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Pozměňovací návrh 1
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá státy EHP ESVO, aby vyčlenily 
odpovídající zdroje na provádění směrnice 
o službách a aby především zřídily 
jednotlivá kontaktní místa;

7. vyzývá státy EHP/ESVO, aby vyčlenily 
odpovídající zdroje na provádění právních 
předpisů týkajících se vnitřního trhu; 
provádění směrnice o službách, především 
zřízení jednotlivých kontaktních míst je 
v této souvislosti nesmírně důležité;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. uznává, že provádění právních 
předpisů týkajících se vnitřního trhu ve 
státech EHP/ESVO probíhá 
z institucionálních důvodů nutně pomaleji 
než v EU; připomíná, že přes rozdílné 
podmínky a celkově dobrou bilanci 
existuje i ve státech EHP/ESVO ještě 
potenciál pro další snížení deficitu 
v provádění;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. poukazuje na to, že v rozporu 
s dohodou o volném pohybu osob ztěžují 
malým a středním podnikům poskytování 
služeb ve Švýcarsku zejména tyto 
překážky: ve Švýcarsku platná povinnost 
oznamování předem s osmidenní čekací 
lhůtou, zákaz vysílání dočasných 
agenturních pracovníků EU, povinnost 
přispět na náklady třístranných komisí na 
vymáhání práva a neopodstatněně přísné 
vymáhání práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vybízí švýcarskou vládu a kantony, 
aby využily zkušenosti EU a EHP 
s otevíráním odvětví služeb 
prostřednictvím provádění směrnice 
o službách; zdůrazňuje, že směrnice 
o službách již má z hospodářského 
hlediska zřejmý liberalizační účinek nejen 
napříč členskými státy, ale i v členských 
státech samotných prostřednictvím
postupu sledování vnitrostátních právních 
předpisů, jehož cílem je odstranit zbytečné 
překážky bránící usazování, a vzájemného 
hodnocení, v němž členské státy 
zdůvodňují ve veřejném zájmu jakákoli 
další omezení; domnívá se proto, že 
podobné opatření by mohlo být užitečné 
při přípravě rozšíření přeshraničního 
poskytování služeb mezi EU 
a Švýcarskem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vítá rozhodnutí Spolkové rady 
Švýcarska převzít směrnici 2005/36/ES 
o uznávání odborných kvalifikací a žádá 
Švýcarsko o rychlé dokončení procesu 
jejího provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že Dohoda o volném 
pohybu osob obecně neobsahuje úplné 
dorozumění o volném pohybu služeb, který 
je výběrově upraven zvláštními 
dvoustrannými dohodami; vyzývá Komisi 
a Švýcarsko, aby prověřily možnost zahájit 
jednání s cílem uzavřít všezahrnující
dohodu o volném pohybu služeb;

13. konstatuje, že Dohoda o volném 
pohybu osob obecně neobsahuje úplné 
dorozumění o volném pohybu služeb, který 
je výběrově upraven zvláštními 
dvoustrannými dohodami; zdůrazňuje, že 
komplexní dohoda o volném pohybu 
služeb by oběma stranám přinesla značné 
hospodářské výhody; vyzývá proto Komisi 
a Švýcarsko, aby prověřily možnost zahájit 
jednání s cílem uzavřít komplexní dohodu 
o volném pohybu služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 14 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. plně respektuje příčiny specifické 
povahy vztahů mezi Švýcarskem a EU, 
avšak má za to, že je třeba vyvinout 
veškeré úsilí, aby totožná nebo paralelní 
pravidla vnitřního trhu, mimo jiné v oblasti 
volného pohybu služeb, byla vykládána 
a uplatňována stejným způsobem v EU i ve 
Švýcarsku, aby byla zajištěna smysluplná 
účast Švýcarska na vnitřním trhu;

14. plně respektuje příčiny specifické 
povahy vztahů mezi Švýcarskem a EU, 
avšak má za to, že je třeba vyvinout 
veškeré úsilí, aby totožná nebo paralelní 
pravidla vnitřního trhu, mimo jiné v oblasti 
volného pohybu služeb, byla vykládána 
a uplatňována stejným způsobem v EU i ve 
Švýcarsku, aby byla zajištěna stejná účast
Švýcarska na vnitřním trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vybízí Komisi a Švýcarsko, aby 
v probíhajících jednáních o dvoustranné 
dohodě v oblasti energetiky, zemědělství, 
bezpečnosti potravin, bezpečnosti výrobků 
a veřejného zdraví dospěly k brzké 
dohodě; vyzývá Komisi a Švýcarsko, aby 
tyto a budoucí dohody formulovaly pokud 
možno jasně a předvídavě a značně tak již 
předem omezily možnost nejednotného 
uplatňování;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi a Švýcarsko, aby 
prozkoumaly možnosti nalezení 

18. vyzývá Komisi a Švýcarsko, aby 
prozkoumaly možnosti nalezení 
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horizontálních řešení některých 
institucionálních záležitostí, zmenšily 
roztříštěnost systému rozhodování 
a posílily komunikaci mezi smíšenými 
výbory; vyzývá k tomu, aby se Švýcarsko 
mohlo více zapojit do procesu formování 
rozhodnutí uvnitř EU například tím, že mu 
bude umožněno dávat doporučení;

horizontálních řešení některých 
institucionálních záležitostí, zmenšily 
roztříštěnost systému rozhodování, posílily 
komunikaci mezi smíšenými výbory 
a posoudily zavedení účinného 
mechanismu řešení sporů; vyzývá k tomu, 
aby se Švýcarsko mohlo více zapojit do 
procesu formování rozhodnutí uvnitř EU 
například tím, že mu bude umožněno dávat 
doporučení;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Rafał Trzaskowski

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi a Švýcarsko, aby 
prozkoumaly možnosti nalezení 
horizontálních řešení některých 
institucionálních záležitostí, zmenšily 
roztříštěnost systému rozhodování 
a posílily komunikaci mezi smíšenými 
výbory; vyzývá k tomu, aby se Švýcarsko 
mohlo více zapojit do procesu formování 
rozhodnutí uvnitř EU například tím, že 
mu bude umožněno dávat doporučení;

18. vyzývá Komisi a Švýcarsko, aby 
v krátké době prověřily možnosti nalezení 
horizontálních řešení některých 
institucionálních záležitostí, zmenšily 
roztříštěnost systému rozhodování 
a posílily komunikaci mezi smíšenými 
výbory;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Rafał Trzaskowski

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. konstatuje, že vzhledem k novým 
výzvám v nynějších a plánovaných 
jednáních o různých oblastech politiky, 
mimo jiné o ochraně spotřebitelů, je 
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potřeba projednat možnost překročení 
stávajícího legislativního rámce a časem 
uzavřít komplexní dvoustrannou dohodu 
ke vzájemnému prospěchu Švýcarska 
a EU;

Or. en


