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Europa-Parlamentet, 

- der henviser til Kommissionens henstilling 2013/461/EU af 17. september 2013 om 

principperne for SOLVIT1, 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. september 2013 om mere indflydelse til 

virksomheder og borgere på Europas indre marked: En handlingsplan for at styrke Dit 

Europa i samarbejde med medlemsstaterne (COM(2013)0636), 

- der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 24. februar 2012 

med titlen "Reinforcing effective problem-solving in the Single Market – Unlocking 

SOLVIT's full potential at the occasion of its 10th anniversary" (SWD(2012)0033), 

- der henviser til Kommissionens første rapport af 28. november 2012 om status for 

integrationen på det indre marked 2013 – Bidrag til den årlige vækstundersøgelse 2013 

(COM(2012)0752), 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. juni 2012 om bedre forvaltning af det 

indre marked (COM(2012)0259), 

- der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 24. februar 2012 

med titlen "Making the Single Market Deliver – Annual Governance Check-up 2011" 

(SWD(2012)0025),  

- der henviser til onlineresultattavlen for det indre marked, som blev offentliggjort den 4. 

juli 2013, 

- der henviser til undersøgelsen "en europæisk kvikskranke" fra juli 2013, der blev bestilt 

af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, 

- der henviser til sin beslutning af 7. februar 2013 om forvaltningen af det indre marked2, 

- der henviser til sin beslutning af 14. juni 2012 om akten for det indre marked – de næste 

trin i vækstbestræbelserne3, 

- der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om styring og partnerskab i det indre 

marked4, 
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- der henviser til sin beslutning af 9. marts 2010 om SOLVIT1, 

- der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 

udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0059/2014), 

A. der henviser til, at borgeres og virksomheders rettigheder i det indre marked skal udøves 

effektivt, og at den EU-lovgivning, der garanterer disse rettigheder, skal håndhæves 

effektivt for at sikre, at borgere og virksomheder alle får gavn af det indre markeds 

potentiale; 

B. der henviser til, at man ved at oplyse borgerne om deres rettigheder og lette deres 

udøvelse heraf kan hjælpe det indre marked til at fungere bedre; 

C. der henviser til, at SOLVIT i øjeblikket behandler ca. 1 300 sager om året og formår at 

finde løsninger for omkring 90 % af dets klienter inden for fristen på 70 dage; 

D. der henviser til, at interessen for og anvendelsen af Dit Europa er i hastig vækst, og at 

mere end 11 000 besøgende ifølge onlineresultattavlen for det indre marked i 2012 

besøgte portalen hver dag i forhold til 6 500 det foregående år; 

E. der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har opfordret til yderligere at styrke 

SOLVIT-nettet og til, at der skal være flere og bedre oplysninger til rådighed om EU-

rettighederne; 

F. der henviser til, at SOLVIT spiller en væsentlig rolle som et centralt redskab til 

problemløsning og følgelig som et middel til at sikre en bedre overholdelse af EU-

lovgivningen om det indre marked; der henviser til, at SOLVIT til trods herfor forbliver 

underudnyttet, og at dets potentiale endnu ikke er blevet fuldt udnyttet; 

G. der henviser til, at SOLVIT-systemet, hvis der gøres fuld brug heraf, på en lang række 

områder kan blive nyttigt, når det gælder om at undgå overdreven brug af retssystemer, 

der kan være yderst komplicerede og dermed gør det svært for borgere og virksomheder 

at løse deres problemer; 

H. der henviser til, at undersøgelsen "en europæisk kvikskranke", der blev bestilt af IMCO, 

viser, at europæiske borgere og virksomheder har adgang til en bred vifte af 

onlineoplysninger, onlinerådgivning og onlinebistand, men at kendskabet til disse 

tjenester er meget lavt, idet 91,6 % af de adspurgte personer ikke havde kendskab til en 

onlinetjeneste, som de kunne anvende for at løse problemer om det indre marked; 

I. der henviser til, at effektiviteten af SOLVIT's bistand i vidt omfang afhænger af, om 

personalet er veluddannet; 

J. der henviser til, at der bør gøres yderligere bestræbelser på bedre at integrere SOLVIT i 

udbuddet af assistancetjenester og håndhævelsesredskaber, der står til rådighed på 

medlemsstats- og EU-niveau; 

