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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at EU er Schweiz' vigtigste handelspartner og tegner sig for 52 % af landets 
eksport og for over 71 % af dets import, og at samhandelen med varer under den 
gældende bilaterale handelsaftale beløber sig til intet mindre end 1 mia. CHF om 
dagen1; der henviser til, at Schweiz er EU's tredjestørste handelspartner og tegner sig for 
7 % af dets handel;

2. glæder sig over afslutningen af forhandlingerne om den institutionelle rammeaftale 
mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund den 23. november 2018; 
opfordrer til, at der afholdes høringer af interessenter i overensstemmelse med de 
schweiziske demokratiske traditioner og forfatningsmæssige principper og med 
opfordringen fra Forbundsrådet af 7. december 2018; anmoder om, at procedurerne for 
at modernisere og yderligere at udvide forbindelserne mellem EU og Schweiz straks 
indledes med henblik på at skabe øget retssikkerhed og sikre schweiziske virksomheder 
fortsat adgang til det indre marked samt give mulighed for at fortsætte og lette de 
igangværende sektorbestemte forhandlinger;

3. beklager, at Kommissionen ikke har fremsendt den forhandlede tekst til rammeaftalen 
mellem EU og Schweiz, som færdiggjort i november 2018, til Udenrigsudvalget og 
Udvalget om International Handel; opfordrer Kommissionen til straks at fremsende de 
pågældende dokumenter;

4. erkender, at der er behov for en institutionel rammeaftale, eftersom forbindelserne 
mellem EU og Schweiz er baseret på et komplekst system med 120 sektorspecifikke 
aftaler, og at yderligere sammenhæng og øget retssikkerhed ville gavne alle parter;

5. glæder sig over den politiske hensigtserklæring om at modernisere aftalen om offentlige 
udbud og frihandelsaftalen mellem EU og Schweiz fra 1972 og støtter ambitionerne om 
at opnå et revideret handelspartnerskab, som skal omfatte områder såsom 
tjenesteydelser, hvilket ligger uden for den institutionelle rammeaftales 
anvendelsesområde og kun delvist er omfattet af aftalen om fri bevægelighed for 
personer, herunder digitale aspekter, intellektuel ejendomsret (IPR), handelslettelser, 
gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurderinger og offentlige udbud samt et 
kapitel om handel og bæredygtig udvikling; anmoder om yderligere samarbejde med 
henblik på at opnå bedre beskyttelse af geografiske betegnelser og udvide den moderne 
og pålidelige mellemstatslige tvistbilæggelsesmekanisme, som er indeholdt i udkastet til 
den institutionelle rammeaftale, for at dække de fremtidige bilaterale 
handelsforbindelser og for effektivt at fjerne handelshindringer mellem parterne;

6. er klar over, at der ikke er indgået nogen omfattende tjenesteydelsesaftale mellem EU 
og Schweiz, og at tjenesteydelser kun delvist er omfattet af aftalen om fri bevægelighed 
for personer, hvilket viser, at der er potentiale til yderligere udvikling på dette område;

7. bemærker, at Schweiz tager imod den højeste procentdel af grænsearbejdere fra EU, og 
opfordrer EU og den schweiziske regering til at forbedre foranstaltningerne under 

1https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf
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aftalen om fri bevægelighed for personer ved at inkludere et "charter for 
grænsearbejdere" med bindende bestemmelser, der bl.a. omfatter grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder, arbejds- og pendlerforhold, overførsel af arbejdsløshedsydelser 
og spørgsmål vedrørende dobbeltbeskatning; minder om, at EU bør tilskynde Schweiz 
til at forbedre den måde, hvorpå landet behandler grænsearbejdere;

8. opfordrer parterne til hurtigst muligt at afholde et interparlamentarisk møde mellem 
lovgiverne fra både EU og Schweiz for at drøfte alle spørgsmål i forbindelse med denne 
aftale;

9. glæder sig over den nye skattelovgivning, som vil begrænse præferentielle 
skatteordninger og bringe praksisserne nærmere de internationale standarder, og håber 
på et positivt resultat af den kommende folkeafstemning i Schweiz; understreger, at det 
er nødvendigt fortsat at forbedre samarbejdet for at bekæmpe skatteundgåelse og skabe 
øget skattemæssig retfærdighed;

10. opfordrer Schweiz til at fortsætte sit arbejde med strategien for et digitalt Schweiz, der 
har til formål at bringe landet i overensstemmelse med EU's digitale indre marked;

11. noterer sig den reviderede lov om offentlige udbud, der blev vedtaget i 2017 i kantonen 
Ticino, og som skal være i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens 
aftale om offentlige udbud og den relevante sektoraftale mellem EU og Schweiz, som 
trådte i kraft i 2002; opfordrer kraftigt de ordregivende myndigheder til at behandle 
EU-leverandører og -tjenesteudbydere på en ikke-diskriminerende måde, selv i 
forbindelse med offentlige kontrakter under tærsklen.
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