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Tarkistus 1
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa ETAan kuuluvia EFTA-valtiota 
varmistamaan riittävät resurssit 
palveludirektiivin täytäntöönpanoa varten 
ja erityisesti perustamaan keskitetyt 
asiointipisteet;

7. kehottaa ETAan kuuluvia EFTA-valtiota 
varmistamaan riittävät resurssit 
sisämarkkinalainsäädännön
täytäntöönpanoa varten; toteaa, että 
palveludirektiivin täytäntöönpano ja 
erityisesti keskitettyjen asiointipisteiden 
määrittäminen on tässä yhteydessä 
erittäin tärkeää;

Or. de

Tarkistus 2
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. tunnustaa, että 
sisämarkkinalainsäädännön 
täytäntöönpano tapahtuu ETAan 
kuuluvissa EFTA-maissa 
institutionaalisista syistä väistämättä 
hitaammin kuin EU:ssa; toteaa, että 
valtioilla on näistä erilaisista 
edellytyksistä ja myös ETAan kuuluvissa 
EFTA-valtioissa saavutetusta kaiken 
kaikkiaan hyvästä täytäntöönpanoasteesta 
huolimatta vielä mahdollisuuksia 
vähentää täytäntöönpanovajetta;

Or. de
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Tarkistus 3
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. toteaa, että erityisesti seuraavat 
esteet, jotka ovat henkilöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevan sopimuksen 
vastaisia, vaikeuttavat pk-yritysten 
palvelujen tuottamista Sveitsissä: 
Sveitsissä voimassa oleva kahdeksan 
päivän ennakkoilmoitusta koskeva 
vaatimus, EU-vuokratyöntekijöiden 
lähettämistä toiseen maahan koskeva 
kielto, velvollisuus osallistua 
kolmikantakomiteoiden toimintakuluihin 
sekä kohtuuttoman tiukka 
täytäntöönpanokäytäntö;

Or. en

Tarkistus 4
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kannustaa Sveitsin hallitusta ja 
kantoneja hyödyntämään EU:n ja ETA:n 
kokemuksia palvelualan avaamisesta 
palveludirektiivin täytäntöönpanon 
avulla; painottaa, että talouden kannalta 
palveludirektiivillä näyttää olevan 
markkinoita liberalisoiva vaikutus sekä 
jäsenvaltioiden välillä että niiden sisällä 
ja että tämä perustuu kansallisen 
lainsäädännön tarkistamisprosessiin 
tarpeettomien sijoittautumisen esteiden 
poistamiseksi ja vertaisarviointiin, jolla 
jäsenvaltiot ovat perustelleet kaikkia 
lisärajoituksia yleisen edun nimissä; 
katsoo siksi, että samantapainen käytäntö 
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voisi osoittautua hyödylliseksi pyrittäessä 
lisäämään rajat ylittävien palvelujen 
tarjoamista EU:n ja Sveitsin välillä;

Or. en

Tarkistus 5
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. pitää myönteisenä Sveitsin 
liittoneuvoston päätöstä 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetun direktiivin 2005/36/EY 
saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja pyytää Sveitsiä 
saattamaan täytäntöönpanoprosessin 
pikaisesti päätökseen;

Or. en

Tarkistus 6
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille, että henkilöiden 
vapaasta liikkuvuudesta tehty sopimus ei 
sisällä kattavaa sopimusta palvelujen 
vapaasta liikkuvuudesta, josta säädetään 
vain hyvin valikoivasti erityisissä 
kahdenvälisissä sopimuksissa; kehottaa 
komissiota ja Sveitsiä tutkimaan 
mahdollisuutta käynnistää neuvottelut, 
joiden tarkoituksena on palvelujen vapaata 
liikkuvuutta koskevan kattavan 
sopimuksen tekeminen;

13. panee merkille, että henkilöiden 
vapaasta liikkuvuudesta tehty sopimus ei 
sisällä kattavaa sopimusta palvelujen 
vapaasta liikkuvuudesta, josta säädetään 
vain hyvin valikoivasti erityisissä 
kahdenvälisissä sopimuksissa; korostaa, 
että palvelujen vapaata liikkuvuutta 
koskevasta laaja-alaisesta sopimuksesta 
olisi merkittäviä taloudellisia etuja 
molemmille osapuolille; kehottaa 
komissiota ja Sveitsiä siksi tutkimaan 
mahdollisuutta käynnistää neuvottelut, 
joiden tarkoituksena on palvelujen vapaata 
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liikkuvuutta koskevan kattavan 
sopimuksen tekeminen;

