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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse 21. juuni 1999. aastal ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle 
liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud isikute vaba 
liikumist käsitlevat lepingut ning eriti selle I lisa isikute vaba liikumise kohta ja III lisa 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel 25. juunil 2009. 
aastal sõlmitud lepingut kaubaveoga seotud kontrolli ja formaalsuste lihtsustamise ning 
tolli turvameetmete kohta,

– võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt 
Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu 27. mai 2008. 
aasta protokolli, mis käsitleb Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia osalemist lepingus seoses 
nende ühinemisega Euroopa Liiduga,

– võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna 1. jaanuari 1994. aasta lepingut, 

– võttes arvesse oma 15. veebruari 2017. aasta resolutsiooni, mis käsitleb aastaaruannet 
ühtse turu juhtimise kohta 2017. aasta Euroopa poolaasta raames1,

– võttes arvesse komisjoni 20. detsembri 2018. aasta rakendusotsust (EL) 2017/2047 
Šveitsis börside suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse kohta 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/65/EL2,

– võttes arvesse oma 9. septembri 2015. aasta resolutsiooni „Euroopa Majanduspiirkond 
ja Šveits ning takistused siseturu täielikul rakendamisel“3, 

A. arvestades, et Euroopa majanduse taaselavdamiseks majanduskasvu ja 
konkurentsivõime ergutamise ning töökohtade loomise teel on vaja ülimalt 
konkurentsivõimelisel sotsiaalsel turumajandusel põhinevat hästitoimivat ja tõhusat 
ühtset turgu; arvestades, et ühtse turu õigusaktid tuleb nõuetekohaselt üle võtta, 
rakendada ja jõustada, et liikmesriigid ja Šveits saaksid täit kasu;

1. on seisukohal, et Šveitsi märkimisväärne integreerumine ELi siseturuga on peamine 
majanduskasvu soodustav tegur ning muudab ELi Šveitsi tähtsaimaks majandus- ja 
kaubanduspartneriks;

2. tuletab meelde, et ühtse institutsioonilise raamistiku loomine olemasolevatele ja 
tulevastele lepingutele, mis võimaldavad Šveitsi osalemist ELi ühtsel turul, et tagada 
kodanikele ja ettevõtjatele õiguskindlus ja ühtsus, on jätkuvalt eeltingimuseks, et 
valdkondlikku lähenemisviisi edasi arendada; rõhutab, et pärast neli aastat kestnud 
läbirääkimisi on käes aeg institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu sõlmimiseks; 
väljendab heameelt tõsiasja üle, et läbirääkijad on kokkuleppe lõppteksti osas 

                                               
1 ELT C 252, 18.7.2018, lk 164.
2 ELT L 327, 21.12.2018, lk 77.
3 ELT C 316, 22.9.2017, lk 192.
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kokkuleppele jõudnud; kutsub Šveitsi Liidunõukogu üles tegema otsust selle lepingu 
sõlmimise kohta niipea, kui sidusrühmadega konsulteerimine on andnud selles 
küsimuses positiivse tulemuse; on seisukohal, et lepingu sõlmimine võimaldab kasutada 
ELi ja Šveitsi laiaulatusliku partnerluse täielikku potentsiaali;

3. tunnistab, et ELi ja Šveitsi tugevad suhted ei piirdu majandusintegratsiooni ja ühtse turu 
laiendamisega, vaid aitavad suurendada ka stabiilsust ja heaolu kõigi kodanike ja 
ettevõtjate, sealhulgas VKEde hüvanguks; rõhutab, kui oluline on tagada ühtse turu 
nõuetekohane toimimine, et luua töökohti ja kõigile võrdsed võimalused;