K. der henviser til, at borgere og virksomheder med henblik på at identificere problemer 
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korrekt, når de opstår, og for at kunne løse dem skal kende deres rettigheder i det indre 

marked, og at der stadig skal arbejdes på at styrke kendskabet hertil; 

Indledning: en effektiv udøvelse af rettigheder og en effektiv anvendelse af muligheder i det 

indre marked 

1. gentager, at det indre markeds potentiale kun kan udnyttes fuldt ud, hvis borgere og 

virksomheder kender deres rettigheder og muligheder og kan gøre effektiv brug af dem; 

minder om, at disse målsætninger kun kan opfyldes, såfremt medlemsstaterne sikrer en 

effektiv håndhævelse af lovgivningen om det indre marked, og såfremt der stilles 

oplysninger af god kvalitet og effektive problemløsningsmekanismer til rådighed; 

2. fremhæver, at mange problemer vedrørende det indre marked skyldes overregulering, sen 

eller forkert gennemførelse i én eller flere medlemsstater eller nationale regler, som er i 

strid med EU-lovgivningen; opfordrer på det kraftigste Kommissionen til i denne 

henseende at lægge pres på de medlemsstater, som ikke overholder reglerne for det indre 

marked; 

3. påpeger, at mange problemer vedrørende gennemførelsen af reglerne for det indre marked 

opdages gennem SOLVIT-nettet, og roser SOLVIT's bidrag til administrative og 

reguleringsmæssige ændringer for at afhjælpe disse problemer; opfordrer indtrængende 

Rådet til at træffe foranstaltninger til at forbedre offentlige administrationers opgaver med 

henblik på at styrke samarbejdet mellem nationale myndigheder og Kommissionen; 

4. understreger, at SOLVIT skal have et effektivt middel til at advare Kommissionen om 

problemer på det indre marked som følge af manglende overholdelse af EU-lovgivningen, 

som det er blevet bekendt med;  

5. understreger, at en korrekt gennemførelse, håndhævelse og overholdelse af lovgivningen 

om det indre marked er af afgørende betydning for europæiske borgere og virksomheder 

og følgelig for økonomien som helhed og borgernes tillid til, at det indre marked er 

velfungerende; understreger desuden medlemsstaternes retlige forpligtelser i denne 

henseende; 

6. gentager sine opfordringer til yderligere at udvikle de gældende overtrædelsesprocedurer, 

herunder ved at sikre en mere stringent anvendelse af disse procedurer i forbindelse med 

overtrædelser af Unionens lovbestemmelser vedrørende det indre marked og ved at 

anvende hurtigere procedurer; 

7. understreger endvidere betydningen af at gøre enhver indsats for at sikre, at 

håndhævelsesproblemer undgås, opdages eller fjernes, før det bliver nødvendigt at 

indlede formelle overtrædelsesprocedurer; 

8. fremhæver anvendelsen af nultolerance over for manglende overholdelse af 

tjenesteydelsesdirektivet og peer review i forbindelse med gennemførelsen og 

omsætningen til national lovgivning af dette direktiv som metoder til at sikre effektiv 

anvendelse af lovgivningen om det indre marked; 

SOLVIT: bistår enkeltpersoner og virksomheder med at løse problemer 

9. glæder sig over Kommissionens nye henstilling om principperne for SOLVIT, der baner 



vejen for SOLVIT 2.0; 

10. bemærker, at SOLVIT-nettet har opnået konkrete resultater og har vist sig nyttigt; 

bemærker imidlertid, at der er rig mulighed for forbedring, især hvad angår bilæggelse af 

erhvervsrelaterede tvister og sagsbehandlingstid; 

11. glæder sig over Kommissionens bestræbelser på fortsat at optimere SOLVIT-nettets 

vellykkede arbejde, hvad angår uformel, hurtig løsning af grænseoverskridende tvister om 

spørgsmål, der vedrører det indre marked – et redskab til at løse problemer med forkert 

anvendelse af bestemmelser efter omsætning i national lovgivning – idet der benyttes 

procedurer, der er så tilgængelige som muligt for borgerne, og foreslår, at 

medlemsstaterne arbejder tæt sammen med Kommissionen om at forbedre SOLVIT-

systemet som en fri, brugervenlig service; 

