade Solvit-nätverket 2002 i syfte att lösa de 

                                               
1 EUT L 176, 7.7.2009, s. 17.
2 Rådets dokument 13024/09.
3 SEK(2009)0881.
4 SEK(2009)0882.
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problem som allmänheten och företagen kan få på grund av en felaktig tillämpning av 
inremarknadslagstiftningen.

J. Solvit är ett elektroniskt nätverk för problemlösning, där EU:s medlemsstater (samt 
Norge, Island och Liechtenstein) samarbetar för att utan rättsliga förfaranden lösa problem 
som allmänheten och företagen kan få till följd av lokala myndigheters felaktiga 
tillämpning av inremarknadslagstiftningen.

K. Solvit anses vara ett framgångsrikt system för att, utan att behöva tillgripa några formella 
förfaranden få upprättelse inom i genomsnitt 10 veckor och Solvits framgångar när det 
gäller att lösa problem på den inre marknaden skulle kunna utgöra en modell för god 
praxis även för andra stödtjänster för inremarknadsfrågor.

L. Solvits kapacitet på nationell nivå bör utökas för att undvika personalbrist, särskilt med 
tanke på kommande reklamkampanjer och nylanseringen av webbportalen ”Ditt Europa”.

M. Solvit bör dock inte ersätta kommissionens rättsutredningar om överträdelser.

Inledning

1. Europaparlamentet välkomnar det initiativ som kommissionen tog i juli 2002 för att med 
hjälp av en elektronisk interaktiv databas integrera det Solvit-nätverk som fanns mellan 
nationella myndigheter. Man har med detta initiativ åstadkommit ett verktyg som med 
framgång har förbättrat insynen och skapat ”kollegial påverkan” (s.k. peer pressure) för att 
finna snabba lösningar på problem.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja alla sina befogenheter för att se 
till att bestämmelserna om den inre marknaden tillämpas för att verkligen minska den 
administrativa bördan för allmänhet och företag.

Effektiv problemlösning på den inre marknaden

3. Europaparlamentet påpekar att problem vad gäller genomförandet av bestämmelserna om 
den inre marknaden ofta upptäcks genom Solvit-nätverket.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att resultattavlan för den inre 
marknaden och resultattavlan för konsumentmarknaderna omfattar mer detaljerad 
information om tillämpningen och verkställandet av inremarknadslagstiftningen, detta för 
att förbättra insynen och förse Solvits personal med ett praktiskt hjälpmedel.

Övergripande problem som konstaterats på nationell nivå

5. Europaparlamentet uppmärksammar att Solvit-centrumen är underbemannade.

6. Europaparlamentet konstaterar också att många människor och småföretag har bristfälliga 
kunskaper om Solvits verksamhet.

7. Europaparlamentet konstaterar att uppfattningen om vilket arbete som ska utföras av 
Solvit i ett visst land kan påverkas av vilket ministerium som står som värd för 
Solvit-centrumet i just det landet.
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8. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör effektivisera samarbetet mellan Solvit 
och de nationella, regionala och lokala myndigheterna. 

Åtgärder som bör övervägas 

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja Solvit genom att utnyttja alla 
medieformer för att se till att en så stor del som möjligt av allmänheten och företagen får 
kännedom om hur de kan utöva sina rättigheter.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillsätta en Solvit-samordnare inom de 
myndigheter som arbetar med genomförandet av bestämmelserna om den inre marknaden, 
detta för att åstadkomma ett bättre samarbete.

11. Europaparlamentet betonar vikten av att tjänstemän fortbildar sig i fråga om 
bestämmelserna om den inre marknaden för att se till att personalen vid såväl Solvits-
centrumen och vid andra tjänsteorgan tillhandahåller allmänna tjänster av hög kvalitet.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att med hjälp av Europeiska socialfonden 
utöka personalen vid Solvit-centrumen för att se till att den administrativa kapaciteten 
inom de olika ländernas ministerier byggs upp i proportion till respektive lands befolkning 
och antalet frågor som tidigare hanterats.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt slutföra projektet 
Stödtjänster för inremarknadsfrågor, vars syfte är att effektivisera stödtjänsterna för 
information, rådgivning och problemlösning och att göra dem tillgängligare.

°

°       °

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Inledning

Solvit är ett nätverk som kommissionen och medlemsstaterna inrättat i syfte att lösa de 
problem som enskilda medborgare och företag kan få till följd av en felaktig tillämpning av 
inremarknadslagstiftningen. 

Alla EU:s medlemsstater samt Norge, Island och Liechtenstein har upprättat Solvit-centrum, 
oftast inom deras respektive utrikes- eller finansministerium. 

Effektiv problemlösning på den inre marknaden

Dessa centrum samarbetar direkt genom en elektronisk databas som gör det möjligt att finna 
snabba och sakliga lösningar på problem som allmänhet och företag tagit upp. Reglerna om 
Solvit-samarbetet fastställs i en rekommendation från kommissionen från 20011, som antagits 
i rådets slutsatser, och Solvit fungerar sedan juli 2002. Utöver rekommendationen antog 
Solvit-centrumen i december 2004 en rad gemensamma kvalitets- och resultatnormer för att 
garantera tjänster av hög kvalitet i hela nätverket.

Solvits främsta uppgift är att lösa problem som uppstått på grund av en felaktig tillämpning av 
EU-rätten, men ibland tycks det vara nödvändigt att faktiskt ändra nationella lagar, riktlinjer 
eller andra formella genomförandebestämmelser. 

