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Τροπολογία 1
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Ενθαρρύνει την παροχή από τα Κράτη 
ΕΟΧ ΕΖΕΣ επαρκών πόρων για την 
εφαρμογή της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες
και τη δημιουργία ιδιαίτερα της υπηρεσίας 
ενιαίας εξυπηρέτησης·

7. Ενθαρρύνει την παροχή από τα Κράτη 
ΕΟΧ ΕΖΕΣ επαρκών πόρων για την 
εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων 
σχετικά με την εσωτερική αγορά· η 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες και 
η δημιουργία ιδιαίτερα υπηρεσίας ενιαίας 
εξυπηρέτησης, είναι εν προκειμένω 
εξαιρετικά σημαντικές·

Or. de

Τροπολογία 2
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή της 
νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς στις 
χώρες ΕΟΧ ΕΖΕΣ συντελείται για 
θεσμικούς λόγους αναγκαστικά με πιο 
αργούς ρυθμούς απ' όσο στην ΕΕ·
επισημαίνει ότι, παρά τις διαφορετικές 
αυτές συνθήκες και τον συνολικά θετικό 
απολογισμό, εξακολουθούν να υπάρχουν 
και στα κράτη ΕΟΧ ΕΖΕΣ δυνατότητες 
για περαιτέρω μείωση του ελλείμματος 
εφαρμογής·

Or. de
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Τροπολογία 3
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. επισημαίνει ότι - σε αντίθεση προς 
τη συμφωνία για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων - η παροχή 
υπηρεσιών εκ μέρους μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελβετία 
δυσχεραίνεται κυρίως από τα ακόλουθα 
εμπόδια: την ισχύουσα στην Ελβετία 
υποχρέωση εκ των προτέρων 
κοινοποίησης με οκταήμερη προθεσμία 
αναμονής, την απαγόρευση αποστολής 
έκτακτου προσωπικού από την ΕΕ, την 
υποχρέωση συμβολής στα έξοδα 
εκτέλεσης των τριμερών επιτροπών 
καθώς και από υπερβολικές πρακτικές 
επιβολής·

Or. en

Τροπολογία 4
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. ενθαρρύνει την ελβετική κυβέρνηση 
και τα καντόνια να βασιστούν στις 
εμπειρίες της ΕΕ και του ΕΟΧ όσον 
αφορά την ελευθέρωση του τομέα των 
υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες· τονίζει ότι, από 
οικονομική άποψη, η οδηγία για τις 
υπηρεσίες αποδεικνύεται ότι ευνοεί την 
ελευθέρωση όχι μόνο στα κράτη μέλη, 
αλλά και εντός των κρατών μελών, μέσω 
της διαδικασίας του ελέγχου της εθνικής 
νομοθεσίας με στόχο την άρση περιττών 
εμποδίων στην εγκατάσταση και στην 
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αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες, όπου 
τα κράτη μέλη δικαιολογούσαν 
οποιουσδήποτε περαιτέρω περιορισμούς 
για λόγους δημοσίου συμφέροντος· για 
τους λόγους αυτούς, φρονεί ότι μια 
παρόμοια πρακτική θα μπορούσε να 
αποδειχθεί χρήσιμη για τη χάραξη του 
δρόμου προς ενισχυμένη παροχή 
υπηρεσιών μεταξύ ΕΕ και Ελβετίας·

Or. en

Τροπολογία 5
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. χαιρετίζει την απόφαση του 
Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου 
για υιοθέτηση της οδηγίας 2005/36/EΚ 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων και ζητεί από 
την Ελβετία ταχεία ολοκλήρωση της 
διαδικασίας εφαρμογής· 

Or. en

Τροπολογία 6
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Παρατηρεί ότι γενικά η FMPA δεν 
περιλαμβάνει μια συνολική συμφωνία για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, 
κάτι που καλύπτεται μερικώς μόνο από 
συγκεκριμένες διμερείς συμφωνίες· καλεί 
την Επιτροπή και την Ελβετία να 
εξετάσουν την πιθανότητα έναρξης 
διαπραγματεύσεων με στόχο τη σύναψη 

13. Παρατηρεί ότι γενικά η FMPA δεν 
περιλαμβάνει μια συνολική συμφωνία για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, 
κάτι που καλύπτεται μερικώς μόνο από 
συγκεκριμένες διμερείς συμφωνίες· τονίζει 
ότι μια εκτεταμένη συμφωνία σχετικά με 
την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
θα απέφερε σε αμφότερες τις πλευρές 
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μιας συνολικής συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών·

σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα·
καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και την 
Ελβετία να εξετάσουν την πιθανότητα 
έναρξης διαπραγματεύσεων με στόχο τη 
σύναψη μιας συνολικής συμφωνίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 7
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. Ενώ σέβεται πλήρως τις αιτίες της 
ειδικής φύσης των σχέσεων μεταξύ 
Ελβετίας και ΕΕ, θεωρεί ότι πρέπει να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι 
ώστε παρόμοιοι ή παράλληλοι κανονισμοί 
εσωτερικής αγοράς, μεταξύ άλλων στον 
τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
υπηρεσιών, να ερμηνεύονται και να 
εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο στην ΕΕ 
και την Ελβετία, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ουσιαστική συμμετοχή της 
Ελβετίας στην εσωτερική αγορά·

14. Ενώ σέβεται πλήρως τις αιτίες της 
ειδικής φύσης των σχέσεων μεταξύ 
Ελβετίας και ΕΕ, θεωρεί ότι πρέπει να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι 
ώστε παρόμοιοι ή παράλληλοι κανονισμοί 
εσωτερικής αγοράς, μεταξύ άλλων στον 
τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
υπηρεσιών, να ερμηνεύονται και να 
εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο στην ΕΕ 
και την Ελβετία, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ισότιμη συμμετοχή της 
Ελβετίας στην εσωτερική αγορά·

Or. de

Τροπολογία 8
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. ενθαρρύνει την Επιτροπή και την 
Ελβετία να επιτύχουν σύντομα συμφωνίες 
στο πλαίσιο των εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τη σύναψη 
διμερών συμφωνιών στους τομείς της 
ηλεκτροδότησης, της γεωργίας, της 
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ασφάλειας των τροφίμων, της ασφάλειας 
των προϊόντων και της δημόσιας υγείας·
καλεί την Επιτροπή και την Ελβετία να 
διατυπώσουν αυτές και μελλοντικές 
συμφωνίες με όσο το δυνατό πιο σαφή 
και διορατικό τρόπο, ούτως ώστε να 
περιοριστούν εκ των προτέρων 
σημαντικά οι δυνατότητες ανομοιογενούς 
εφαρμογής. 

Or. de

Τροπολογία 9
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. Καλεί την Επιτροπή και την Ελβετία να 
εξετάσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης 
οριζόντιων λύσεων σε ορισμένα θεσμικά 
ζητήματα, τη μείωση κατάτμησης του 
συστήματος λήψης αποφάσεων και τη 
βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των 
Μικτών Επιτροπών· καλεί την Ελβετία να 
συμμετέχει πιο στενά στη διαδικασία 
διαμόρφωσης των αποφάσεων εντός της 
ΕΕ, π.χ. δίνοντάς της τη δυνατότητα 
συστάσεων·

18. Καλεί την Επιτροπή και την Ελβετία να 
εξετάσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης 
οριζόντιων λύσεων σε ορισμένα θεσμικά 
ζητήματα, να εξαλείψουν τον 
κατακερματισμό του συστήματος λήψης 
αποφάσεων, να ενισχύσουν την επικοινωνία
μεταξύ των Μικτών Επιτροπών και να 
εξετάσουν τη δυνατότητα καθιέρωσης 
ενός αποτελεσματικού μηχανισμού 
διευθέτησης των διαφορών· καλεί την 
Ελβετία να συμμετέχει πιο στενά στη 
διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων 
εντός της ΕΕ, π.χ. δίνοντάς της τη 
δυνατότητα συστάσεων·

Or. de

Τροπολογία 10
Rafał Trzaskowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. Καλεί την Επιτροπή και την Ελβετία να 18. Καλεί την Επιτροπή και την Ελβετία να 
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εξετάσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης 
οριζόντιων λύσεων σε ορισμένα θεσμικά 
ζητήματα, τη μείωση κατάτμησης του 
συστήματος λήψης αποφάσεων και τη 
βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των 
Μικτών Επιτροπών· καλεί την Ελβετία να 
συμμετέχει πιο στενά στη διαδικασία 
διαμόρφωσης των αποφάσεων εντός της 
ΕΕ, π.χ. δίνοντάς της τη δυνατότητα 
συστάσεων·

εξετάσουν βραχυπρόθεσμα τις 
πιθανότητες εξεύρεσης οριζόντιων λύσεων 
σε ορισμένα θεσμικά ζητήματα, τη μείωση 
κατάτμησης του συστήματος λήψης 
αποφάσεων και τη βελτίωση της 
επικοινωνίας μεταξύ των Μικτών 
Επιτροπών·

Or. en

Τροπολογία 11
Rafał Trzaskowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. σημειώνει ότι, υπό το φως των νέων 
προκλήσεων στις σημερινές και τις 
προβλεπόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά 
με μια σειρά τομέων πολιτικής, στους 
οποίους συγκαταλέγεται και η προστασία 
των καταναλωτών, είναι ανάγκη να 
συζητηθεί η δυνατότητα υπέρβασης του 
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και, 
ενδεχομένως, σύναψης μιας γενικής 
διμερούς συμφωνίας προς το αμοιβαίο 
συμφέρον της Ελβετίας και της ΕΕ·

Or. en