12. mener, at SOLVIT-centrenes resultater konstant bør forbedres, især hvad angår sager 

vedrørende socialsikring, og tilskynder til bedre samordning af nationale 

socialsikringsordninger; 

 

13. kræver, at der rettes særlig opmærksomhed mod alle grænseoverskridende spørgsmål, der 

vedrører arbejdsret, sociale rettigheder og ligebehandling, idet opmærksomheden navnlig 

rettes mod spørgsmål vedrørende pensioner, arbejdstagere i Den Europæiske Union og 

udsendte arbejdstagere; 

14. understreger især betydningen af SOLVIT for mobile arbejdstagere med hensyn til 

spørgsmål om ligebehandling og løsning af grænseoverskridende problemer; 

15. bemærker, at en stor del af SOLVIT's klienter er borgere; understreger behovet for fuldt 

ud at udnytte SOLVIT's store potentiale som et redskab til problemløsning for 

virksomheder; understreger, at der skal gøres en yderligere indsats med henblik på at øge 

virksomhedernes, især små og mellemstore virksomheders, kendskab til SOLVIT, 

informere dem om dets muligheder og sætte dem i stand til bedre at anvende det; bifalder 

den nylige opdatering af virksomhedsportalen Dit Europa som et positivt skridt i denne 

retning; 

16. efterlyser mere intensive oplysningskampagner om SOLVIT med henblik på at øge 

kendskabet til nettet betragteligt; opfordrer medlemsstaterne, Kommissionen og 

medlemmerne af Europa-Parlamentet til i deres valgkredse at lancere 

oplysningskampagner for at fremme Dit Europas rolle og SOLVIT's rolle; understreger, at 

medlemsstaterne har mulighed for yderligere at fremme SOLVIT på regionalt plan, og 

bemærker samtidig, at al sagsbehandlingen skal finde sted på nationalt plan; 

17. henleder opmærksomheden på, at SOLVIT stadig får indbragt et stort antal sager, som 

ikke henhører under nettets virksomhedsområde, og som forsinker behandlingen af klager 

til SOLVIT; understreger derfor, at det er nødvendigt at oplyse borgere og virksomheder 

bedre om SOLVIT's beføjelser; 

18. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at tilstrækkelige ressourcer stilles til rådighed for at 

vedligeholde SOLVIT-nettet med henvisning til betingelserne for organisationen af 

SOLVIT-centre som fastsat i Kommissionens henstilling af 17. september 2013; 

19. understreger betydningen af at bevare kvaliteten af de tjenester, som SOLVIT tilbyder, til 



trods for budgetbegrænsninger og begrænsede menneskelige ressourcer; understreger 

betydningen af at sikre, at SOLVIT-centrene har tilstrækkeligt veluddannet personale med 

passende juridisk ekspertise og viden om de relevante EU-sprog, og at personalet 

tilsvarende tilbydes passende uddannelse for løbende at ajourføre deres kompetencer og 

viden; 

20. påpeger betydningen af, at SOLVIT-centrene i de forskellige medlemsstater alle tilbyder 

den samme servicestandard, da dette er meget vigtigt for en effektiv problemløsning; 

21. understreger betydningen af hurtige løsninger på problemer, der kun kræver præcisering 

af EU-lovgivningen og passende kommunikation med ansøgere i komplicerede sager; 

22. opfordrer til en bedre strømlining med andre procedurer til behandling af klager, navnlig 

EU Pilot; 

23. understreger betydningen af at få SOLVIT til at behandle flere erhvervsrelaterede sager; 

bemærker, at dette kræver større viden om SOLVIT inden for erhvervslivet, et tættere 

samarbejde mellem SOLVIT og europæiske og nationale erhvervssammenslutninger, 

f.eks. i form af en arbejdsgruppe, der samler SOLVIT-centre og 

erhvervssammenslutninger, og villighed i visse SOLVIT-centre til at behandle mere 

komplekse sager; 

 

