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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че ЕС е основният търговски партньор на Швейцария, като на него се 
падат 52% от износа и над 71% от вноса на тази страна, и че обемът на търговията 
със стоки съгласно действащите двустранни търговски споразумения е не по-
малко от 1 милиард швейцарски франка дневно1; като има предвид, че Швейцария 
е третият по големина търговски партньор на ЕС, като на нея се падат 7% от 
търговията със Съюза;

2. приветства приключването на преговорите по Споразумението за 
институционална рамка между ЕС и Конфедерация Швейцария на 23 ноември 
2018 г.; призовава за провеждане на консултации със заинтересованите страни, в 
съответствие с швейцарските демократични традиции и конституционни 
принципи, за което Федералният съвет призова на 7 декември 2018 г.; изисква 
незабавно стартиране на процедурите за осъвременяване и по-нататъшно 
разширяване на отношенията между ЕС и Швейцария, за да се повиши правната 
сигурност и да се гарантира непрекъснат достъп за швейцарските дружества до 
единния пазар, както и за да се осигури възможност за продължаване и 
улесняване на текущите секторни преговори;

3. изразява съжаление за факта, че Комисията не е предала на комисията по външни 
работи и на комисията по международна търговия договорения текст на 
Рамковото споразумение между ЕС и Швейцария, финализиран през ноември 
2018 г.; призовава Комисията да изпрати незабавно тези документи;

4. признава необходимостта от Споразумение за институционална рамка, тъй като 
отношенията между ЕС и Швейцария се основават на сложна система от 120 
секторни споразумения, а гарантирането на допълнителна съгласуваност и правна 
сигурност би било от полза за всички страни;

5. силно приветства политическата декларация относно намеренията за 
осъвременяване на Споразумението за държавните поръчки и Споразумението за 
свободна търговия между ЕС и Швейцария от 1972 г., и подкрепя амбицията за 
постигане на ревизирано търговско партньорство, което да включва области, като 
например услугите, които са извън обхвата на Споразумението за 
институционална рамка и са обхванати само частично от Споразумението относно 
свободното движение на хора (ССДХ), включително цифровите аспекти, правата 
върху интелектуалната собственост (ПИС), улесняването на търговията, 
взаимното признаване на оценките за съответствието и обществените поръчки, в 
допълнение към глава относно търговията и устойчивото развитие; изисква по-
нататъшно сътрудничество за постигане на по-добра защита на географските 
указания и разширяване на съвременния и надежден механизъм за уреждане на 
спорове между държавите, включен в проекта на Споразумението за 
институционална рамка, с цел обхващане на бъдещите двустранни търговски 
отношения и ефективно разрешаване на търговските спорове между страните;

1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf
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6. съзнава, че между ЕС и Швейцария няма всеобхватно споразумение за услугите и 
че услугите са обхванати само частично от ССДХ, което показва наличието на 
потенциал за по-нататъшно развитие;

7. отбелязва, че Швейцария приема най-голям процент трансгранични работници от 
ЕС и призовава ЕС и швейцарското правителство да подобрят мерките по ССДХ, 
като включат „харта за трансграничните работници“, в която да бъдат предвидени 
задължителни разпоредби, обхващащи, наред с другото, основните трудови права, 
условията на труд и пътуване до работното място, прехвърлянето на обезщетения 
за безработица и въпросите, свързани с двойното данъчно облагане; припомня, че 
ЕС следва да насърчава Швейцария да подобри третирането на трансграничните 
работници;

8. призовава страните да организират възможно най-скоро междупарламентарна 
среща на законодателите от ЕС и от Швейцария с цел обсъждане на всички 
въпроси, свързани с това споразумение;

9. приветства новото данъчно законодателство, което ще ограничи 
преференциалните данъчни режими и ще приближи практиките до 
международните стандарти, и се надява на положителни резултати от 
предстоящия референдум в Швейцария; подчертава необходимостта от 
продължаване на усилията за подобряване на сътрудничеството с цел провеждане 
на борба с избягването на данъци и повишаване на данъчната справедливост;

10. призовава Швейцария да продължи работата си по стратегията за цифрова 
Швейцария, с цел привеждането ѝ в съответствие с цифровия единен пазар на ЕС;

11. отбелязва преразгледания закон за обществените поръчки, приет през 2017 г. в 
кантон Тичино, който следва да бъде в съответствие с разпоредбите на 
Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация и 
респективното секторно споразумение между ЕС и Швейцария, влязло в сила през 
2002 г.; силно насърчава възлагащите органи да третират доставчиците на стоки и 
услуги от ЕС по недискриминационен начин, включително в случаите на 
възлагане на обществени поръчки под определения праг.
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