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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnustab SOLVITi tööd, peab eriti kiiduväärseks lahendatud juhtumite määra, mis on 
endiselt kõrge (83%), vaatamata 2008. aastal kasvanud töökoormusele (juhtumite arv 
tõusis tuhandeni, st 22%) ning mõnede SOLVITi keskuste raskustele personalihõivega;

2. tervitab asjaolu, et tänu SOLVITi tegevusele on ELi kodanikud ja ettevõtjad 2008. aastal 
hoidnud kokku kulusid hinnanguliselt 32,6 miljoni euro ulatuses;

3. juhib tähelepanu sellele, et parlamendi petitsioonikomisjon soovitab paralleelselt oma 
menetlusega kaebuste esitajatel pöörduda SOLVITi poole, kui ta leiab, et mõnele 
juhtumile võiks SOLVITi kaudu kiiremini lahenduse saada;

4. tunnistab SOLVITi tõhusust koostöövõrgustikuna, mis püüab mitteametlikult lahendada 
ELi kodanike ja ettevõtjate probleeme, mille põhjus on siseturgu käsitlevate õigusaktide 
vale kohaldamine riigiasutuste poolt;

5. märgib, et SOLVITi 2008. aasta aruande kohaselt ei kuulu suur hulk SOLVITile 
laekuvaid juhtumeid SOLVITi tegevusalasse ning see aeglustab SOLVITi tegevusalasse 
kuuluvate kaebuste lahendamist SOLVITi keskustes;

6. märgib, et on olemas mitmeid üksusi, mille kaudu ELi kodanikud võivad oma 
probleemidest teada anda, muu hulgas Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon, 
SOLVIT, Euroopa Komisjon ja Euroopa Ombudsman;

7. palub SOLVITil suunata Euroopa Komisjonile need ELi õigusaktide vale kohaldamisega 
seotud juhtumid, mille lahendamine osutub talle liiga keeruliseks, ning kui see on 
asjakohane, siis edastada need ka parlamendi petitsioonikomisjonile;

8. tuletab meelde, et kaebusi menetletakse avatud ja läbipaistval viisil tihedas koostöös 
pädevate õigusloomega seotud komisjonide, Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide 
asjassepuutuvate riigiasutustega;

9. on arvamusel, et kaebuste lahendamise protsess võib anda positiivse panuse õigusloome 
parandamisse; tuletab meelde, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist kasvavad oluliselt 
parlamendi volitused ELi õigusakte aktiivselt ja otseselt kujundada, läbi vaadata ja 
parandada; juhib lisaks tähelepanu sellele, et arvesse tuleks võtta ka liikmesriikide 
parlamentide rolli suurendamist;

10. märgib, et ei ole olemas ühte keskust, mis vastutaks kodanike kaebuste käsitlemise eest 
algusest lõpuni, sest neid esitatakse eri kanalite kaudu; nõuab kodanike kaebuste 
vastuvõtmise ja käsitlemisega seotud eri üksuste vahel tihedamat koostööd;

11. palub SOLVITit lisada oma veebilehele link Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni ja 
teiste riiklike parlamentide asjassepuutuvate parlamendikomisjonide lehtedele, et juhtida 
kodanike tähelepanu nende õigusele esitada Euroopa Parlamendile petitsioone ning 
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seeläbi saavutada poliitilise ja õigusloomeprotsessi kaudu oma probleemidele 
kohtuväliseid heastamisvahendeid ja lahendusi;

12. lisaks sellele toetab ideed arendada välja Euroopa institutsioonide ühine veebileht, mille 
eesmärk on ELi kodanikke aidata ning suunata nad otse selle institutsiooni või asutuse 
juurde, kes on pädev nende kaebust käsitlema.
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