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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės
(2011/2155(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos paskelbtą 23-iąją vidaus rinkos rezultatų suvestinę 
(SEC(2011) 1128), 

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos paskelbtą 22-ąją vidaus rinkos rezultatų suvestinę 
(SEC(2011) 0372), 

– atsižvelgdamas į 2010 m. SOLVIT tinklo raidos ir veiklos ataskaitą (SEC(2011) 0229),

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos 
aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. Bendros pastangos skatinti 
naująjį augimą“ (SEC(2011) 0467), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 11 d. Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios 
rinkos aktas. Siekiant labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos. 50 pasiūlymų, 
kaip pagerinti bendrą darbą, verslą ir prekybą“ (COM(2010) 0608), 

– atsižvelgdamas į Krokuvos deklaraciją, patvirtintą per Bendrosios rinkos forumą, 

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Bendroji rinka žmonių akimis:
trumpa gyventojų ir įmonių nuomonių ir 20 probleminių sričių apžvalga“ 
(SEC(2011) 1003),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Bendrosios rinkos aktas. 
Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. Bendros pastangos skatinti 
naująjį augimą“ (COM(2011) 0206),

– atsižvelgdamas į metinę ataskaitą dėl ES bandomojo projekto veikimo 
(COM(2010) 0070),

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 11 d. Komisijos komunikatą dėl Sutarties 
260 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo (SEC(2010) 1371), 

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 29 d. Komisijos rekomendaciją dėl priemonių, skirtų 
bendrosios rinkos veikimui gerinti1, 

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos vartotojams 
ir piliečiams sukūrimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl vidaus rinkos rezultatų 

                                               
1 OL L 176, 2009 7 7, p. 17.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0186.
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suvestinės1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT)2, 

– atsižvelgdamas į profesoriaus Mario Monti pranešimą „Nauja bendrosios rinkos strategija. 
Europos ekonomikai ir visuomenei“,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos (Konkurencingumas (vidaus rinka, 
pramonė, moksliniai tyrimai ir kosmosas)) išvadas dėl „Bendrosios rinkos akto“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

A. kadangi veikiančios vidaus rinkos svarba pabrėžta per Bendrosios rinkos forumą (2011 m. 
spalio 2–4 d., Krokuva, Lenkija) Krokuvos deklaracijoje, kurioje bendroji rinka 
apibūdinama kaip galingiausia priemonė, skirta Europai grąžinti į augimo kelią;

B. kadangi vidaus rinka negalės tinkamai veikti, kol su vidaus rinkos veikimu susijusios 
direktyvos nebus deramai perkeltos į nacionalinę teisę, taikomos ir užtikrintas jų 
vykdymas;

C. kadangi būtina, kad valstybės narės perkeltų vidaus rinkos teisės aktus į nacionalinę teisę 
ne tik laiku, bet ir tinkamai, ir kadangi vienos valstybės narės nesugebėjimas jų laikytis 
trukdo ne tik tos valstybės narės, bet ir visos Europos Sąjungos ekonominiams interesams;

D. kadangi Vidaus rinkos rezultatų suvestinės paskelbimas nuolat padeda sumažinti į 
nacionalinę teisę neperkeltų ES teisės aktų skaičių, tačiau reikėtų taikyti geresnės kokybės 
metodą, kuriuo būtų siekiama vertinti ne tik skaičius, bet ir nustatyti šio trūkumo 
priežastis;

E. kadangi rengiant Vidaus rinkos rezultatų suvestinę ir vartotojų rinkų rezultatų suvestinę 
naudojamos skirtingos metodikos, kurių tikslai ir rodikliai nevienodi, vis dėlto jose 
siekiama bendro tikslo – pagerinti vidaus rinkos veikimą;

F. kadangi Malta pasiekė geriausių rezultatų laiku perkeldama ES direktyvas į nacionalinę 
teisę, o Čekija, nors ir rodydama nuolatinę pažangą, yra sąrašo pabaigoje;

G. kadangi šiuo metu neperkeltų teisės aktų vidurkis yra 1 proc. ir jis atitinka tikslinį rodiklį, 
dėl kurio 2007 m. susitarė valstybių ir vyriausybių vadovai, tačiau naujausia tendencija 
rodo, kad daugiau valstybių narių (16) nesugeba pasiekti šio tikslo; 

