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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju Sporazuma z dne 21. junija 1999 med Evropsko skupnostjo in njenimi 
državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku 
oseb, zlasti Priloge I o prostem pretoku oseb in Priloge III o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij,

– ob upoštevanju Sporazuma z dne 25. junija 2009 med Evropsko skupnostjo in Švicarsko 
konfederacijo o poenostavitvi pregledov in formalnosti pri prevozu blaga ter varnostnih 
carinskih ukrepih,

– ob upoštevanju Protokola z dne 27. maja 2008 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo 
in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o 
prostem pretoku oseb o sodelovanju Republike Bolgarije in Romunije kot pogodbenic 
Sporazuma zaradi njunega pristopa k Evropski uniji,

– ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) z dne 
1. januarja 1994,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. februarja 2017 o letnem poročilu o 
upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra za leto 20171,

– ob upoštevanju Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/2047 z dne 20. decembra 2018 
o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za borze v Švici, v 
skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. septembra 2015 z naslovom EGP-Švica: Ovire 
pri dokončnem oblikovanju notranjega trga3, 

A. ker je za rast in konkurenčnost ter ustvarjanje delovnih mest, s čimer bi oživili evropsko 
gospodarstvo, potreben dobro delujoč in učinkovit enotni trg, ki bo temeljil na zelo 
konkurenčnem socialnem tržnem gospodarstvu; ker je treba zakonodajo o enotnem trgu 
ustrezno prenesti, izvajati in izvrševati, da bi lahko države članice in Švica izkoristile 
vse prednosti;

1. meni, da je EU najpomembnejša gospodarska in trgovinska partnerica Švice, saj je 
visoka stopnja vključenosti Švice na notranjem trgu EU velik razlog za njeno 
gospodarsko rast;

2. opozarja, da je za nadaljnji razvoj sektorskega pristopa potrebna vzpostavitev skupnega 
institucionalnega okvira za obstoječe in prihodnje sporazume, ki omogočajo 
sodelovanje Švice na enotnem trgu EU, da se zagotovita homogenost in pravna varnost 
za državljane in podjetja; poudarja, da je po štirih letih pogajanj nastopil čas za sprejetje 
institucionalnega okvirnega sporazuma; pozdravlja dejstvo, da so pogajalci dosegli 

                                               
1 UL C 252, 18.7.2018, str. 16.
2 UL L 327, 21.12.2018, str. 77.
3 UL C 316, 22.9.2017, str. 192.
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dogovor o končnem besedilu sporazuma; poziva švicarski zvezni svet, naj sprejme 
odločitev o sklenitvi tega sporazuma, takoj ko bo v zvezi s tem pozitivno zaključeno 
posvetovanje z deležniki; meni, da se bo po sklenitvi sporazuma lahko razvil celoten 
potencial obsežnega partnerstva med EU in Švico;

3. priznava, da obsežni odnosi med EU in Švico presegajo gospodarsko povezovanje in 
širitev enotnega trga ter prispevajo k stabilnosti in blaginji v korist vseh državljanov in 
podjetij, tudi malih in srednjih podjetij (MSP); poudarja pomen zagotavljanja pravilnega 
delovanja enotnega trga, da bi ustvarili enake konkurenčne pogoje in nova delovna 
mesta;

4. meni, da je sklenitev institucionalnega okvirnega sporazuma s Švico izjemno 
pomembna, saj bi zagotovila pravno varnost za Švico in EU, dinamično vključitev 
pravnega reda EU, boljši dostop Švice do notranjega trga v korist obeh strani in 
pristojnost Sodišča Evropske unije za reševanje sporov v zvezi z uporabo ali razlago 
institucionalnega okvirnega sporazuma;

5. pozdravlja sklep Komisije z dne 20. decembra 2018, s katerim je mesta trgovanja v 
Švici priznala kot skladna z obveznostjo trgovanja za delnice, določeno v direktivi1 in 
uredbi2 o trgih finančnih instrumentov (MiFID II/MiFIR); poudarja, da status 
enakovrednosti velja do 30. junija 2019, vendar ga je mogoče podaljšati, če se doseže 
napredek v zvezi s podpisom sporazuma o vzpostavitvi skupnega institucionalnega 
okvira;

6. je seznanjen z izvajanjem pobude „rahla prednost za domačine“ in mnenjem Sveta, da 
se posledično besedilo, ki ga je švicarska zvezna skupščina sprejela 16. decembra 2016, 
lahko izvaja tako, da je v skladu s pravicami državljanov EU po sporazumu o prostem 
pretoku oseb, če bodo v potrebnem izvedbenem odloku pojasnjena preostala odprta 
vprašanja, kot sta pravica do obveščenosti v zvezi s prostimi delovnimi mesti in 
spoštovanje pravic obmejnih delavcev; vendar opozarja, da vprašanja preseljevanja 
državljanov iz tretjih držav ne bi smeli enačiti s prostim pretokom oseb, ki je določen v 
Pogodbah; poudarja, da je treba pozorno spremljati izvajanje odloka, da bi ocenili 
njegovo skladnost s sporazumom o prostem pretoku oseb;

7. obžaluje morebitne kantonske in nacionalne pobude, ki bi delavcem iz EU (zlasti 
čezmejnim delavcem) omejile dostop do švicarskega trga dela in s tem spodkopale 
pravice državljanov EU, ki jih uživajo v skladu s sporazumom o prostem pretoku oseb 
ter o sodelovanju med EU in Švico;

8. je seznanjen z revidiranim zakonom o javnem naročanju, sprejetim leta 2017 v
švicarskem kantonu Ticino, ki mora biti popolnoma v skladu s Sporazumom o vladnih 
nabavah Svetovne trgovinske organizacije ter ustreznim sektorskim sporazumom med 
EU in Švico, ki velja od leta 2002; odločno spodbuja švicarske javne naročnike, naj 
dobavitelje in izvajalce storitev iz EU obravnavajo na nediskriminatoren način, tudi pri 
javnih naročilih pod mejno vrednostjo;

9. spodbuja k nadaljevanju uveljavljene prakse, da lahko taksi podjetja iz držav članic EU 

                                               
1 UL L 173, 12.6.2014, str. 349.
2 UL L 173, 12.6.2014, str. 84.
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neomejeno opravljajo storitve v Švici, kar že dolgo prispeva h gospodarskemu razvoju 
švicarskih obmejnih regij in je v obojestransko korist;

10. meni, da so vzajemni in pošteni odnosi med EGP in Švico pogoj, da je sodelovanje na 
enotnem trgu v korist obeh strani;

11. ugotavlja, da je sodelovanje v okviru sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja 
skladnosti med EU in Švico zadovoljivo; pozdravlja najnovejšo posodobitev sporazuma 
o vzajemnem priznavanju iz leta 2017 in upa, da bo mogoče hitro izvesti prihodnje 
posodobitve, ko bo prihodnji institucionalni okvirni sporazum v celoti uresničen.
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