Trots att Solvits mandat innebär att Solvit-centrumen kan vägra att hantera sådana fall, 
eftersom de är svåra att lösa med informella medel eller inom tio veckor, är det fler och fler av 
Solvit-centrumen som faktiskt tar sig an dessa s.k. Solvit+-fall. Därmed löser man inte bara de 
enskilda fall som tas upp av de klagande, utan man förebygger också att liknande problem 
uppstår i framtiden. 

Övergripande problem som konstaterats på nationell nivå

2008 var det rekordmånga Solvitcentrum, nämligen 17 (i Belgien, Bulgarien, Cypern, 
Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, 
Spanien, Sverige, Tjeckien, Österrike), som hanterade totalt 32 Solvit+-fall, varav man senare 
lyckades lösa 12, och 20 behandlas fortfarande. 

Det är mycket uppmuntrande att även de Solvit-centrum där det råder stor personalbrist inte 
vägrar att ta sig an dessa fall, som vanligtvis är komplicerade och tidskrävande. 

Dessutom är det många Solvit-centrum som ofta försöker att hjälpa de klagande även i fall 
som inte omfattas av Solvits mandat (till exempel gränsöverskridande problem som inte rör 
EU-rätten). 

2007 fick Solvit-databasen en särskild kategori för denna typ av ”icke-Solvit”-fall. Från 
november 2007 till oktober 2008 behandlade Solvit-centrumen 250 sådana ”icke-Solvit”-fall.
                                               
1 Kommissionens rekommendation av den 7 december 2001 om principer för användning av ”Solvit” –
problemlösningsnätverket för den inre marknaden (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001)3901], 
EGT L, 331, 15.12.2001, s. 79–82.
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2008 ökade antalet registrerade Solvit-fall med ytterligare 22 procent och för första gången 
sedan Solvit skapades kom man upp i 1 000 fall som registrerades i systemet under ett år, 
vilket ansågs utgöra en milstolpe för systemet. Andelen fall som man lyckades lösa förblev 
hög och uppgick till 83 procent. Samtidigt ledde personalbristen och ofta förekommande 
ändringar vid ett antal Solvit-centrum till att den genomsnittliga tid det tog att behandla ett fall 
ökade från 58 till 69 dagar 2008. Dessutom sjönk procentandelen fall som löstes inom den 
fastställda tidsfristen på 10 veckor från 79 till 74 procent.

För att se till att lösningarna är förenliga med EU-rätten måste Solvit-centrumen få god 
juridisk rådgivning om de juridiska aspekterna av de problem som lämnats in, liksom de 
föreslagna lösningarna. De behöver ha god tillgång till juridisk rådgivning både inom själva 
centrumet och inom den förvaltning som de tillhör. 

Solvit-centrumen vänder sig ofta till kommissionen för att få råd när två medlemsstater är 
oense i ett ärende som de behandlar tillsammans, när komplexa juridiska frågor behandlas 
eller då de helt enkelt inte har tillgång till vederbörlig juridisk rådgivning i respektive land. 

På grund av det ökade antalet förfrågningar från Solvit-centrumen tillhandahåller dock inte 
kommissionen alltid den begärda juridiska rådgivningen så snabbt som Solvit-centrumen 
skulle önska. Medlemsstaterna bör se till att deras respektive förvaltningar ger Solvit-
centrumen vederbörlig tillgång till juridisk rådgivning och kommissionen bör skynda på 
tillhandahållandet av informella juridiska bedömningar på Solvit-centrumens begäran. 

I sin resolution från september 2008 om resultattavlan för den inre marknaden efterlyste 
Europaparlamentet mer utförlig information om vilka direktiv som inte har införlivats, 
eftersom alla direktiv ger samma utslag i statistiken.

Kommissionen skulle kunna bidra till att förbättra medvetenheten bland allmänheten genom 
att tillhandahålla mer detaljerad information på sin webbplats rörande de direktiv som ännu 
inte har genomförts av de olika medlemsstaterna. På så sätt skulle man också möjliggöra 
kollegial påverkan, bland annat från Europaparlamentets ledamöter gentemot ledamöterna i de 
nationella parlamenten, och sådan information skulle vara ett mycket användbart verktyg i 
Solvits verksamhet.

Åtgärder som bör övervägas 

Föredraganden rekommenderar följande:

Alla medieformer på nationell, regional och lokal nivå bör utnyttjas för att se till att en så stor 
del som möjligt av allmänheten och företagen får information om dessa tjänster.

Medlemsstaterna bör också, med kommissionens stöd, förbättra kapaciteten hos 
problemlösningsmekanismerna, och i synnerhet Solvit, genom att via Europeiska socialfonden 
tilldela dem större ekonomiska medel och personalresurser. 

Solvits personal bör få fortbildning för att hålla sig uppdaterad rörande bestämmelserna om 
den inre marknaden och bör utöver det egna modersmålet även ha praktiska kunskaper i 
engelska och ytterligare ett EU-språk.
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Samtliga offentliga myndigheter som arbetar med frågor som rör genomförandet av 
bestämmelserna om den inre marknaden bör tillsätta en Solvit-samordnare som ser till att 
kommunikationen mellan myndigheterna fungerar effektivt och ändamålsenligt, och varje 
enskild medlemsstat bör se till att det finns ett Solvit-kontor i landet.

Slutligen, och kanske viktigast av allt: Medlemsstaterna bör öka sina insatser för att informera 
allmänheten och företagen om deras rättigheter på den inre marknaden, så att de blir i stånd att 
utöva dessa rättigheter i praktiken. När projektet Stödtjänster för inremarknadsfrågor är 
färdigt kommer det att förenkla tillgången till olika existerande stödtjänster för information, 
rådgivning, stöd och problemlösning och göra dem mer effektiva.


