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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot, mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci 
Államszövetség között létrejött, a személyek szabad mozgásáról szóló 1999. június 21-i 
megállapodásra, és különösen annak a személyek szabad mozgásáról szóló I. 
mellékletére és a szakmai képesítések elismeréséről szóló III. mellékletére,

– tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, az 
árufuvarozáshoz kapcsolódó ellenőrzések és alakiságok egyszerűsítéséről, valamint a 
biztonsági vámintézkedésekről szóló 2009. június 25-i megállapodásra,

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci 
Államszövetség között létrejött, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz 
csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő 
csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló 
2008. május 27-i jegyzőkönyvre,

– tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, 1994. január 1-jei megállapodásra,

– tekintettel az egységes piac 2017-es európai szemeszter keretében történő irányításáról 
szóló éves jelentésről szóló, 2017. február 15-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Svájc értéktőzsdékre vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszerének az 
Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve szerinti egyenértékűségéről szóló, 
2018. december 20-i (EU) 2017/2047 bizottsági végrehajtási határozatra2,

– tekintettel „Az EGT-ről és Svájcról: a belső piac teljes körű megvalósításának 
akadályai” című, 2015. szeptember 9-i állásfoglalására3, 

A. mivel a fokozottan versenyképes szociális piacgazdaság fogalmán alapuló, jól működő 
és hatékony egységes piacra szükség van a növekedés és a versenyképesség 
élénkítéséhez és a munkahelyteremtéshez, az európai gazdaság fellendítése érdekében; 
mivel az egységes piacra vonatkozó jogszabályokat megfelelően át kell ültetni, végre 
kell hajtani és végre kell hajtatni, ha a tagállamok és Svájc teljes mértékben ki szeretnék 
aknázni az előnyöket;

1. úgy véli, hogy a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú tényező, hogy 
Svájc jelentős mértékben integrálódott az EU belső piacába, így az EU Svájc 
legfontosabb gazdasági és kereskedelmi partnerévé vált;

2. emlékeztet arra, hogy a meglévő és jövőbeli megállapodások közös intézményi 
keretének létrehozása – amely a homogenitás biztosítása, valamint a jogbiztonság 
polgárok és vállalkozások számára történő érvényesítése érdekében lehetővé teszi Svájc 

                                               
1 HL C 252., 2018.7.18., 16. o.
2 HL L 327., 2018.12.21., 77. o.
3 HL C 316., 2017.9.22., 192. o.
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részvételét az EU egységes piacán – továbbra is előfeltétele az ágazati megközelítés 
továbbfejlesztésének; hangsúlyozza, hogy elérkezett az idő arra, hogy négy év 
tárgyalást követően megkössék az intézményi keretmegállapodást; üdvözli, hogy a 
tárgyalók megegyeztek a megállapodás végleges szövegéről; felkéri a Svájci Szövetségi 
Tanácsot, hogy hozzon határozatot a megállapodás megkötéséről, amint az érdekelt 
felekkel folytatott konzultáció e tekintetben pozitív eredménnyel zárul; úgy véli, hogy a 
megállapodás megkötése lehetővé fogja tenni, hogy az EU és Svájc közötti átfogó 
partnerség teljes mértékben kibontakoztassa a benne rejlő lehetőségeket;

3. elismeri, hogy az EU és Svájc között kialakult erős kapcsolatok túlmutatnak a gazdasági 
integráción és az egységes piac kiterjesztésén, valamennyi polgár és vállalkozás, 
közöttük a kis- és középvállalkozások (kkv-k) javára hozzájárulva a stabilitáshoz és a 
jóléthez; hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy az egységes piac megfelelő működését 
az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és munkahelyek létrehozása érdekében 
biztosítani kell;

4. úgy véli, hogy a Svájccal kötendő intézményi keretmegállapodás nagy jelentőséggel bír, 
mivel garantálná a jogbiztonságot Svájc és az EU számára egyaránt, az uniós 
vívmányok dinamikus beillesztését, Svájc számára a belső piachoz való megerősített 
hozzáférést mindkét fél javára, valamint az Európai Unió Bíróságának joghatóságát az 
intézményi keretmegállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos 
megoldatlan viták esetében;

