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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

– като взе предвид Споразумението от 21 юни 1999 г. между Европейската общност 
и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга 
страна, относно свободното движение на хора, и по-специално приложение І 
относно свободното движение на хора и приложение ІІІ относно признаването на 
професионални квалификации,

– като взе предвид Споразумението от 25 юни 2009 г. между Европейската общност 
и Конфедерация Швейцария за опростяване на проверките и формалностите при 
превоза на стоки и за митнически мерки за сигурност,

– като взе предвид Протокола от 27 май 2008 г. към Споразумението между 
Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и 
Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във 
връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни 
след присъединяването им към Европейския съюз,

– като взе предвид Споразумението от 1 януари 1994 г. за Европейско 
икономическо пространство (ЕИП),

– като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2017 г. във връзка с Годишния 
доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския 
семестър за 2017 г.1,

– като взе предвид Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2047 на Комисията от 20 
декември 2018 г. относно еквивалентността на правната и надзорна уредба, 
приложима по отношение на фондовите борси в Швейцария, в съответствие с 
Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета2,

– като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г., озаглавена „ЕИО –
Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар“3, 

A. като има предвид, че за да се стимулират растежът и конкурентоспособността и да 
се създадат работни места, за да се съживи европейската икономика, е необходим 
добре функциониращ и ефективен единен пазар, основан на силно 
конкурентоспособна социална пазарна икономика; като има предвид, че 
законодателството в областта на единния пазар трябва да бъде правилно 
транспонирано, прилагано и изпълнявано, за да могат държавите членки и 
Швейцария да се възползват в пълна степен от предимствата;

1. счита, че значителната степен на интеграция на Швейцария с вътрешния пазар на 
ЕС е централен фактор за икономически растеж, което прави ЕС най-важният 

                                               
1 ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 16.
2 OВ L 327, 21.12.2018 г, стр. 77.
3 ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 192.
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икономически и търговски партньор на Швейцария;

2. припомня, че създаването на обща институционална рамка за съществуващи и 
бъдещи споразумения, които позволяват участието на Швейцария в единния пазар 
на ЕС, за да се гарантира хомогенност и правна сигурност за гражданите и 
предприятията, продължава да бъде предварително условие за по-нататъшното 
развитие на секторния подход; подчертава, че след четири години на преговори е 
настъпил моментът за сключване на Споразумението за институционална рамка; 
приветства факта, че преговарящите са постигнали съгласие по окончателния 
текст на споразумението; призовава швейцарския Федерален съвет да вземе 
решение за сключване на това споразумение, веднага след като бъде постигнат 
положителен резултат при консултацията със заинтересованите страни в това 
отношение; счита, че сключването на споразумението ще даде възможност на 
всеобхватното партньорство между ЕС и Швейцария да разгърне пълния си 
потенциал;

3. признава, че здравите връзки между ЕС и Швейцария надхвърлят икономическата 
интеграция и разширяването на единния пазар и допринасят за стабилност и 
просперитет за благото на всички граждани и предприятия, включително на 
малките и средните предприятия (МСП); подчертава, че е важно да се гарантира 
правилното функциониране на единния пазар, за да се създадат условия на 
равнопоставеност и нови работни места;

4. счита, че осигуряването на споразумение за институционална рамка с Швейцария 
е от голямо значение, тъй като би гарантирало правна сигурност както за 
Швейцария, така и за ЕС, динамично включване на достиженията на правото на 
ЕС, по-добър достъп до вътрешния пазар за Швейцария в полза и на двете страни, 
и юрисдикцията на Съда на Европейския съюз в случай на нерешени спорове, 
свързани с прилагането или тълкуването на Споразумението за институционална 
рамка;

5. приветства решението на Комисията от 20 декември 2018 г. да признае местата за 
търговия в Швейцария като допустими за целите на съответствието със 
задължението за търговия по отношение на акции, предвидено в директивата1 и 
регламента2 относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II/РПФИ); 
подчертава, че тази еквивалентност е ограничена до 30 юни 2019 г., но може да 
бъде продължена, при условие че е постигнат напредък по отношение на 
подписването на споразумение, установяващо тази обща институционална рамка;

6. отбелязва прилагането на инициативата „преференции в олекотен вариант“ и 
факта, че Съветът обмисля възможността приетият от Швейцарската федерална 
асамблея в резултат на това текст от 16 декември 2016 г. да бъде приложен по 
начин, който да е съвместим с правата на гражданите на ЕС съгласно 
Споразумението относно свободното движение на хора, ако необходимото 
постановление за прилагането изясни нерешените открити въпроси, например 
правото на информация относно свободните работни места и спазването на 
правата на пограничните работници; припомня обаче, че въпросът за миграцията 

                                               
1 ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.
2 ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84.
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на граждани от трети държави не следва да се смесва със свободното движение на 
хора, залегнало в Договорите; подчертава необходимостта да се наблюдава 
отблизо прилагането на въпросното постановление, за да се оцени съответствието 
му със Споразумението относно свободното движение на хора;

7. изразява съжаление относно всякакви инициативи на равнище кантони или на 
национално равнище, които биха могли да доведат до ограничаване на достъпа до 
швейцарския пазар на труда за работници от ЕС, по-специално трансгранични 
работници, като по този начин се подкопават правата на гражданите на ЕС по 
Споразумението относно свободното движение на хора и сътрудничеството 
между ЕС и Швейцария;

8. отбелязва преразгледания закон за обществените поръчки, приет през 2017 г. в 
кантон Тичино, Швейцария, който трябва да бъде в пълно съответствие с 
разпоредбите на Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска 
организация и респективното секторно споразумение между ЕС и Швейцария, 
влязло в сила през 2002 г.; силно насърчава възлагащите органи на Швейцария да 
третират доставчиците на стоки и услуги от ЕС по недискриминационен начин, 
включително в случаите на възлагане на обществени поръчки под определения 
праг;

9. настоятелно призовава за това да се даде възможност да продължи настоящата 
практика, при която таксиметрови дружества от държави – членки на ЕС могат да 
предоставят услуги в Швейцария без ограничения, тъй като тази практика отдавна 
допринася за икономическото развитие в граничните швейцарски региони и е от 
взаимна полза;

10. счита, че реципрочността и справедливостта между държавите от ЕИП и 
Швейцария са необходими, за да могат и двете страни да се облагодетелстват от 
участието си в единния пазар;

11. отбелязва, че като цяло сътрудничеството в рамките на споразумението между ЕС 
и Швейцария за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието 
е задоволително; приветства последната актуализация на споразумението за 
взаимно признаване през 2017 г. и изразява надежда, че предстоящите 
актуализации могат да се осъществят бързо, когато бъдещото споразумение за 
институционална рамка разгърне пълния си потенциал.
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