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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt 
en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over het werk dat door SOLVIT is gedaan en is vooral tevreden over het 
percentage opgeloste zaken dat met 83% hoog bleef,  hoewel de arbeidsbelasting in 2008 met 
een stijging van 22% tot 1000 zaken toenam en sommige SOLVIT-centra met 
personeelsproblemen te kampen hebben;

2. constateert tot zijn tevredenheid dat de activiteiten van SOLVIT Europese burgers en
bedrijven kostenbesparingen hebben opgeleverd die naar schatting in 2008 EUR 32,6 miljoen 
bedroegen;

3. memoreert dat de Commissie verzoekschriften van het Parlement indieners van 
verzoekschriften, parallel aan de eigen procedure, naar SOLVIT verwijst wanneer zij denkt
dat een oplossing in sommige gevallen sneller via SOLVIT te vinden is;

4. herinnert eraan dat SOLVIT geen EU-orgaan is met de formele bevoegdheid over de 
wetgeving van de EU te oordelen, maar een vrijwillig, tussen de nationale 
bestuursinstellingen functionerend samenwerkingsnetwerk dat informele oplossingen wil
vinden voor problemen waarmee burgers en bedrijfsleven wegens een onjuiste toepassing 
van de wettelijke internemarktvoorschriften door overheidsinstanties worden geconfronteerd;

5. neemt er kennis van dat in het SOLVIT-jaarverslag over 2008 wordt vermeld dat SOLVIT 
een groot aantal niet voor SOLVIT bedoelde zaken aantrekt, wat de behandeling van 
SOLVIT-klachten in de SOLVIT-centra vertraagt;

6. moedigt SOLVIT aan gevallen van een onjuiste toepassing van de EU-wetgeving die te 
complex zijn om ze zelf op te lossen niet alleen aan de Commissie voor te leggen, maar ook, 
wanneer dat zinvol is, aan de Commissie verzoekschriften van het Parlement;

7. wijst erop dat verzoekschriften op open en doorzichtige wijze behandeld worden, in nauwe 
samenwerking met de terzake bevoegde wetgevende commissies, de Europese Commissie en 
de verschillende autoriteiten in de lidstaten;

8. is van mening dat met de verzoekschriftenprocedure een positieve bijdrage aan een beter 
wetgevingsproces kan worden geleverd; brengt in herinnering dat het vermogen van het 
Parlement om de EU-wetgeving actief en direct vorm te geven, te herzien en te verbeteren na 
de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon enorm zal toenemen;

9. vermeldt dat het Parlement onlangs een klacht over SOLVIT ontving waarin verstrekte
informatie en de uitslag van een SOLVIT-procedure werden betwist; onderstreept echter dat 
dit de enige klacht is die ontvangen werd in de periode waarop het jaarverslag 2008 
betrekking heeft;

10. constateert dat er op de website van SOLVIT geen link is naar de Commissie 
verzoekschriften van het Parlement; verzoekt SOLVIT een dergelijke link in de site op te 
nemen, waarmee de burgers kunnen worden gewezen op hun recht een verzoekschrift tot het 
Parlement te richten zodat buitengerechtelijk, langs politieke weg of via het 
wetgevingsproces, een oplossing voor hun probleem wordt gevonden.


