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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind 
libera circulație a persoanelor, și îndeosebi anexa I privind libera circulație a 
persoanelor și anexa III privind recunoașterea calificărilor profesionale,

– având în vedere Acordul din 25 iunie 2009 dintre Comunitatea Europeană și 
Confederația Elvețiană privind simplificarea controalelor și formalităților în ceea ce 
privește transportul mărfurilor și privind măsurile vamale de securitate,

– având în vedere Protocolul din 27 mai 2008 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și 
statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, 
privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea, în calitate de 
părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României ca urmare a aderării acestora la 
Uniunea Europeană,

– având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) din 1 ianuarie 1994,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 februarie 2017 referitoare la Raportul anual 
referitor la guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 20171,

– având în vedere Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2047 a Comisiei din 20 
decembrie 2018 privind echivalența cadrului juridic și de supraveghere aplicabil 
burselor de valori din Elveția în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului2,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 septembrie 2015 intitulată „SEE-Elveția: obstacole 
în calea funcționării depline a pieței interne”3, 

A. întrucât o piață unică funcțională și eficientă, bazată pe conceptul unei economii sociale 
de piață foarte competitive, este necesară pentru stimularea creșterii și a competitivității 
și pentru crearea de locuri de muncă în vederea revitalizării economiei europene; 
întrucât legislația pieței unice trebuie să fie transpusă, implementată și aplicată în mod 
corespunzător pentru ca statele membre și Elveția să poată profita pe deplin de ea,

1. consideră că gradul semnificativ de integrare a Elveției cu piața internă a UE este un 
factor esențial pentru creșterea economică, UE reprezentând astfel cel mai important 
partener economic și comercial al Elveției;

2. reamintește că stabilirea unui cadru instituțional comun pentru acordurile existente și 
viitoare care permit participarea Elveției la piața unică a UE, în vederea asigurării 
omogenității și securității juridice pentru cetățeni și întreprinderi, rămâne o condiție 

                                               
1 JO C 252, 18.7.2018, p. 164.
2 JO L 327, 21.12.2018, p. 77.
3 JO C 316, 22.9.2017, p. 192.
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prealabilă pentru dezvoltarea ulterioară a unei abordări sectoriale; subliniază că, după 
patru ani de negocieri, a sosit momentul încheierii Acordului-cadru instituțional; salută 
faptul că negociatorii au convenit textul final al acordului; invită Consiliul Federal 
Elvețian să ia o decizie în vederea încheierii acordului, de îndată ce consultarea părților 
interesate va înregistra un rezultat pozitiv în această privință; consideră că încheierea 
acordului va permite parteneriatului cuprinzător UE-Elveția să își dezvolte pe deplin 
potențialul;

3. recunoaște că relațiile strânse dintre UE și Elveția merg dincolo de integrarea 
economică și de extinderea pieței unice, contribuind la stabilitate și la prosperitate în 
beneficiul tuturor cetățenilor și întreprinderilor, inclusiv al întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-urilor); subliniază importanța asigurării funcționării corespunzătoare a 
pieței unice, cu scopul de a crea condiții de concurență echitabile și locuri de muncă;

4. consideră că adoptarea unui acord-cadru instituțional cu Elveția este foarte importantă, 
deoarece ar garanta securitatea juridică atât pentru Elveția, cât și pentru UE, 
încorporarea dinamică a acquis-ului UE, un acces sporit al Elveției la piața internă în 
beneficiul ambelor părți, precum și competența Curții de Justiție a Uniunii Europene în 
cazul litigiilor nerezolvate legate de aplicarea sau interpretarea Acordului-cadru 
instituțional;

5. salută decizia Comisiei din 20 decembrie 2018 de a recunoaște locurile de 
tranzacționare din Elveția ca fiind admisibile pentru respectarea obligației de 
tranzacționare pentru acțiuni prevăzute în Directiva1 și Regulamentul2 privind piețele 
instrumentelor financiare (MiFID II/MiFIR); atrage atenția că această echivalență este 
limitată până la 30 iunie 2019, dar că poate fi prelungită cu condiția să se înregistreze 
progrese către semnarea unui acord de instituire a unui astfel de cadru instituțional 
comun;

6. ia act de punerea în aplicare a „ușoarei preferințe naționale” și de faptul că Consiliul 
consideră că textul rezultat, adoptat la 16 decembrie 2016 de Adunarea Federală 
Elvețiană, poate fi pus în aplicare într-un mod compatibil cu drepturile cetățenilor UE 
prevăzute în Acordul privind libera circulație a persoanelor (ALCP) dacă ordonanța 
necesară de punere în aplicare clarifică chestiunile nesoluționate pendinte, cum ar fi 
dreptul la informare privind locurile de muncă vacante și respectarea drepturilor 
lucrătorilor frontalieri; subliniază totuși că aspectul migrației cetățenilor din țări terțe nu 
ar trebui confundat cu libera circulație a persoanelor, așa cum este consacrată în tratate; 
evidențiază necesitatea de a monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a ordonanței, cu 
scopul de a evalua conformitatea acesteia cu ALCP;

7. regretă orice inițiativă cantonală sau națională care ar putea avea ca efect restricționarea 
accesului la piața elvețiană a muncii pentru lucrătorii din UE, în special pentru lucrătorii 
frontalieri, subminând astfel drepturile cetățenilor UE prevăzute în ALCP și cooperarea 
dintre UE și Elveția;

8. ia act de legea revizuită privind achizițiile publice, adoptată în 2017 în cantonul elvețian 
Ticino, care trebuie să fie pe deplin conformă cu Acordul Organizației Mondiale a 

                                               
1 JO L 173, 12.6.2014, p. 349.
2 JO L 173, 12.6.2014, p. 84.
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Comerțului privind achizițiile publice și cu acordul sectorial relevant UE-Elveția, în 
vigoare din 2002; încurajează ferm autoritățile contractante elvețiene să trateze 
furnizorii și furnizorii de servicii din UE într-un mod nediscriminatoriu, chiar și în cazul 
contractelor de achiziții publice care se află sub prag;

9. pledează pentru continuarea practicii actuale, prin care companiile de taximetrie din 
statele membre ale UE pot presta servicii fără restricții în Elveția, o practică care 
contribuie de vreme îndelungată la dezvoltarea economică în regiunile de frontieră 
elvețiene și care este reciproc avantajoasă;

10. este de părere că ar trebui să existe reciprocitate și echitate între SEE și Elveția pentru a 
permite ambelor părți să beneficieze de participarea la piața unică;

11. observă că, în general, cooperarea în cadrul acordului UE-Elveția privind recunoașterea 
reciprocă în materie de evaluare a conformității (ARR) este satisfăcătoare; salută cea 
mai recentă actualizare a ARR din 2017 și speră că viitoarele actualizări vor putea fi 
efectuate rapid atunci când viitorul acord-cadru instituțional își va dezvolta întregul 
potențial.
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