Or. de

Tarkistus 7
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että olisi pyrittävä 
varmistamaan, että identtisiä ja 
rinnakkaisia sisämarkkinasääntöjä, muun 
muassa palvelujen vapaata liikkuvuutta 
koskevia sääntöjä, tulkitaan ja sovelletaan 
yhtäläisesti EU:ssa ja Sveitsissä, jotta 
voidaan varmistaa Sveitsin 
merkityksellinen osallistuminen 
sisämarkkinoihin; kunnioittaa samalla 
kuitenkin täydellisesti Sveitsin ja EU:n 
välisten suhteiden erityisen luonteen 
perusteita;

14. katsoo, että olisi pyrittävä 
varmistamaan, että identtisiä ja 
rinnakkaisia sisämarkkinasääntöjä, muun 
muassa palvelujen vapaata liikkuvuutta 
koskevia sääntöjä, tulkitaan ja sovelletaan 
yhtäläisesti EU:ssa ja Sveitsissä, jotta 
voidaan varmistaa Sveitsin samanlainen
osallistuminen sisämarkkinoihin; 
kunnioittaa samalla kuitenkin täydellisesti 
Sveitsin ja EU:n välisten suhteiden 
erityisen luonteen perusteita;

Or. de

Tarkistus 8
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kannustaa komissiota ja Sveitsiä 
pyrkimään sähköä, maataloutta, 
elintarviketurvallisuutta, 
tuoteturvallisuutta ja kansanterveyttä 
koskevista kahdenvälisistä sopimuksista 
parhaillaan käytävissä neuvotteluissa 
pikaiseen sopimukseen; kehottaa 
komissiota ja Sveitsiä tekemään näistä ja 
tulevista sopimuksista mahdollisimman 
yksiselitteisiä ja ennakoivia, jotta 
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mahdollisuudet niiden epäyhtenäiseen 
soveltamiseen rajataan jo etukäteen hyvin 
vähäisiksi;

Or. de

Tarkistus 9
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
18 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa komissiota ja Sveitsiä 
tukimaan mahdollisuuksia löytää 
horisontaalisia ratkaisuja tiettyihin 
institutionaalisiin kysymyksiin, vähentää 
päätöksentekojärjestelmän hajanaisuutta ja
parantaa sekakomiteoiden välistä 
tiedonkulkua; katsoo, että Sveitsin olisi 
osallistuttava läheisemmin EU:n 
päätöksentekoprosessiin esimerkiksi siten, 
että Sveitsi voisi esittää suosituksia;

18. kehottaa komissiota ja Sveitsiä 
tutkimaan mahdollisuuksia löytää 
horisontaalisia ratkaisuja tiettyihin
institutionaalisiin kysymyksiin, vähentää 
päätöksentekojärjestelmän hajanaisuutta,
parantaa sekakomiteoiden välistä 
tiedonkulkua ja ottaa käyttöön tehokas 
konfliktienratkaisumekanismi; katsoo, että 
Sveitsin olisi osallistuttava läheisemmin 
EU:n päätöksentekoprosessiin esimerkiksi 
siten, että Sveitsi voisi esittää suosituksia;

Or. de

Tarkistus 10
Rafał Trzaskowski

Päätöslauselmaesitys
18 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa komissiota ja Sveitsiä 
tukimaan mahdollisuuksia löytää 
horisontaalisia ratkaisuja tiettyihin 
institutionaalisiin kysymyksiin, vähentää 
päätöksentekojärjestelmän hajanaisuutta ja 
parantaa sekakomiteoiden välistä 
tiedonkulkua; katsoo, että Sveitsin olisi 
osallistuttava läheisemmin EU:n 
päätöksentekoprosessiin esimerkiksi siten, 
että Sveitsi voisi esittää suosituksia;

18. kehottaa komissiota ja Sveitsiä 
tutkimaan lyhyellä aikavälillä 
mahdollisuuksia löytää horisontaalisia 
ratkaisuja tiettyihin institutionaalisiin 
kysymyksiin, vähentää 
päätöksentekojärjestelmän hajanaisuutta ja 
parantaa sekakomiteoiden välistä 
tiedonkulkua;
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Or. en

Tarkistus 11
Rafał Trzaskowski

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. toteaa, että useita politiikan aloja, 
muun muassa kuluttajansuojaa, 
koskevissa meneillään olevissa ja 
tulevissa neuvotteluissa ilmenevät 
haasteet huomioon ottaen on 
keskusteltava mahdollisuudesta ylittää 
nykyiset institutionaaliset rajat ja 
mahdollisesti tehdä kaiken kattava, sekä 
Sveitsiä että EU:ta hyödyttävä 
kahdenvälinen sopimus;

Or. en