24. beklager, at mange erhvervsrelaterede sager, der kunne behandles af SOLVIT, afvises 

med den begrundelse, at de er for komplekse; mener, at hvis bestemte SOLVIT-centre 

finder sådanne erhvervsrelaterede sager for komplekse at behandle, er dette et problem, 

der skal løses lokalt i de pågældende SOLVIT-centre; 

25. fremhæver betydningen af, at Kommissionen yder uformel bistand med 

sagsbehandlingen, herunder uformel juridisk rådgivning i komplekse sager; opfordrer 

SOLVIT-centrene til at gøre brug af en sådan bistand; 

26. understreger betydningen af informationsudveksling mellem SOLVIT-centrene og 

anbefaler, at medlemsstaterne investerer i at forbedre samarbejdet mellem disse centre; 

tilskynder SOLVIT-centrene i hele Unionen til at indlede en mere detaljeret og 

vidtrækkende udveksling af bedste praksis, og understreger betydningen af en sådan 

udveksling mellem SOLVIT-centrene med hensyn til gennemførelse og fremme af 

tjenesteydelser; 

27. glæder sig over præcisionen i Kommissionens henstilling 2013/461/EU om SOLVIT's 

mandat med hensyn til sager, hvor nationale regler er i strid med EU-lovgivningen (også 

kendt som strukturelle sager); glæder sig over, at visse SOLVIT-centre behandler sådanne 

sager; opfordrer alle SOLVIT-centre til at yde effektiv bistand, når der opstår sådanne 

strukturelle problemer, herunder ved at bistå med at identificere mulige problemer, der 

skyldes foreslået national lovgivning; 

28. opfordrer SOLVIT-centrene til at udvise større dristighed og effektivitet i forbindelse med 

deres svar på klager og navnlig i forbindelse med behandlingen af mere komplekse sager; 

29. fremhæver, at det er væsentligt, at ansøgeren, de involverede SOLVIT-centre og 

Kommissionen fastholder kommunikationen og et tæt samarbejde under hele proceduren; 

bemærker, at ansøgeren i mange tilfælde ikke høres under proceduren, men at ansøgeren 



blot er i kontakt med SOLVIT-centret, når denne indgiver ansøgningen, og når sagen 

afsluttes; 

30. mener, at der bør være et tættere samarbejde mellem alle forvaltningsniveauer i 

medlemsstaterne og SOLVIT; 

31. glæder sig især over beskyttelsen af personoplysninger gennem SOLVIT-centrene og 

kræver, at denne beskyttelse løbende overvåges og om nødvendigt udbygges for at 

opfylde brugernes databeskyttelseskrav; 

32. understreger betydningen af at øge kendskabet til og synligheden af SOLVIT-nettet og af 

at bringe det tættere på personer, som ikke kender til det; opfordrer medlemsstaterne og 

Kommissionen til at sikre lige adgang til SOLVIT-centre og onlineportaler, f.eks. for 

personer med handicap og ældre, og til at udvikle alle muligheder for at etablere kontakt 

mellem brugere og SOLVIT-centre i denne forbindelse; tager højde for Kommissionens 

forslag til direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder 

(COM(2012)0721); 

33. understreger behovet for at forbinde og integrere SOLVIT-portaler med andre relaterede 

aktører og platforme for at øge tilgængeligheden og synligheden for alle brugere; foreslår, 

at medlemsstaterne arbejder tæt sammen med Kommissionen om at forbedre SOLVIT-

systemet ved at sikre en sammenhængende tilgang i hele EU og forbedre synligheden 

heraf; mener, at alle relevante EU-institutioners websteder bør indeholde et link til Dit 

Europa-webstedet; 

34. understreger vigtigheden af at udbrede kendskabet til databasen for SOLVIT-sager og 

glæder sig over Kommissionens henstilling angående nødvendigheden af at forelægge 

oplysninger om alternative problemløsningsnetværker eller kilder til oplysninger, 

herunder andre mulige måder, hvorpå der kan klages, på både nationalt plan og EU-plan, i 

sager, som SOLVIT ikke kan behandle; 

35. opfordrer SOLVIT-centrene til at engagere sig proaktivt ved at tage initiativer til at 

etablere kontakt med borgere, virksomheder og nationale parlamenter; 

