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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

– ottaa huomioon 21. kesäkuuta 1999 tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 
sekä Sveitsin valaliiton sopimuksen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta ja erityisesti 
sen liitteen I henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta ja liitteen III ammattipätevyyden 
tunnustamisesta,

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2009 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton 
sopimuksen tavarakuljetusten tarkastusten ja muodollisuuksien yksinkertaistamisesta 
sekä turvallisuuteen liittyvistä tullitoimenpiteistä,

– ottaa huomioon 27. toukokuuta 2008 tehdyn pöytäkirjan Bulgarian tasavallan ja 
Romanian osallistumisesta Euroopan unioniin jäseninä sopimuspuolina Euroopan 
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimukseen henkilöiden 
vapaasta liikkuvuudesta,

– ottaa huomioon Euroopan talousalueesta (ETA) 1. tammikuuta 1994 tehdyn 
sopimuksen,

– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta 
sisämarkkinoiden hallinnoinnista osana eurooppalaista ohjausjaksoa 20171,

– ottaa huomioon 20. joulukuuta 2018 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 
2018/2047 Sveitsin pörsseihin sovellettavan oikeudellisen kehyksen ja 
valvontakehyksen vastaavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/65/EU mukaisesti2,

– ottaa huomioon 9. syyskuuta 2015 antamansa päätöslauselman ”ETA-Sveitsi: 
sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet”3, 

A. katsoo, että tarvitaan erittäin kilpailukykyiseen sosiaaliseen markkinatalouteen 
perustuvia hyvin toimivia ja tehokkaita sisämarkkinoita kasvun ja kilpailukyvyn 
edistämiseksi sekä työpaikkojen luomiseksi ja Euroopan talouden elvyttämiseksi; 
katsoo, että sisämarkkinalainsäädäntö on saatettava asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, se on pantava täytäntöön ja sitä on noudatettava, jotta jäsenvaltiot ja 
Sveitsi saavat täyden hyödyn;

1. toteaa, että Sveitsin merkittävä yhdentyminen EU:n sisämarkkinoihin on keskeinen 
tekijä talouskasvussa ja tekee EU:sta Sveitsin tärkeimmän talous- ja kauppakumppanin;

2. muistuttaa, että alakohtaisen lähestymistavan edelleen kehittämiseksi on luotava 
yhteinen institutionaalinen kehys nykyisille ja tuleville sopimuksille, jotka antavat 
Sveitsille mahdollisuuden osallistua EU:n sisämarkkinoihin, jotta voidaan varmistaa 

                                               
1 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 164.
2 EUVL L 327, 21.12.2018, s. 77.
3 EUVL C 316, 22.9.2017, s. 192.
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yhtenäisyys ja oikeusvarmuus kansalaisille ja yrityksille; korostaa, että neljä vuotta 
kestäneiden neuvottelujen jälkeen on tullut aika saattaa institutionaalinen puitesopimus 
päätökseen; pitää myönteisenä sitä, että neuvottelijat pääsivät sopimukseen lopullisesta 
sopimustekstistä; kehottaa Sveitsin liittoneuvostoa tekemään päätöksen kyseisen 
sopimuksen saattamisesta päätökseen heti, kun sidosryhmien kuuleminen on päättynyt 
myönteisesti; katsoo, että sopimuksen tekeminen mahdollistaa EU:n ja Sveitsin kattavan 
kumppanuuden kaikkien mahdollisuuksien kehittymisen;

3. toteaa, että EU:n ja Sveitsin väliset vahvat suhteet menevät taloudellista yhdentymistä ja 
sisämarkkinoiden laajentamista pidemmälle ja edistävät vakautta ja vaurautta kaikkien 
kansalaisten ja yritysten ja myös pk-yritysten eduksi; korostaa, että on tärkeää varmistaa 
sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta, jotta luodaan yhtäläiset toimintaolosuhteet ja 
työpaikkoja;

4. katsoo, että institutionaalisen puitesopimuksen varmistaminen Sveitsin kanssa on 
erittäin tärkeää, koska sillä taattaisiin oikeusvarmuus sekä Sveitsille että EU:lle, unionin 
säännöstön dynaaminen sisällyttäminen, Sveitsin sisämarkkinoille pääsyn parantaminen 
molempien osapuolten eduksi sekä Euroopan unionin tuomioistuimen toimivalta, kun 
on kyse institutionaalisen puitesopimuksen soveltamiseen tai tulkintaan liittyvistä 
ratkaisemattomista riidoista;

