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Poprawka 1
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie EFTA 
należące do EOG do przeznaczenia 
odpowiednich środków na wprowadzenie 
w życie dyrektywy o usługach, a zwłaszcza 
do ustanowienia pojedynczych punktów 
kontaktowych;

7. zachęca państwa członkowskie EFTA 
należące do EOG do przeznaczenia 
odpowiednich środków na wdrożenie 
przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego; wprowadzenie w życie 
dyrektywy usługowej, a zwłaszcza 
ustanowienie pojedynczych punktów 
kontaktowych, ma w tym kontekście 
ogromne znaczenie;

Or. de

Poprawka 2
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zauważa, że z przyczyn 
instytucjonalnych wdrożenie przepisów 
dotyczących rynku wewnętrznego w 
krajach EFTA należących do EOG 
odbywa się siłą rzeczy wolniej niż w UE;
zwraca uwagę, że pomimo tych 
odmiennych warunków i ogólnie 
pozytywnego bilansu także w krajach 
EFTA należących do EOG istnieje jeszcze 
potencjał do dalszego zmniejszenia 
deficytu transpozycji;

Or. de
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Poprawka 3
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca uwagę, że wbrew umowie o 
swobodzie przemieszczania się 
świadczenie usług w Szwajcarii przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa jest utrudnione 
w szczególności przez następujące 
przeszkody: obowiązujący w Szwajcarii 
wymóg wcześniejszego zgłoszenia z 
ośmiodniowym okresem oczekiwania, 
zakaz wysyłania pracowników 
tymczasowych z krajów UE, obowiązek 
udziału w kosztach wykonawczych 
względem komisji trójstronnych oraz zbyt 
rygorystyczne praktyki wykonawcze;

Or. en

Poprawka 4
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zachęca rząd szwajcarski oraz 
kantony do skorzystania z doświadczeń 
UE i EOG w zakresie otwarcia sektora 
usług poprzez wdrożenie dyrektywy 
usługowej; podkreśla, że z ekonomicznego 
punktu widzenia dyrektywa usługowa 
przynosi skutek liberalizacyjny nie tylko w 
wymiarze międzypaństwowym, ale również 
w samych państwach członkowskich, 
dzięki procesowi przeglądu 
ustawodawstwa krajowego w celu 
likwidacji zbędnych przeszkód dla firm 
oraz dzięki wzajemnej weryfikacji, czym 
państwa członkowskie uzasadniały 
wszelkie dalsze ograniczenia zapewniające 
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ochronę interesu publicznego; dlatego 
uważa, że podobne postępowanie może 
okazać się pomocne w utorowaniu drogi 
do intensyfikacji świadczenia usług 
transgranicznych między UE a 
Szwajcarią;

Or. en

Poprawka 5
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
szwajcarskiej Rady Federalnej o 
transpozycji dyrektywy 2005/36/WE w 
sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych i wzywa Szwajcarię do 
szybkiego zakończenia procesu 
wdrożenia;

Or. en

Poprawka 6
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. stwierdza, że zasadniczo umowa o 
swobodnym przepływie osób nie zawiera 
kompleksowego porozumienia o 
swobodzie świadczenia usług, która jest 
bardzo wybiórczo regulowana 
poszczególnymi umowami dwustronnymi; 
nawołuje Komisję i Szwajcarię do 
przeanalizowania możliwości podjęcia 
negocjacji w celu zawarcia porozumienia 
regulującego wszystkie aspekty swobody 
świadczenia usług;

13. stwierdza, że zasadniczo umowa o 
swobodnym przepływie osób nie zawiera 
kompleksowego porozumienia o 
swobodzie świadczenia usług, która jest 
bardzo wybiórczo regulowana 
poszczególnymi umowami dwustronnymi; 
podkreśla, że kompleksowe porozumienie 
dotyczące swobody świadczenia usług 
przyniosłoby obu stronom znaczne 
korzyści gospodarcze; w związku z tym 
nawołuje Komisję i Szwajcarię do 
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przeanalizowania możliwości podjęcia 
negocjacji w celu zawarcia porozumienia 
regulującego wszystkie aspekty swobody 
świadczenia usług;