H. kadangi 90 direktyvų tebėra neperkeltos į nacionalinę teisę bent vienoje valstybėje narėje 
(susiskaidymo koeficientas yra 6 proc.) ir todėl negali būti visapusiškai taikomos 
bendrojoje rinkoje;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0051.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0047.
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I. kadangi tris direktyvas į nacionalinę teisę vėluojama perkelti daugiau nei dvejus metus ir 
taip tiesiogiai nesilaikoma 2007 m. valstybių ir vyriausybių vadovų nustatyto nulinio 
nuokrypio tikslinio rodiklio; 

J. kadangi netinkamai į nacionalinę teisę perkeltų direktyvų skaičius tebėra vidutiniškai 
0,8 proc., nepaisant to, kad Komisija Bendrosios rinkos akte pabrėžė aiškios ir ryžtingos 
atitikties trūkumo politikos būtinybę; 

K. kadangi reikia tikslesnės informacijos dėl perkėlimo į nacionalinę teisę kokybės ir kadangi 
Komisijos bandomasis projektas gali būti naudojamas kartu su Vidaus rinkos rezultatų 
suvestine, siekiant nustatyti perkėlimo į nacionalinę teisę trūkumus ir nedelsiant veikti, 
kad jie būtų pašalinti;

L. kadangi neperkėlimo į nacionalinę teisę atveju Lisabonos sutartyje pirmą kartą Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui numatyta galimybė nedelsiant skirti baudas;

M. kadangi Komisija, Europos Parlamentas, nacionaliniai parlamentai ir valstybių narių 
administracijos turi dėti daugiau pastangų siekdami apibrėžti piliečių teises, pranešti jiems 
apie jas ir užtikrinti jų įgyvendinimą, nes taip vidaus rinka irgi veiktų sklandžiau;

N. kadangi, kai netinkamai taikomos vidaus rinkos taisyklės, veikiančios žalos atlyginimo 
sistemos stoka gali trukdyti piliečių teisių veiksmingumui, įpareigojant juos pradėti ilgus, 
lėtus teismo procesus siekiant apsiginti;

O. kadangi valdžios institucijos, atsakingos už tinkamą vidaus rinkos taisyklių taikymą, turi 
laisvai keistis geriausia patirtimi ir informacija su tomis institucijomis, kurios atsakingos 
už žalos atlyginimą netinkamo jų taikymo atveju;

P. kadangi SOLVIT tinklą 2002 m. sukūrė Komisija ir valstybės narės siekdamos spręsti 
problemas, kurių kyla piliečiams ir įmonėms dėl netinkamo vidaus rinkos teisės aktų 
taikymo;

Q. kadangi SOLVIT yra internetinis problemų sprendimo tinklas, kurio veikloje drauge 
dalyvauja ES valstybės narės (taip pat Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) siekdamos 
spręsti piliečiams ir įmonėms dėl viešųjų institucijų netinkamai taikomų vidaus rinkos 
teisės aktų kylančias problemas ne teismo būdu;

R. kadangi SOLVIT yra sistema, kuria naudojantis galima sėkmingai apginti savo teises per 
apytikriai 10 savaičių netaikant oficialių procedūrų, ir kadangi SOLVIT sėkmė 
sprendžiant vidaus rinkos problemas gali būti gerosios patirties pavyzdys teikiant ir kitas 
su vidaus rinka susijusias pagalbos paslaugas;

S. kadangi, nors SOLVIT pajėgumai neseniai padidėjo dėl geresnio aprūpinimo darbuotojais, 
vis dėlto svarbu sustiprinti savo dalyvavimą ir gebėjimus visais nacionalinių 
administracijų lygmenimis, siekiant užtikrinti jo didžiausią veiksmingumą ir pasiekti 
geriausių rezultatų;

T. kadangi SOLVIT neturėtų pakeisti Europos Komisijos teisinių priemonių nagrinėjant 
pažeidimus; 
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U. kadangi Komisija rengia naują strategiją, skirtą sustiprinti SOLVIT, ir svarstoma 
galimybė suteikti jam aiškų teisinį pagrindą;

