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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné 
straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob ze dne 
21. června 1999, zejména na její přílohu I o volném pohybu osob a přílohu III 
o uznávání odborných kvalifikací,

– s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací 
o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží a o celně bezpečnostních 
opatřeních ze dne 25. června 2009,

– s ohledem na Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy 
na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob 
týkající se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě 
jejich přistoupení k Evropské unii ze dne 27. května 2008,

– s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (EHP) ze dne 1. ledna 
1994,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. února 2017 o výroční zprávě o správě jednotného 
trhu v rámci evropského semestru 20171,

– s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2047 ze dne 20. prosince 2018 o 
rovnocennosti právního rámce a rámce dohledu použitelných pro burzy cenných papírů 
ve Švýcarsku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. září 2015 o EHP-Švýcarsku: překážkách ve vztahu 
k plnému zavedení vnitřního trhu3, 

A. vzhledem k tomu, že dobře fungující a efektivní jednotný trh založený na vysoce 
konkurenčním a sociálně tržním hospodářství je zapotřebí k podpoře růstu 
a konkurenceschopnosti, pro vytváření pracovních míst a návazné oživení evropského 
hospodářství; vzhledem k tomu, že právní předpisy o jednotném trhu musejí být řádně 
prováděny, uplatňovány a prosazovány, aby členské státy a Švýcarsko mohly plně 
využít jejich výhod;

1. domnívá se, že vysoký stupeň integrace Švýcarska do vnitřního trhu EU je důležitým 
faktorem hospodářského růstu, díky kterému je EU nejdůležitějším hospodářským a 
obchodním partnerem Švýcarska;

2. připomíná, že zřízení společného institucionálního rámce pro stávající a budoucí 
dohody, které umožňují Švýcarsku zapojit se do vnitřního trhu EU, aby se zajistila 
jednotnost a právní jistota pro občany a podniky, je i nadále předpokladem pro další 
rozvoj odvětvového přístupu; zdůrazňuje, že po čtyřech letech jednání nastal čas 

                                               
1 Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 164.
2 Úř. věst. L 327, 21.12.2018, s. 77.
3 Úř. věst. C 316, 22.9.2017, s. 192.
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dohodu o institucionálním rámci uzavřít; vítá skutečnost, že se vyjednavači shodli na 
konečném znění dohody; vyzývá švýcarskou Spolkovou radu, aby přijala rozhodnutí o 
uzavření této dohody, jakmile budou v tomto ohledu ukončeny konzultace se 
zúčastněnými stranami; domnívá se, že uzavření dohody umožní, aby komplexní 
partnerství mezi EU a Švýcarskem plně rozvinulo svůj potenciál;

3. uznává, že pevné vztahy mezi EU a Švýcarskem jdou nad rámec hospodářské integrace 
a rozšíření jednotného trhu a přispívají ke stabilitě a k prosperitě, z čehož těží všichni 
občané a podniky včetně malých a středních podniků; zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
řádné fungování jednotného trhu za účelem vytvoření rovných podmínek a vzniku 
nových pracovních míst;

4. domnívá se, že zajistit dohodu o institucionálním rámci se Švýcarskem je velmi 
důležité, protože se tím zaručí právní jistota pro Švýcarsko i EU, dynamické začlenění 
acquis EU, lepší přístup Švýcarska na vnitřní trh, z čehož budou mít prospěch obě 
strany, a pravomoc Soudního dvora Evropské unie v případě nevyřešených sporů 
týkajících se uplatňování nebo výkladu dohody o institucionálním rámci;

5. vítá, že Komise dne 20. prosince 2018 přijala rozhodnutí, kterým uznala, že obchodní 
systémy ve Švýcarsku splňují povinnost obchodovat akcie stanovenou ve směrnici1 a 
nařízení2 o trzích finančních nástrojů (MiFID II/MiFIR); zdůrazňuje, že tato 
rovnocennost Švýcarska je časově omezena do 30. června 2019, ale může být 
prodloužena za předpokladu, že bylo ve věci podpisu dohody o zřízení společného 
institucionálního rámce dosaženo pokroku;

6. bere na vědomí jak opatření k provedení iniciativy tzv. systému národní preference, tak 
to, že podle názoru Rady bude moci být výsledný text přijatý dne 16. prosince 2016 
švýcarským Spolkovým shromážděním uplatňován způsobem, který je v souladu 
s právy občanů EU zakotvenými v Dohodě o volném pohybu osob, pokud nezbytné 
prováděcí předpisy vyjasní zbývající otázky, jako je právo na informace o volných 
pracovních místech a dodržování práv příhraničních pracovníků; připomíná však, že 
otázka migrace občanů z třetích zemí by neměla být zaměňována s volným pohybem 
osob, jak je zakotven ve Smlouvách; zdůrazňuje, že uplatňování prováděcích ustanovení 
je nutné důsledně monitorovat, aby bylo možné posoudit jejich soulad s Dohodou o 
volném pohybu osob;

7. vyjadřuje politování nad případnými iniciativami na kantonální nebo celostátní úrovni, 
které by vedly k omezení přístupu pracovníků z EU, a zejména příhraničních 
pracovníků, na švýcarský trh práce, a tedy k oslabení práv občanů EU 
vyplývajících z Dohody o volném pohybu osob a narušení spolupráce mezi EU a 
Švýcarskem;

8. bere na vědomí revidovaný zákon o zadávání veřejných zakázek, přijatý v roce 2017 
v kantonu Ticino (Švýcarsko), který musí být v plném souladu s Dohodou Světové 
obchodní organizace o vládních zakázkách a příslušnou odvětvovou dohodou mezi EU 
a Švýcarskem, která je platná od roku 2012; důrazně vyzývá švýcarské veřejné 
zadavatele, aby nediskriminovali dodavatele a poskytovatele služeb z EU, a to ani 

                                               
1 Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.
2 Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.
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v případě podlimitních zakázek;

9. naléhavě vyzývá k pokračování v současné praxi, kdy mohou provozovatelé taxislužeb 
z členských států EU poskytovat své služby ve Švýcarsku bez omezení, jelikož tato 
praxe dlouhodobě přispívá k hospodářskému rozvoji v regionech sousedících se 
Švýcarskem a je vzájemně prospěšná;

10. zastává názor, že zásady vzájemnosti a spravedlnosti mezi EHP a Švýcarskem jsou 
nezbytné, pokud mají mít z jednotného trhu prospěch obě strany;

11. konstatuje, že spolupráce v oblasti posuzování shody na základě dohody mezi EU a 
Švýcarskem o vzájemném uznávání je celkově uspokojivá; vítá nejnovější aktualizaci 
této dohody v roce 2017 a doufá, že budoucí aktualizace budou provedeny hned, jak 
budoucí dohoda o institucionálním rámci dosáhne svého plného potenciálu.
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