36. glæder sig over onlineresultattavlen for det indre marked, der forelægger data om 

medlemsstaternes resultater for så vidt angår SOLVIT og Dit Europa og deres resultater 

med hensyn til EU-lovgivning af relevans for det indre markeds funktion; 

37. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe yderligere foranstaltninger til at 

formidle oplysninger om tilgængeligheden af disse instrumenter til borgere, virksomheder 

og iværksættere under anvendelse af alle former for medier, herunder internettet, for at 

sikre, at oplysningerne når ud til det størst mulige antal borgere og virksomheder; 

opfordrer medlemsstaterne til at tilrettelægge oplysningskampagner målrettet specifikke 

grupper, herunder virksomheder – særlig små og mellemstore virksomheder; 

38. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den årlige rapport om det indre markeds 

integration fortsat at overvåge resultaterne fra Unionens problemløsningsmekanismer – 

navnlig SOLVIT – som en del af den årlige vækstundersøgelse; gentager endvidere sin 

opfordring til Kommissionen om at styrke forvaltningen af det indre marked ved at 

oprette en særlig søjle i det europæiske semester, herunder målrettede landespecifikke 

henstillinger; 



39. fastholder sit engagement i nøje at overvåge SOLVIT's fremskridt; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at udarbejde målelige milepæle for den ønskede 

udvikling af SOLVIT; tilskynder medlemsstaterne til ligeledes at fastsætte deres egne 

målelige mål og frister for udviklingen af sagsbehandling i de lokale SOLVIT-centre; 

mener i denne forbindelse, at en opdeling mellem borgerrelaterede sager og 

erhvervsrelaterede sager med henblik på at overvåge fremskridt kan være vejen frem; 

mener, at det bør genovervejes at erstatte den uformelle procedure med en 

lovgivningsmæssig retsakt, såfremt disse mål ikke nås, idet der tages højde for 

eksisterende mekanismer som dem, der er fastlagt i direktiv 2013/11/EU om alternativ 

tvistbilæggelse og forordning (EU) nr. 524/2013 om onlinetvistbilæggelse; opfordrer 

indtrængende Rådet til at følge Parlamentets ambition i denne henseende; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til nøje at overvåge fremskridt hen imod opfyldelsen 

af disse SOLVIT-mål på EU-plan og nationalt plan inden for det europæiske semester; 

Dit Europa: en bedre imødekommelse af borgeres og virksomheders behov 

40. bemærker den fortsatte stigning i anvendelsen af portalen Dit Europa; 

41. tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til klart at skelne mellem Dit Europa og 

SOLVIT, samtidig med at deres respektive synlighedskampagner samordnes; 

42. glæder sig over de mål, der er fastlagt i handlingsplanen for Dit Europa, nemlig at 

formidle praktiske oplysninger af god kvalitet om EU-rettighederne i det indre marked, 

øge bevidstheden om Dit Europa og at iværksætte et tæt partnerskab mellem 

Kommissionen og medlemsstaterne; 

43. tilskynder Kommissionen til at træffe mere effektive foranstaltninger til at placere Dit 

Europa som et redskab for virksomheder og til at øge synligheden heraf, bl.a. ved at gøre 

bedre brug af de sociale medier; mener, at portalen Dit Europa gennem branding og med 

inklusionen af SOLVIT bør blive den fælles indgangsportal for europæiske forbrugere og 

virksomheder, når de står over for problemer eller søger information; mener, at en sådan 

fælles indgangsportal kan fungere som referencepunkt for borgere og virksomheder og 

bedre lette deres adgang til forskellige informationsværktøjer og specialiserede 

problemløsningsmekanismer, herunder SOLVIT; 

44. opfordrer Kommissionen til at udvide Dit Europas anvendelsesområde til fuldt ud at 

omfatte rettigheder, pligter og muligheder i det indre marked og gøre portalen så 

brugervenlig som muligt; 

45. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forelægge oplysninger om nationale regler 

og procedurer for EU-rettighederne; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at disse 

oplysninger er praktiske, ikketekniske, let tilgængelige for alle, opdaterede og 

tilgængelige på de relevante sprog og at forbinde deres nationale portaler (e-forvaltning) 

med Dit Europa; 

o 

o     o 

46. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes parlamenter og regeringer. 


