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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εξαίρει το έργο που έχει επιτελέσει το SOLVIT και ιδίως το ποσοστό επίλυσης 
υποθέσεων, το οποίο έχει παραμείνει υψηλό (83%), παρότι το 2008 ο φόρτος εργασίας 
του δικτύου αυξήθηκε (κατά 29% στις 1.000 υποθέσεις) και παρά το γεγονός ότι 
ορισμένα κέντρα SOLVIT αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης·

2. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι δραστηριότητες του SOLVIT έχουν οδηγήσει σε 
εξοικονόμηση κόστους για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις, το ύψος της 
οποίας εκτιμάται ότι ανήλθε το 2008 στα 32,6 εκατομμύρια ευρώ·

3. καταγράφει το γεγονός ότι η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου, παράλληλα με τη 
δική της διαδικασία, παραπέμπει τους αναφέροντες στο SOLVIT όταν θεωρεί ότι μια 
συγκεκριμένη υπόθεση θα μπορούσε να επιλυθεί ταχύτερα μέσω του SOLVIT·

4. υπενθυμίζει ότι το SOLVIT δεν είναι οργανισμός της ΕΕ με επίσημη αρμοδιότητα να 
αποφαίνεται επί της κοινοτικής νομοθεσίας, αλλά δίκτυο εθελοντικής συνεργασίας που 
έχει συγκροτηθεί μεταξύ εθνικών διοικήσεων, προκειμένου να δίνονται άτυπες λύσεις στα 
προβλήματα που προκύπτουν για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις λόγω της εσφαλμένης 
εφαρμογής της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά από τις δημόσιες αρχές·

5. σημειώνει ότι στην ετήσια αναφορά του SOLVIT για το 2008 αναφέρεται πως το δίκτυο 
προσελκύει υψηλό αριθμό υποθέσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς του, 
γεγονός που επιβραδύνει την εξέταση των παραδεκτών καταγγελιών στα κέντρα SOLVIT·

6. ενθαρρύνει το SOLVIT να παραπέμπει όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και, 
όταν κρίνεται σκόπιμο, στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
υποθέσεις εσφαλμένης εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας που είναι υπερβολικά 
περίπλοκες και δεν μπορούν να επιλυθούν από το ίδιο, 

7. υπενθυμίζει ότι οι αναφορές εξετάζονται με ανοικτό και διαφανή τρόπο σε στενή 
συνεργασία με τις αρμόδιες νομοθετικές επιτροπές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις 
διάφορες αρχές των κρατών μελών·

8. θεωρεί ότι η διαδικασία των αναφορών μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της 
νομοθεσίας· υπενθυμίζει ότι, όταν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβώνας, θα ενισχυθεί 
σημαντικά η αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου να διαμορφώνει, να αναθεωρεί και να 
βελτιώνει με ενεργό και άμεσο τρόπο την κοινοτική νομοθεσία·

9. καταγράφει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έλαβε πρόσφατα καταγγελία σχετικά με 
SOLVIT, με την οποία οι καταγγέλλοντες αμφισβητούσαν πληροφορίες που είχαν 
παρασχεθεί και διαφωνούσαν με το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας SOLVIT· υπογραμμίζει 
ότι πρόκειται για τη μοναδική καταγγελία που ελήφθη κατά την περίοδο που καλύπτει η 
ετήσια έκθεση του 2008·
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10. σημειώνει ότι στον ιστοχώρο του SOLVIT δεν υπάρχει σύνδεσμος προς την Επιτροπή 
Αναφορών του Κοινοβουλίου· ζητεί από το SOLVIT να προσθέσει σχετικό σύνδεσμο, 
ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες ότι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορά στο 
Κοινοβούλιο για την εξωδικαστική διευθέτηση διαφορών μέσω της πολιτικής και 
νομοθετικής διαδικασίας.


