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Amendamentul 1
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. încurajează statele SEE/AELS să aloce 
resurse adecvate pentru aplicarea 
Directivei privind serviciile și îndeosebi să 
instituie punctele unice de contact;

7. încurajează statele SEE/AELS să aloce 
resurse adecvate pentru aplicarea
dispozițiilor privind piața internă; 
aplicarea Directivei privind serviciile,
îndeosebi instituirea punctelor unice de 
contact, este în acest context esențială;

Or. de

Amendamentul 2
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. admite că aplicarea dispozițiilor 
privind piața internă în statele SEE/EFTA 
se desfășoară în mod necesar mai lent 
decât în UE, din motive instituționale; 
consideră însă că, în pofida condițiilor 
diferite și a bilanțului general 
satisfăcător, există potențial și în statele 
SEE/EFTA pentru reducerea deficitului 
de transpunere a legislației;

Or. de

Amendamentul 3
Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că mai ales următoarele 
obstacole, contrare acordului de liberă 
circulație, îngreunează prestarea de 
servicii de către întreprinderile mici și 
mijlocii în Elveția: obligația de 
înregistrare prealabilă în vigoare în 
Elveția, cu perioadă de așteptare de opt 
zile, interdicția asupra detașării de 
lucrători din UE, obligația de participare 
la costurile de implementare ale 
comisiilor tripartite, precum și proceduri 
exagerate de implementare a dispozițiilor 
legale;

Or. de

Amendamentul 4
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. încurajează guvernul elvețian și 
autoritățile cantoanelor să facă uz de 
experiența UE și a SEE privind 
liberalizarea sectorului serviciilor, prin 
transpunerea Directivei privind serviciile; 
subliniază că, din punct de vedere 
economic, Directiva privind serviciile 
manifestă efecte de liberalizare nu numai 
în relațiile dintre statele membre, ci și în 
interiorul acestora, prin intermediul 
procesului de monitorizare a legislației 
naționale, de înlăturare a obstacolelor 
inutile la instituire, și revizuire inter 
pares, prin care statele membre justifică 
orice restricții nou-introduse prin 
interesul public; prin urmare, consideră 
că un exercițiu similar ar putea avea 
efecte positive în asigurarea unei viitoare 
furnizări crescute de servicii 
transfrontaliere între UE și Elveția;
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Or. en

Amendamentul 5
Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. salută decizia Consiliului federal 
elvețian de adoptare a Directivei 
2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale și invită 
autoritățile elvețiene să procedeze la 
încheierea rapidă a procesului de 
transpunere;

Or. de

Amendamentul 6
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. observă că, în general, Acordul privind 
libera circulație a persoanelor nu conține 
un acord detaliat cu privire la libera 
circulație a serviciilor, aceasta fiind 
acoperită doar în mod foarte selectiv prin 
acorduri bilaterale; invită Comisia și 
guvernul elvețian să examineze 
posibilitatea lansării de negocieri cu scopul 
încheierii unui acord cuprinzător cu privire 
la libera circulație a serviciilor;

13. observă că, în general, Acordul privind 
libera circulație a persoanelor nu conține 
un acord detaliat cu privire la libera 
circulație a serviciilor, aceasta fiind 
acoperită doar în mod foarte selectiv prin 
acorduri bilaterale; subliniază că un acord 
cuprinzător privind libera circulație a 
serviciilor ar aduce ambelor părți 
avantaje semnificative; invită prin urmare
Comisia și guvernul elvețian să examineze 
posibilitatea lansării de negocieri cu scopul 
încheierii unui acord cuprinzător cu privire 
la libera circulație a serviciilor;

Or. de
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Amendamentul 7
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. respectând pe deplin motivele naturii 
specifice a relațiilor dintre Elveția și UE, 
consideră că ar trebui întreprinse toate 
eforturile pentru interpretarea și aplicarea 
similară în UE și Elveția de reglementări 
identice sau paralele cu privire la piața 
internă, inclusiv în sfera liberei circulații a 
serviciilor, pentru a se asigura astfel o 
participare substanțială a Elveției la piața 
internă;

14. respectând pe deplin motivele naturii 
specifice a relațiilor dintre Elveția și UE, 
consideră că ar trebui întreprinse toate 
eforturile pentru interpretarea și aplicarea 
similară în UE și Elveția de reglementări 
identice sau paralele cu privire la piața 
internă, inclusiv în sfera liberei circulații a 
serviciilor, pentru a se asigura astfel o 
participare similară a Elveției la piața 
internă;

Or. de

Amendamentul 8
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. îndeamnă Comisia și Elveția să 
ajungă cu celeritate la poziții comune în 
actualele negocieri cu privire la 
acordurile bilaterale în domeniile ce țin 
de energia electrică, agricultură, 
siguranța alimentelor, siguranța 
produselor și sănătate publică; solicită 
Comisiei și Elveției să elaboreze 
prezentele acorduri, precum și pe cele 
viitoare, de o manieră clară și 
anticipativă, pentru a limita strict 
posibilitățile de interpretare eronată pe 
viitor;

Or. de
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Amendamentul 9
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia și guvernul elvețian să 
examineze diferite posibilități de găsire a 
unor soluții orizontale la anumite probleme 
instituționale în vederea ameliorării 
fragmentării existente în sistemul 
decizional și îmbunătățirii comunicării 
între comisiile mixte; solicită ca Elveția să 
fie mai îndeaproape implicată în procesul 
decizional din cadrul UE, permițându-i-se 
acesteia, spre exemplu, să facă 
recomandări;

18. invită Comisia și guvernul elvețian să 
examineze diferite posibilități de găsire a 
unor soluții orizontale la anumite probleme 
instituționale în vederea ameliorării 
fragmentării existente în sistemul 
decizional și îmbunătățirii comunicării 
între comisiile mixte și să examineze 
introducerea unui mecanism eficient de 
reglementare a diferendelor; solicită ca 
Elveția să fie mai îndeaproape implicată în 
procesul decizional din cadrul UE, 
permițându-i-se acesteia, spre exemplu, să 
facă recomandări;

Or. de

Amendamentul 10
Rafał Trzaskowski

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia și guvernul elvețian să 
examineze diferite posibilități de găsire a 
unor soluții orizontale la anumite probleme 
instituționale în vederea ameliorării 
fragmentării existente în sistemul 
decizional și îmbunătățirii comunicării 
între comisiile mixte; solicită ca Elveția să 
fie mai îndeaproape implicată în procesul 
decizional din cadrul UE, permițându-i-se 
acesteia, spre exemplu, să facă 
recomandări;

18. invită Comisia și guvernul elvețian, în 
viitorul apropiat, să studieze diferite 
posibilități de găsire a unor soluții 
orizontale la anumite probleme 
instituționale în vederea ameliorării 
fragmentării existente în sistemul 
decizional și îmbunătățirii comunicării 
între comisiile mixte;

Or. en
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Amendamentul 11
Rafał Trzaskowski

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. observă că, în contextul noilor 
provocări din procesul de negociere 
actual și viitor în mai multe domenii, 
printre care și protecția consumatorilor, 
se resimte nevoia dezbaterii posibilității de 
a depăși actualul cadru instituțional și de 
a încheia, în final, un acord bilateral 
cuprinzător spre avantajul reciproc al 
Elveției și al UE;

Or. en