4. on seisukohal, et Šveitsiga sõlmitud institutsioonilise raamistiku tagamine on väga 
oluline, kuna see tagaks õiguskindluse nii Šveitsi kui ka ELi jaoks, ELi õigustiku 
dünaamilise lisamise, Šveitsi siseturu parema kättesaadavuse mõlema poole huvides 
ning Euroopa Liidu Kohtu pädevuse lahendamata vaidluste korral seoses 
institutsioonilise raamlepingu kohaldamise või tõlgendamisega;

5. väljendab heameelt komisjoni 20. detsembri 2018. aasta otsuse üle, millega 
tunnistatakse Šveitsi kauplemiskohade vastavust aktsiate kohustusliku kauplemiskoha 
nõudele, nagu on sätestatud finantsinstrumentide turgude direktiivis1 ja määruses2

(MiFID 2 / MiFIR); rõhutab, et see vastavus on piiratud 30. juunini 2019, kuid seda on 
võimalik pikendada, kui on tehtud edusamme, et allkirjastada leping, millega luuakse 
ühine institutsiooniline raamistik;

6. võtab teadmiseks selle nn pehmema rakendamise algatuse ja nõukogu seisukoha, et 
sellest tulenevat teksti, mille Šveitsi Liidukogu võttis vastu 16. detsembril 2016, saab 
rakendada viisil, mis on kooskõlas ELi kodanike õigustega isikute vaba liikumist 
käsitleva lepingu alusel, kui vajalikes rakendusmäärustes täpsustatakse lahendamata 
küsimused, näiteks õigus saada teavet vabade töökohtade kohta ja piirialatöötaja õiguste 
austamine; tuletab siiski meelde, et kolmandatest riikidest pärit kodanike rände 
küsimust ei tohiks segi ajada aluslepingutes sätestatud isikute vaba liikumisega; 
rõhutab, et vaja on hoolikalt jälgida rakendusmääruse rakendamist, et hinnata selle 
vastavust isikute vaba liikumist käsitlevale lepingule;

7. peab kahetsusväärseks kantonite ja riikliku tasandi mis tahes algatusi, mille tagajärjel 
võidakse piirata ELi töötajate, eriti piiriüleste töötajate pääsu Šveitsi tööturule, 
kahjustades ELi kodanike õigusi isikute vaba liikumist käsitleva lepingu raames ning 
ELi ja Šveitsi koostööd;

8. võtab teadmiseks 2017. aastal Šveitsis Ticino kantonis vastu võetud riigihankeid 
käsitleva muudetud seaduse, mis peab olema täielikult kooskõlas Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni riigihankeid käsitleva lepinguga ning ELi-Šveitsi asjaomase 
valdkondliku kokkuleppega, mis kehtib alates aastast 2002; soovitab tungivalt Šveitsi 
avaliku sektori hankijatel kohelda ELi tarnijaid ja teenuseosutajaid 
mittediskrimineerivalt, isegi alla lävendit jäävate hankelepingute puhul;

9. soovitab jätkata praegust tava, mille kohaselt ELi liikmesriikide taksoettevõtjad saavad 
Šveitsis piiramatult teenuseid osutada, kuna see on juba pikka aega aidanud kaasa 

                                               
1 ELT L 173, 12.6.2014, lk 349.
2 ELT L 173, 12.6.2014, lk 84.
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majanduse arengule Šveitsi piirialadel ja on vastastikku kasutoov;

10. on seisukohal, et vastastikkus ja õiglus EMP riikide ja Šveitsi vahel on vajalik, et ühtsel 
turul osalemine oleks kasulik mõlemale poolele;

11. märgib, et üldiselt on ELi ja Šveitsi vastavushindamise vastastikuse tunnustamise 
lepingu alusel tehtav koostöö rahuldav; tunneb heameelt vastastikuse tunnustamise 
lepingu viimase ajakohastamise üle 2017. aastal ning loodab, et eelseisvaid uuendusi on 
võimalik teha kiiresti, kui tulevase institutsioonilise raamistiku leping on täieliku 
potentsiaaliga välja töötatud.
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