Vidaus rinkos reguliavimo sistemos kūrimas

1. palankiai vertina Vidaus rinkos rezultatų suvestinę ir SOLVIT kaip svarbias priemones, 
padedančias užtikrinti geresnį vidaus rinkos veikimą;

2. patvirtina, kad laiku atliktas ir tinkamas vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimas ir 
perkėlimas į nacionalinę teisę yra būtina vidaus rinkos sėkmės sąlyga, kuri savo ruožtu yra 
svarbiausias didesnio konkurencingumo ir augimo veiksnys, visų pirma ekonomikos 
krizės laikotarpiu;

3. palankiai vertina tai, kad Komisija sujungs Vidaus rinkos rezultatų suvestinę, Jūsų 
Europos ir SOLVIT ataskaitas į vieną ataskaitą, kuri padės visapusiškai įvertinti 
bendrosios rinkos veikimą; 

4. ragina Tarybą įsipareigoti toliau mažinti į nacionalinę teisę neperkeltų teisės aktų skaičių 
ir nustatyti griežtesnius – bet realesnius – visoms valstybėms narėms įvykdyti skirtus 
perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo tikslus;

5. ragina Komisiją atlikti kokybinį nepašalintų pažeidimų Vidaus rinkos rezultatų suvestinėje 
tipo vertinimą, kuriuo būtų atskirti lengvai pašalinami pažeidimai ir tie, dėl kurių kyla 
atviri Komisijos ir valstybių narių nesutarimai;

6. atkreipia dėmesį į Komisijos sėkmę, susijusią su projektų „EU Pilot“; vis dėlto įspėja, kad 
tai galėjo lemti mažesnį pažeidimo bylų skaičių, bet taip pat gali būti ilgesnės pažeidimo 
bylų nagrinėjimo trukmės priežastis; baiminasi, kad tai paskatins ilgesnius vilkinimus 
šalinant vidaus rinkos spragas;

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad ES teisės aktų pažeidimų atžvilgiu būtų laiku atliekamos 
pažeidimų tyrimo procedūros; 

8. pažymi, kad vidutinė pažeidimų tyrimo procedūra yra pernelyg ilga, ir ragina Komisiją 
imtis veiksmingų veiksmų siekiant sumažinti šią trukmę; ragina Komisiją pranešti 
Parlamentui apie tokius veiksmus;

9. ragina Komisiją ištirti naujus būdus užtikrinti, kad valstybės narės laiku ir visapusiškai 
taikytų Teisingumo Teismo sprendimus ir procedūras;

10. ragina Komisiją papildyti Vidaus rinkos rezultatų suvestinę naujais papildomais kriterijais 
siekiant stebėti, ar tinkamai įgyvendinami dabartiniai teisės aktai;

11. palankiai vertina Komisijos pareiškimą, kad Vidaus rinkos rezultatų suvestinė bus 
skelbiama apytikriai kiekvienų metų vasarą; mano, kad nuolatinė ir dažna valstybių narių 
padarytos pažangos stebėsena yra vienas iš svarbiausių veiksnių skatinant jas dėti daugiau 
pastangų;
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12. ragina valstybes nares atnaujinti savo pastangas siekiant pagerinti savo tikslų 
įgyvendinimą; patvirtina, kad vidaus rinkos kūrimo užbaigimas ir geresnis bei labiau laiku 
atliekamas esamų ir naujų teisės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę yra veiksmingas 
kovos su ekonomikos krize būdas;

13. ragina Komisiją pranešti Parlamentui apie Lisabonos sutarties 260 straipsnio 3 dalies 
taikymą dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismui suteiktos galimybės nedelsiant skirti 
baudas pirmąja instancija bylose, kuriose nustatoma, kad valstybės narės neįvykdė savo 
įsipareigojimo perkelti ES teisės aktus į nacionalinę teisę;

14. ragina Komisiją papildyti Vidaus rinkos rezultatų suvestinę teikiant Europos Parlamentui 
pateiktų peticijų dėl bendrosios rinkos problemų išvadų vertinimus; pabrėžia, kad peticijų 
procesas turėtų būti geriau panaudojamas siekiant patobulinti ES teisėkūros procesą;