5. panee tyytyväisenä merkille komission 20. joulukuuta 2018 tekemän päätöksen 
tunnustaa, että Sveitsin kauppapaikat noudattavat rahoitusmarkkinadirektiivissä1 ja -
asetuksessa2 (MiFID II/MiFIR) säädettyä osakkeiden kaupankäyntivelvollisuutta; 
korostaa, että vastaavuuden voimassaolo on rajattu 30. kesäkuuta 2019 asti mutta sitä 
voidaan jatkaa edellyttäen, että kyseisen yhteisen institutionaalisen kehyksen 
vahvistavan sopimuksen allekirjoittamisessa on edistytty;

6. panee merkille ”kotimaista kevyempää etusijakohtelua” koskevan aloitteen 
täytäntöönpanon ja neuvoston käsityksen, että Sveitsin liittokokouksen 16. joulukuuta
2016 hyväksymä teksti voidaan panna täytäntöön tavalla, joka on sopusoinnussa 
henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen mukaisten EU:n kansalaisten 
oikeuksien kanssa, jos tarvittavilla täytäntöönpanomääräyksillä selvennetään vielä 
avoimia kysymyksiä, kuten oikeutta saada tietoa avoimista työpaikoista ja 
rajatyöntekijöiden oikeuksien kunnioittamista; muistuttaa kuitenkin, että kolmansien 
maiden kansalaisten maahanmuuttoa koskevaa kysymystä ei pitäisi sekoittaa 
perussopimuksiin kirjattuun henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen; korostaa tarvetta 
seurata tiiviisti asetuksen täytäntöönpanoa, jotta voidaan arvioida henkilöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevan sopimuksen noudattamista;

7. pitää valitettavana kaikkia kantonikohtaisia ja kansallisia aloitteita, jotka voisivat 
rajoittaa EU:n työntekijöiden ja erityisesti rajatyöntekijöiden pääsyä Sveitsin 
työmarkkinoille ja siten heikentäisivät henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn 
sopimuksen mukaisia EU:n kansalaisten oikeuksia ja EU:n ja Sveitsin välistä
yhteistyötä;

                                               
1 EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349.
2 EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84.
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8. panee merkille Sveitsin Ticinon kantonissa vuonna 2017 hyväksytyn tarkistetun julkisia 
hankintoja koskevan lain, jonka on oltava täysin yhdenmukainen Maailman 
kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen sekä vuodesta 2002 asti 
voimassa olleen asiaa koskevan EU:n ja Sveitsin alakohtaisen sopimuksen kanssa; 
kehottaa painokkaasti Sveitsin hankintaviranomaisia kohtelemaan EU:n toimittajia ja 
palveluntarjoajia syrjimättömästi myös tapauksissa, joissa on kyse 
hankintasopimuksista, joiden arvo on pienempi kuin kynnysarvo;

9. kannustaa jatkamaan nykykäytäntöä, jonka mukaan EU:n jäsenvaltioiden taksiyrittäjät 
saavat tarjota palvelujaan rajoituksitta Sveitsissä ja joka on jo pitkään edistänyt Sveitsin 
raja-alueiden talouskehitystä ja hyödyttänyt kaikkia osapuolia;

10. katsoo, että ETA:n ja Sveitsin välinen vastavuoroisuus ja oikeudenmukaisuus ovat 
välttämättömiä, jotta molemmat osapuolet voivat hyötyä osallistumisestaan 
sisämarkkinoihin;

11. toteaa, että vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta 
tehdyn EU:n ja Sveitsin välisen sopimuksen mukainen yhteistyö on yleisesti ottaen 
tyydyttävää; pitää myönteisenä vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen 
vuonna 2017 tehtyä tuoreinta päivitystä ja toivoo, että tulevat päivitykset voidaan tehdä 
nopeasti, kun tuleva institutionaalinen puitesopimus on kehitetty sen koko potentiaalin 
hyödyntämiseksi.
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