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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og dets 
medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri 
bevægelighed for personer, navnlig bilag I om fri bevægelighed for personer og bilag III 
om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer,

– der henviser til aftalen af 25. juni 2009 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det 
Schweiziske Forbund om forenkling af kontrol og formaliteter under godstransport og 
om toldsikkerhedsforanstaltninger,

– der henviser til protokollen af 27. maj 2008 til aftalen mellem Det Europæiske 
Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den 
anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Bulgariens 
og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den 
Europæiske Union,

– der henviser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) af 1. 
januar 1994,

– der henviser til sin beslutning af 15. februar 2017 om den årlige rapport om 
forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 20171,

– der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2047 af 20. 
december 2018 om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder 
anvendelse på børser i Schweiz i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/65/EU2,

– der henviser til sin beslutning af 9. september 2015 om EØS-Schweiz: hindringer for 
fuldstændig gennemførelse af det indre marked3, 

A. der henviser til, at der er behov for et velfungerende og effektivt indre marked baseret 
på en stærkt konkurrencedygtig social markedsøkonomi for at fremme væksten og 
konkurrenceevnen og skabe arbejdspladser med henblik på at puste nyt liv i den 
europæiske økonomi; der henviser til, at lovgivningen om det indre marked skal 
gennemføres og håndhæves korrekt, hvis medlemsstaterne og Schweiz skal høste det 
fulde udbytte heraf;

1. mener, at Schweiz' betydelige grad af integration i EU's indre marked er en vigtig faktor 
for økonomisk vækst, der gør EU til Schweiz' vigtigste økonomiske partner og 
handelspartner;

2. minder om, at etableringen af en fælles institutionel ramme for eksisterende og 
fremtidige aftaler, som sætter Schweiz i stand til at deltage i EU's indre marked for at 

                                               
1 EUT C 252 af 18.7.2018, s. 164.
2 EFT L 327 af 21.12.2018, s. 77.
3 EUT C 316 af 22.9.2017, s. 192.
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sikre ensartethed og retssikkerhed for borgere og virksomheder, fortsat er en 
forudsætning for den videre udvikling af en sektorbaseret tilgang; understreger, at tiden 
efter fire års forhandlinger er kommet til at indgå en institutionel rammeaftale; glæder 
sig over, at forhandlerne er nået til enighed om aftalens endelige tekst; opfordrer det 
schweiziske Forbundsråd til at træffe en afgørelse om at indgå denne aftale, så snart 
høringen af interessenterne er afsluttet med et positivt udfald i denne henseende; mener, 
at indgåelsen af aftalen vil gøre det muligt for det omfattende partnerskab mellem EU 
og Schweiz at udvikle sig i overensstemmelse med sit fulde potentiale;

3. anerkender, at de stærke forbindelser mellem EU og Schweiz ikke blot omfatter 
økonomisk integration og udvidelse af det indre marked, idet de bidrager til stabilitet og 
velstand til gavn for alle borgere og virksomheder, herunder små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er); fremhæver betydningen af at sikre et velfungerende indre 
marked for at skabe lige konkurrencevilkår og arbejdspladser;

4. mener, at det er af stor betydning at sikre en institutionel rammeaftale med Schweiz, da 
dette vil garantere retssikkerheden for både Schweiz og EU, en dynamisk indarbejdelse 
af EU's regelværk, øget adgang til det indre marked for Schweiz til gavn for begge 
parter og Den Europæiske Unions Domstols kompetence i tilfælde af uløste tvister 
vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af den interinstitutionelle rammeaftale;

5. glæder sig over Kommissionens beslutning af 20. december 2018 om at anerkende, at 
markedspladser i Schweiz opfylder den handelsforpligtelse for aktier, der er fastsat i 
direktivet1 og forordningen2 om markeder for finansielle instrumenter 
(MiFID II/MiFIR); understreger, at denne ækvivalens er begrænset til den 30. juni 2019, 
men kan forlænges, forudsat at der er gjort fremskridt i retning af undertegnelse af en 
aftale, der fastlægger den fælles institutionelle ramme;

6. bemærker gennemførelsen af "national præference light"-initiativet, og at Rådet mener, 
at den deraf følgende tekst, der blev vedtaget den 16. december 2016 af den schweiziske 
Forbundsforsamling, kan gennemføres på en måde, der er forenelig med EU-borgernes 
rettigheder i henhold til aftalen om fri bevægelighed for personer, hvis de nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser præciserer udestående spørgsmål, som f.eks. retten til 
information angående ledige stillinger og overholdelse af grænsearbejderes rettigheder; 
minder imidlertid om, at spørgsmålet om indvandring af statsborgere fra tredjelande 
ikke bør forveksles med den frie bevægelighed for personer, som er nedfældet i 
traktaterne; fremhæver behovet for at overvåge gennemførelsen af bestemmelsen med 
henblik på at vurdere, om den er i overensstemmelse med aftalen om fri bevægelighed 
for personer;

7. beklager eventuelle initiativer på kanton- eller nationalt niveau, der kan have den 
konsekvens, at de begrænser adgangen til det schweiziske arbejdsmarked for EU-
arbejdstagere, navnlig grænsearbejdere, og således undergraver EU-borgernes 
rettigheder i henhold til aftalen om fri bevægelighed for personer og samarbejdet 
mellem EU og Schweiz;

8. noterer sig den reviderede lov om offentlige udbud, der blev vedtaget i 2017 i kantonen 

                                               
1 EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.
2 EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84.
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Ticino i Schweiz, som skal være i fuld overensstemmelse med 
Verdenshandelsorganisationens aftale om offentlige udbud og den relevante sektoraftale 
mellem EU og Schweiz, som har været i kraft siden 2002; opfordrer kraftigt de 
schweiziske ordregivende myndigheder til at behandle EU-leverandører 
og -tjenesteudbydere på en ikkediskriminerende måde, selv i forbindelse med offentlige 
kontrakter, som ligger under tærsklen;

9. opfordrer indtrængende til, at den nuværende praksis, ifølge hvilken taxafirmaer fra EU-
medlemsstater kan levere tjenesteydelser i Schweiz uden begrænsninger, får lov til at 
fortsætte, eftersom den i lang tid har bidraget til den økonomiske udvikling i de 
schweiziske grænseregioner og er til gavn for begge parter;

10. er af den opfattelse, at gensidighed og retfærdighed mellem EØS og Schweiz er 
nødvendigt, således at begge parter kan få gavn af deres deltagelse i det indre marked;

11. bemærker, at samarbejdet i henhold til aftalen mellem EU og Schweiz om gensidig 
anerkendelse af overensstemmelsesvurdering overordnet set er tilfredsstillende; glæder 
sig over den seneste opdatering af aftalen om gensidig anerkendelse i 2017 og håber, at 
de kommende opdateringer kan gennemføres hurtigt, når den fremtidige institutionelle 
rammeaftale er blevet udviklet i overensstemmelse med sit fulde potentiale.
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