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ιγ) τονίζει, εκ παραλλήλου με το 
Συμβούλιο, ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων αποτελεί θεμελιώδη και 
αδιαπραγμάτευτο πυλώνα της πολιτικής 
της ΕΕ και της εσωτερικής αγοράς και ότι 
οι τέσσερεις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς 
αποτελούν αδιαίρετο σύνολο· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για τα δυσανάλογα 
μονομερή «συνοδευτικά μέτρα» της 
Ελβετίας που ισχύουν από το 2004· καλεί 
την Ελβετία, η οποία θεωρεί ότι τα 
συνοδευτικά μέτρα είναι σημαντικά, να 
επιδιώξει μια λύση που να είναι πλήρως 
συμβατή με τα σχετικά μέσα της ΕΕ· 
καλεί την Ελβετία να εξετάσει επίσης το 
ενδεχόμενο συντόμευσης της περιόδου 
εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων όσον 
αφορά τους εργαζόμενους από την 
Κροατία, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
προσώπων μεταξύ της ΕΕ και της 
Ελβετίας·

ιγ) τονίζει, εκ παραλλήλου με το 
Συμβούλιο, ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων αποτελεί θεμελιώδη και 
αδιαπραγμάτευτο πυλώνα της πολιτικής 
της ΕΕ και της εσωτερικής αγοράς και ότι 
οι τέσσερεις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς 
αποτελούν αδιαίρετο σύνολο· τονίζει τη 
σημασία της κοινωνικής νομοθεσίας και 
των αποτελεσματικών μέτρων για την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και την αποφυγή του 
κοινωνικού ντάμπινγκ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
«συνοδευτικών μέτρων» της Ελβετίας, 
και ζητεί προσεκτική εξέταση του εν 
λόγω ζητήματος προκειμένου να 
επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι 
πραγματικά επωφελής και για τα δύο 
μέρη· καλεί την Ελβετία να εξετάσει 
επίσης το ενδεχόμενο συντόμευσης της 
περιόδου εφαρμογής των μεταβατικών 
μέτρων όσον αφορά τους εργαζόμενους 
από την Κροατία, λαμβάνοντας υπόψη τα 
οφέλη της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
προσώπων μεταξύ της ΕΕ και της 
Ελβετίας·
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