15. pažymi, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Parlamentui suteikti didesni 
įgaliojimai susisteminti ir peržiūrėti ES teisės aktus; ragina rezultatų suvestinės išvadas 
įtraukti į struktūrinį Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų dialogą;

16. ragina Komisiją užtikrinti, kad atitikties lentelės būtų skelbiamos viešai, siekiant 
sumažinti kiekybinius tikslinius rodiklius, ribojančius į nacionalinę teisę neperkeltų teisės 
aktų skaičių ir nacionalinių teisės aktų atitikties trūkumą iki 0,5 proc. neperkeltų teisės 
aktų ir 0,5 proc. neatitinkančių teisės aktų atitinkamai, ir užtikrinti veiksmingesnį 
pažeidimo tyrimo procedūrų taikymą pasitelkiant kiekybinius tikslinius rodiklius, 
susijusius su procedūros etapais, nes, kaip Komisija nurodė Bendrosios rinkos akte, jie yra 
būtini siekiant nuodugniai ir visapusiškai įgyvendinti bendrosios rinkos teisės aktus;

Vidaus rinkos kūrimas įmonėms ir piliečiams

17. ragina Komisiją rasti būdų sustiprinti SOLVIT, Jūsų Europos patarėjo, Europos verslo ir 
inovacijų tinklo, Europos vartotojų centrų ir Europos užimtumo tarnybų koordinavimą ir 
išvengti pastangų ir išteklių dubliavimo;

18. ragina valstybes nares užtikrinti, kad SOLVIT centrai būtų tinkamai aprūpinti darbuotojais 
ir kad visais atvejais būtų užtikrinamas reikiamas nacionalinių administracijų 
koordinavimas ir bendravimas, siekiant užtikrinti, kad sprendimai būtų įgyvendinami;

19. ragina Komisiją sutelkti dėmesį į vieno bendro veikiančio informacijos centro sukūrimą 
piliečiams ir vartotojams pasitelkiant Komisijos atstovybes kiekvienoje valstybėje narėje; 
mano, kad ryšių palaikymo pareigūnai iš SOLVIT, Jūsų Europos patarėjo, Europos verslo 
ir inovacijų tinklo, Europos vartotojų centrų ir Europos užimtumo tarnybos kartu su 
atstovybėmis pasiektų šį tikslą, taip pat paskatindami geresnį koordinavimą ir sanglaudą; 
ragina Komisiją apsvarstyti galimybę suteikti SOLVIT konkretų teisinį pagrindą;

20. ragina Komisiją pranešti apie galimybę kiekvienoje valstybėje narėje paskirti Komisijos 
darbuotojus, kurie atliktų bendrų veikiančių informacijos centrų funkciją; mano, kad tai 
padėtų išspręsti SOLVIT nustatytas aprūpinimo darbuotojais problemas įvairiose 
nacionalinėse viešosiose administracijose;

21. ragina SOLVIT, Jūsų Europos patarėją, Europos vartotojų centrus ir Europos užimtumo 
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tarnybą atkreipti dėmesį į pagrindines piliečių ir įmonių problemas, kaip numatyta 
Komisijos tarnybų darbiniame dokumente „Bendroji rinka žmonių akimis: trumpa 
gyventojų ir įmonių nuomonių ir 20 probleminių sričių apžvalga“, ir atitinkamai nustatyti 
savo darbo prioritetus;

22. ragina Komisiją nustatyti pagrindines vidaus rinkos kliūtis, su kuriomis susiduria piliečiai 
ir vartotojai su negalia, ir pasirūpinti, kad būtų dedamos konkrečios pastangos tokioms 
kliūtims pašalinti;

23. rekomenduoja toliau derinti SOLVIT ir „EU Pilot“ veiklą, siekiant geresnio gerosios 
patirties koordinavimo ir keitimosi ja;

24. pažymi , kad pirmasis Bendrosios rinkos forumas veikia sėkmingai ir įmonės ir piliečiai 
gali susipažinti su bendrosios rinkos taisyklėmis; palankiai vertina šią veiklą kaip 
galimybę dar labiau atkreipti dėmesį į esamas kliūtis tinkamam bendrosios rinkos 
veikimui; pakartoja, kaip svarbu Komisijai ir valstybėms narėms imtis veiksmų siekiant 
pašalinti šias kliūtis; ragina Komisiją ir valstybes nares toliau įtraukti suinteresuotuosius 
subjektus ir suteikti joms įgaliojimus reguliariai rengiant Bendrosios rinkos forumus;

