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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta o Acordo de 21 de junho de 1999 entre a Comunidade Europeia e os 
seus Estados-Membros, por um lado, e a Confederação Suíça, por outro, sobre a livre 
circulação de pessoas, e em particular o seu Anexo I sobre a livre circulação de pessoas 
e o Anexo III sobre o reconhecimento mútuo das qualificações profissionais,

– Tendo em conta o Acordo de 25 de junho de 2009 entre a Comunidade Europeia e a 
Confederação Suíça relativo à facilitação dos controlos e formalidades aquando do 
transporte de mercadorias e às medidas aduaneiras de segurança,

– Tendo em conta o Protocolo de 27 de maio de 2008 ao Acordo entre a Comunidade 
Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Confederação Suíça, por outro, 
sobre a livre circulação de pessoas, no que diz respeito à participação, como partes 
contratantes, da República da Bulgária e da Roménia, na sequência da sua adesão à 
União Europeia,

– Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE) de 1 de janeiro de 
1994,

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de fevereiro de 2017, sobre o relatório anual 
sobre a governação do Mercado Único no âmbito do Semestre Europeu de 20171,

– Tendo em conta a Decisão de Execução (UE) 2018/2047 da Comissão, de 20 de 
dezembro de 2018, relativa à equivalência do enquadramento legal e de supervisão
aplicável às bolsas de valores na Suíça em conformidade com a Diretiva 2014/65/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de setembro de 2015, sobre o EEE/Suíça: 
obstáculos à plena realização do mercado interno3, 

A. Considerando que é necessário um mercado único eficaz e a funcionar bem, baseado 
numa economia social de mercado altamente competitiva, para impulsionar o 
crescimento e a competitividade e criar emprego, de modo a revitalizar a economia 
europeia; considerando que a legislação relativa ao mercado único deve ser 
devidamente transposta, aplicada e executada se se pretende que os Estados-Membros e 
a Suíça colham todos os benefícios;

1. Considera que o elevado grau de integração da Suíça no mercado interno da UE 
constitui um fator essencial para o crescimento económico, tornando a UE no parceiro 
económico e comercial mais importante da Suíça;

                                               
1 JO C 252 de 18.7.2018, p. 16.
2 JO L 327 de 21.12.2018, p. 77.
3 JO C 316 de 22.9.2017, p. 192.
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2. Recorda que o estabelecimento de um quadro institucional comum para acordos atuais e 
futuros que permitam a participação da Suíça no mercado único da UE, a fim de 
garantir a homogeneidade e a segurança jurídica para os cidadãos e as empresas, 
continua a ser uma condição prévia para se prosseguir o desenvolvimento de uma 
abordagem setorial; salienta que, após quatro anos de negociações, chegou o momento 
de concluir o Acordo-Quadro Institucional; congratula-se com o acordo alcançado pelos 
negociadores sobre o texto final do acordo; solicita ao Conselho Federal Suíço que tome 
a decisão de celebrar este acordo, assim que a consulta das partes interessadas nesta 
matéria tenha produzido resultados positivos; considera que a conclusão do acordo 
permitirá que uma parceria abrangente entre a UE e a Suíça desenvolva todo o seu 
potencial;

3. Reconhece que as sólidas relações entre a UE e a Suíça ultrapassam a integração 
económica e o alargamento do mercado único, contribuindo para a estabilidade e a 
prosperidade, em benefício de todos os cidadãos e empresas, incluindo as PME; realça a 
importância de se garantir o bom funcionamento do mercado único de molde a criar 
condições equitativas de mercado e gerar empregos;

4. Considera ser de grande importância assegurar um Acordo-Quadro Institucional com a 
Suíça, uma vez que garantiria a segurança jurídica tanto à Suíça como à UE, a 
incorporação dinâmica do acervo da UE, o reforço do acesso suíço ao mercado interno 
para benefício de ambas as partes e a jurisdição do Tribunal de Justiça da União 
Europeia em caso de litígios pendentes relacionados com a aplicação ou a interpretação 
do Acordo-Quadro Institucional;

5. Congratula-se com a Decisão da Comissão, de 20 de dezembro de 2018, de reconhecer 
as plataformas de negociação na Suíça como elegíveis para o cumprimento da obrigação 
de negociação de ações conforme previsto na nova Diretiva1 e no novo Regulamento2

relativos aos mercados de instrumentos financeiros (MiFID II/MiFIR); salienta que esta 
equivalência está limitada a 30 de junho de 2019, mas pode ser prorrogada desde que 
tenham sido realizados progressos no sentido da assinatura de um acordo que estabeleça 
esse quadro institucional comum;

6. Toma nota da execução da iniciativa «preferência nacional branda», e o facto de o 
Conselho considerar que o texto daí resultante, adotado em 16 de dezembro de 2016 
pela Assembleia Federal Suíça, pode ser implementado de forma compatível com os 
direitos dos cidadãos da UE nos termos do Acordo sobre a livre circulação de pessoas 
(ALCP) se os necessários decretos de execução vierem clarificar as questões pendentes, 
como o direito à informação no que se refere a ofertas de emprego e o respeito pelos 
direitos dos trabalhadores fronteiriços; recorda, no entanto, que a questão da migração 
de cidadãos de países terceiros não deve ser confundida com a livre circulação de 
pessoas consagrada nos Tratados; sublinha a necessidade de acompanhar atentamente a 
aplicação do Decreto a fim de avaliar a sua conformidade com o Acordo sobre a livre 
circulação de pessoas;

7. Lamenta as consequências de qualquer iniciativa nacional ou cantonal suscetível de ter 
como efeito uma limitação do acesso ao mercado de trabalho suíço por parte dos 

                                               
1 JO L 173 de 12.6.2014, p. 349.
2 JO L 173 de 12.6.2014, p. 84.
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trabalhadores da UE, nomeadamente no caso dos trabalhadores transfronteiriços, 
comprometendo os direitos dos cidadãos da UE ao abrigo do Acordo sobre a livre 
circulação de pessoas e a cooperação entre a UE e a Suíça;

8. Toma nota da lei revista sobre contratos públicos, adotada em 2017 no cantão suíço de 
Ticino, que deve estar plenamente em conformidade com o Acordo sobre Contratos 
Públicos da OMC e o acordo setorial relevante entre a UE e a Suíça que vigora desde 
2002; encoraja vivamente as autoridades adjudicantes suíças a tratarem os fornecedores 
e prestadores de serviços da UE de forma não discriminatória, inclusive no caso de 
contratos públicos de adjudicação abaixo do limiar estabelecido;

9. Encoraja a continuação da prática vigente, através da qual as companhias de táxis dos 
Estados-Membros da UE podem prestar serviços na Suíça sem restrições, prática que há 
muito contribui para o desenvolvimento económico das regiões fronteiriças com a Suíça 
e que é mutuamente vantajosa;

10. Considera que é necessário que haja reciprocidade e equidade entre o EEE e a Suíça 
para que ambas as partes possam beneficiar da sua participação no mercado único;

11. Observa que, em termos globais, é satisfatória a cooperação no âmbito do acordo entre a 
UE e a Suíça sobre o reconhecimento mútuo em matéria de avaliação da conformidade 
(ARM); congratula-se com a atualização mais recente do ARM em 2017 e espera que as 
próximas atualizações possam ser concretizadas rapidamente quando o futuro acordo-
quadro institucional tiver sido desenvolvido na plenitude das suas potencialidades.
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