Or. de

Poprawka 7
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. w pełni szanuje przyczyny leżące u 
podstaw tak szczególnego charakteru 
relacji między Szwajcarią a UE, a 
jednocześnie uważa, że należy podjąć 
wszelkie wysiłki, aby identyczne lub 
równoległe przepisy regulujące rynek 
wewnętrzny, między innymi w dziedzinie 
swobody świadczenia usług, były 
stosowane w ten sam sposób w UE i w 
Szwajcarii, aby zapewnić rzeczywisty
udział Szwajcarii w rynku wewnętrznym;

14. w pełni szanuje przyczyny leżące u 
podstaw tak szczególnego charakteru 
relacji między Szwajcarią a UE, a 
jednocześnie uważa, że należy podjąć 
wszelkie wysiłki, aby identyczne lub 
równoległe przepisy regulujące rynek 
wewnętrzny, między innymi w dziedzinie 
swobody świadczenia usług, były 
stosowane w ten sam sposób w UE i w 
Szwajcarii, aby zapewnić równy udział 
Szwajcarii w rynku wewnętrznym;

Or. de

Poprawka 8
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zachęca Komisję i Szwajcarię do 
osiągnięcia szybkiego porozumienia w 
ramach trwających negocjacji w sprawie 
umów dwustronnych dotyczących energii 
elektrycznej, rolnictwa, bezpieczeństwa 
żywności, bezpieczeństwa produktów i 
zdrowia publicznego; wzywa Komisję i 
Szwajcarię do sformułowania tych i 
przyszłych umów w sposób jak najbardziej 
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jednoznaczny i perspektywiczny, aby od 
początku ograniczyć możliwości 
niejednolitego ich stosowania;

Or. de

Poprawka 9
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. nawołuje Komisję i Szwajcarię do 
zbadania możliwości znalezienia 
horyzontalnych rozwiązań niektórych 
kwestii instytucjonalnych, aby zmniejszyć 
fragmentaryzację procesu podejmowania 
decyzji oraz poprawić przepływ informacji 
między wspólnymi komitetami; nawołuje 
do większego zaangażowania Szwajcarii w 
proces podejmowania decyzji w UE, 
między innymi poprzez umożliwienie jej 
przedstawiania zaleceń;

18. nawołuje Komisję i Szwajcarię do 
zbadania możliwości znalezienia 
horyzontalnych rozwiązań niektórych 
kwestii instytucjonalnych, aby zmniejszyć 
fragmentaryzację procesu podejmowania 
decyzji, poprawić przepływ informacji 
między wspólnymi komitetami oraz 
przeanalizować wprowadzenie 
skutecznego mechanizmu rozstrzygania 
sporów; nawołuje do większego 
zaangażowania Szwajcarii w proces 
podejmowania decyzji w UE, między 
innymi poprzez umożliwienie jej 
przedstawiania zaleceń;

Or. de

Poprawka 10
Rafał Trzaskowski

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. nawołuje Komisję i Szwajcarię do 
zbadania możliwości znalezienia 
horyzontalnych rozwiązań niektórych 
kwestii instytucjonalnych, aby zmniejszyć 
fragmentaryzację procesu podejmowania 
decyzji oraz poprawić przepływ informacji 
między wspólnymi komitetami; nawołuje 

18. nawołuje Komisję i Szwajcarię do
zbadania w krótkim terminie możliwości 
znalezienia horyzontalnych rozwiązań 
niektórych kwestii instytucjonalnych, aby 
zmniejszyć fragmentaryzację procesu 
podejmowania decyzji oraz poprawić 
przepływ informacji między wspólnymi 
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do większego zaangażowania Szwajcarii w 
proces podejmowania decyzji w UE, 
między innymi poprzez umożliwienie jej 
przedstawiania zaleceń;

komitetami;

Or. en

Poprawka 11
Rafał Trzaskowski

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zwraca uwagę, że w świetle nowych 
wyzwań w obecnych i planowanych 
negocjacjach w sprawie kilku obszarów 
polityki, m.in. ochrony konsumentów, 
istnieje potrzeba przedyskutowania 
możliwości wyjścia poza istniejące ramy 
instytucjonalne i ostatecznego zawarcia 
kompleksowego porozumienia 
dwustronnego z obopólną korzyścią dla 
Szwajcarii oraz UE;

Or. en