5. üdvözli, hogy a Bizottság 2018. december 20-i határozata elismeri a svájci kereskedési 
helyszínek megfelelőségét a pénzügyi eszközök piacairól szóló MiFID II irányelv4 és 
MiFIR rendelet5 által meghatározott, részvényekre vonatkozó kereskedési kötelezettség 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy ezen egyenértékűség időbeli korlátja 2019. június 30-
ig tart, de meghosszabbítható, azzal a feltétellel, hogy előrelépés történik egy olyan 
megállapodás aláírása irányában, amely létrehozza a szóban forgó közös intézményi 
keretet;

6. tudomásul veszi az úgynevezett „belföldi preferencia light” kezdeményezés 
végrehajtását és azt, hogy a Tanács véleménye szerint az ennek eredményeként született 
és a Svájci Szövetségi Gyűlés által 2016. december 16-án elfogadott szöveget akkor 
lehet az uniós polgárok jogaival összeegyeztethető módon, a személyek szabad 
mozgásáról szóló megállapodás keretében végrehajtani, ha a szükséges végrehajtási 
rendelet tisztázza a még lezáratlan kérdéseket, így például a megüresedő álláshelyekkel 
kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogot, valamint a határ menti ingázó munkavállalók 
jogainak tiszteletben tartását; emlékeztet azonban, hogy a harmadik országokból 
származó polgárok migrációjának kérdését nem szabad összekeverni a személyeknek az 
uniós Szerződésekben rögzített szabad mozgásával; hangsúlyozza, hogy szorosan 
figyelemmel kell kísérni a rendelet végrehajtását annak érdekében, hogy értékelni 
lehessen, megfelel-e a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodásnak;

7. sajnálja minden olyan kantoni és nemzeti szintű kezdeményezés következményeit, 
amely az uniós munkavállalók, különösen a határ menti ingázók számára leszűkítheti a 
svájci munkaerőpiacra való belépést, aláásva az uniós polgároknak a személyek szabad 

                                               
4 HL L 173., 2014.6.12., 349. o.
5 HL L 173., 2014.6.12., 84. o.
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mozgásáról szóló megállapodásban rögzített jogait, valamint az EU és Svájc közötti 
együttműködést;

8. tudomásul veszi a 2017-ben a svájci Ticino kantonban elfogadott, közbeszerzésekről 
szóló, felülvizsgált jogszabályt, amelynek teljes mértékben meg kell felelnie a 
közbeszerzésről szóló WTO-megállapodásnak és a 2002 óta hatályban lévő, az EU és 
Svájc közötti vonatkozó ágazati megállapodásnak; határozottan arra ösztönzi a svájci 
ajánlatkérő szerveket, hogy megkülönböztetésmentesen kezeljék az uniós beszállítókat 
és szolgáltatókat, még a küszöbértéket el nem érő közbeszerzési szerződések esetében 
is;

9. nyomatékosan kéri, hogy az EU tagállamaiban működő taxitársaságok a jelenlegi 
gyakorlatnak megfelelően továbbra is megszorítások nélkül nyújthassák Svájcban 
szolgáltatásaikat, mivel ez régóta hozzájárul a svájci határrégiók fejlődéséhez, és 
kölcsönösen előnyös mindkét fél számára;

10. véleménye szerint kölcsönösségre és tisztességes hozzáállásra van szükség mind az 
EGT, mind pedig Svájc részéről ahhoz, hogy az egységes piac előnyeit mindkét fél 
élvezhesse;

11. megjegyzi, hogy általában véve a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről szóló 
EU–Svájc megállapodás szerinti együttműködés kielégítő; üdvözli a 
megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről szóló megállapodás 2017-ben elvégzett 
legutóbbi aktualizálását, és reményét fejezi ki, hogy a jövőbeli aktualizálásokat 
gördülékenyen végre lehetne hajtani, amikor a jövőbeli intézményi 
keretmegállapodásban rejlő lehetőségeket a lehető legnagyobb mértékben kiaknázzák.
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