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Europos Sąjunga šiuo metu išgyvena pačią didžiausią ekonomikos krizę nuo pat jos įkūrimo. 
Ši krizė kelia grėsmę Europos ekonomikos pagrindui. Vidaus rinka yra geriausia priemonė, 
kurią turime, siekiant atkurti valstybių narių ekonomikos augimą.

Mes šiuo metu susiduriame su labai svarbiu istoriniu bendrosios rinkos etapu. 2011 m. buvo 
priimtas Bendrosios rinkos aktas ir Krokuvoje surengtas Bendrosios rinkos forumas, kuriame 
Europos institucijos, valstybės narės ir pagrindiniai suinteresuotieji subjektai patvirtino savo 
įsipareigojimą siekti geriau veikiančios vidaus rinka. 2012 m. bus 20-osios bendrosios rinkos 
metinės. Pasinaudokime tuo kaip galimybe kartu pasitarti ir įveikti kliūtis, kurios neleidžia 
mums visiškai išnaudoti Europos vidaus rinkos potencialo. Piliečiai ir įmonės yra galutiniai 
gerai ir visiškai veikiančios bendrosios rinkos naudos gavėjai. Ir mūsų, kaip teisės aktų 
leidėjų, pareiga yra kurti šią rinką jų naudai. 

Sukurtos kelios priemonės siekiant toliau skatinti bendrosios rinkos kūrimo užbaigimą ir 
įvertinti atskirų valstybių narių indėlį siekiant šio tikslo. Vidaus rinkos rezultatų suvestinė yra 
viena iš tokių priemonių, kuri skatina valstybes nares gerinti vidaus rinkos direktyvų 
perkėlimo kokybę ir atlikti jį labiau laiku. Naujausioje Vidaus rinkos rezultatų suvestinėje 
Europos Komisija pabrėžia, kad Malta pasiekė geriausių rezultatų, susijusių su bendrosios 
rinkos direktyvų perkėlimu laiku, o Čekija, nors ir rodydama nuolatinę pažangą, yra sąrašo 
pabaigoje.

Bendrosios rinkos piliečiams ir įmonėms kūrimas neapsiriboja vien gerų teisės aktų rengimu. 
Jis taip pat reiškia atitinkamą įgyvendinimą ir įvairių nacionalinių administracijų 
tarpvalstybinę sąveiką. Be tokio įgyvendinimo įmonės ir piliečiai negali naudotis bendrosios 
rinkos pranašumais. Šiuo atžvilgiu Komisijos SOLVIT tinklas laiku teikia piliečiams ir 
įmonėms veiksmingą problemų, kurių kyla dėl netinkamo bendrosios rinkos taisyklių 
taikymo, sprendimo būdą. 

Nuo 2012 m. Europos Komisija sujungs Vidaus rinkos rezultatų suvestinę su SOLVIT metine 
ataskaita, siekiant pateikti išsamesnę Europos Sąjungos pažangos užbaigiant kurti bendrąją 
rinką apžvalgą. Dėl to šiame pranešime pateikta pranešėjo nuomonė dėl abiejų šių priemonių. 

Pranešėjas palaiko Europos Komisijos pastangas šioje srityje, tačiau taip pat reikalauja 
daugiau ryžto užtikrinant ES teisės aktų įgyvendinimą ir aiškesnių ataskaitų dėl vykdomų 
pažeidimo tyrimo procedūrų teikimo. Be to, iš nacionalinių institucijų ir administracijų 
reikalaujama didesnio įsipareigojimo užtikrinti tinkamą ir laiku atliekamą vidaus rinkos 
direktyvų perkėlimą ir įgyvendinimą.

Vidaus rinkos reguliavimo sistemos kūrimas

Pranešėjas pasisako už griežtesnius, nors ir realesnius, perkėlimo ir įgyvendinimo tikslus. Iš 
naujausių Vidaus rinkos rezultatų suvestinės rezultatų matyti, kad valstybės narės vis dažniau 
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jų neįgyvendina. 

Anksčiau matėme teigiamų tendencijų, kurios, deja, neatspindėtos naujausioje Vidaus rinkos 
rezultatų suvestinėje. Todėl būtina toliau stengtis pasiekti ir pranokti plačių užmojų tikslus: 
mažiausio neperkeltų teisės aktų skaičiaus, trumpiausio vėlavimo perkelti teisės aktus ir 
aukščiausios jų perkėlimo kokybės. Tai buvo pasiekta praeityje ir tą galima pasiekti ateityje. 
Tačiau norėdamos tai pasiekti valstybės narės negali savo prioritetų sąrašuose nustumti vidaus 
rinkos žemiau. Sunkmetis turėtų būti signalas valstybėms narėms laikyti vidaus rinką 
svarbesne ir nesinaudoti sunkmečiu kaip dingstimi išsižadėti savo įsipareigojimų, susijusių su 
visiškai veikiančia vidaus rinka.

Pranešėjas mano, kad visos Komisijos turimos priemonės, skirtos laiku atliekamam ir aukštos 
kokybės perkėlimui skatinti, turi būti naudojamos kartu su pažeidimų tyrimo procedūromis. 
Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pastangas siekiant visapusiškesnio požiūrio šiuo 
klausimu.

Vidaus rinkos kūrimas įmonėms ir piliečiams

Komisija taip pat dėjo daug pastangų siekdama teikti greitus ir veiksmingus informacijos 
portalus ir problemų sprendimo mechanizmus siekiant užtikrinti, kad piliečiai ir įmonės būtų 
gerai pasirengę pasinaudoti bendrosios rinkos teikiama nauda ir įveikti kliūtis, kaip antai 
netinkamą Europos Sąjungos teisės aktų taikymą.

SOLVIT, Jūsų Europos patarėjas, Europos verslo ir inovacijų tinklas, Europos vartotojų 
centrai ir Europos užimtumo tarnyba yra kelios susijusios priemonės. 

Nors reikia pabrėžti šių mechanizmų svarbą, daugelis jų dažnai veikia lygiagrečiai, todėl 
dubliuojamos pastangos ir nepakankamai koordinuojama veikla. Be to, piliečių ir įmonių 
požiūriu, skirtingų ir sutampančių priemonių gausa sukelia sunkumų nustatyti tinkamą 
konkrečiai problemai skirtą priemonę. Tai, kad dauguma SOLVIT gautų prašymų laikomi 
viršijančiais jo įgaliojimus, rodo, koks svarbus šis klausimas. Pranešėjas ragina Komisiją 
koordinuoti visas šias iniciatyvas remiantis vartotojų požiūriu: per piliečiams skirtą bendrą 
veikiantį informacijos centrą.

Valstybės narės taip pat raginamos užtikrinti, kad SOLVIT centrai turėtų išteklių, būtinų 
tinkamam veikimui. Darbuotojų trūkumas yra problema jau daugelį metų; nors valstybių narių 
pastangos neseniai padėjo pagerinti padėtį, ypač svarbu SOLVIT suteikti tinkamą struktūrą ir 
pakankamai darbuotojų, kad būtų galima laikytis byloms spręsti numatyto termino. Taip bus 
užtikrinta, kad piliečių ir įmonių problemos būtų išspręstos veiksmingai ir tinkamai. 

Komisija netrukus aptars galimybę suteikti SOLVIT teisinį pagrindą. Pranešėjas palaiko 
mintį, kad sukūrus konkretų SOLVIT teisinį pagrindą šiai programai turėtų būti užtikrintas 
tinkamas išteklių paskirstymas ir bus lengviau atlikti jos užduotis. Tai neabejotinai naudinga 
piliečiams ir įmonėms. 

Vis dėlto pranešėjas įspėja dėl perdėto įforminimo, kurį tam tikrose valstybėse narėse gali 
sukelti SOLVIT teisinis pagrindas. Pranešėjas taip pat susirūpinęs dėl galimų subsidiarumo 
problemų, susijusių su šia priemone, ir ragina Komisiją skirti ypatingą dėmesį subsidiarumo 
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principo laikymuisi.


