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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. σημειώνει ότι η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της Ελβετίας, αντιπροσωπεύοντας 
το 52 % των εξαγωγών της και περισσότερο από το 71 % των εισαγωγών της, και ότι το 
εμπόριο αγαθών, στο πλαίσιο των ισχυουσών διμερών εμπορικών συμφωνιών, 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 δισεκ. CHF ημερησίως1· σημειώνει επίσης ότι η Ελβετία 
είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 7 % των 
εμπορικών συναλλαγών της·

2. χαιρετίζει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη θεσμική συμφωνία πλαίσιο 
(IFA) μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, στις 23 Νοεμβρίου 2018· 
ζητεί να διεξαχθούν διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με τις 
ελβετικές δημοκρατικές παραδόσεις και συνταγματικές αρχές, όπως ζήτησε το 
Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στις 7 Δεκεμβρίου 2018· ζητεί να ξεκινήσουν χωρίς 
καθυστέρηση οι διαδικασίες εκσυγχρονισμού και περαιτέρω επέκτασης της σχέσης ΕΕ-
Ελβετίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να διασφαλιστεί η συνεχής 
πρόσβαση των ελβετικών εταιρειών στην ενιαία αγορά, και προκειμένου να 
συνεχιστούν και να διευκολυνθούν οι εν εξελίξει τομεακές διαπραγματεύσεις·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει διαβιβάσει το υπό 
διαπραγμάτευση κείμενο της συμφωνίας πλαίσιο ΕΕ-Ελβετίας, όπως οριστικοποιήθηκε 
τον Νοέμβριο του 2018, προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου· καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει τα έγγραφα αυτά χωρίς 
καθυστέρηση·

4. αναγνωρίζει την ανάγκη για μια θεσμική συμφωνία πλαίσιο, δεδομένου ότι η σχέση 
ΕΕ-Ελβετίας βασίζεται σε ένα πολύπλοκο σύστημα 120 τομεακών συμφωνιών, και 
θεωρεί ότι η επιπλέον συνοχή και ασφάλεια δικαίου θα ωφελήσει όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη·

5. εκφράζει έντονη ικανοποίηση για την πολιτική δήλωση πρόθεσης εκσυγχρονισμού της 
Συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις και της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών 
ΕΕ-Ελβετίας του 1972, και υποστηρίζει τη φιλοδοξία για μια αναθεωρημένη εμπορική 
σχέση που θα περιλαμβάνει τομείς όπως υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της θεσμικής συμφωνίας πλαίσιο και καλύπτονταν μόνο εν μέρει από τη 
Συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (AFMP), 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών, των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, της διευκόλυνσης των συναλλαγών, της αμοιβαίας αναγνώρισης των 
αξιολογήσεων συμμόρφωσης και των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και ένα κεφάλαιο 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί περαιτέρω συνεργασία ούτως ώστε να 
προστατευθούν καλύτερα οι γεωγραφικές ενδείξεις και να επεκταθεί ο σύγχρονος και 
αξιόπιστος μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών που περιλαμβάνεται στο 
σχέδιο της θεσμικής συμφωνίας πλαίσιο για την κάλυψη της μελλοντικής διμερούς 

1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf
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εμπορικής σχέσης και την αποτελεσματική επίλυση εμπορικών διαφορών μεταξύ των 
μερών·

6. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι δεν υφίσταται συνολική συμφωνία για τις υπηρεσίες 
μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας και ότι οι υπηρεσίες καλύπτονται μόνο εν μέρει από 
την AFMP, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης του 
τομέα αυτού·

7. σημειώνει ότι η Ελβετία δέχεται το υψηλότερο ποσοστό διασυνοριακών εργαζομένων 
από την ΕΕ και καλεί την ΕΕ και την ελβετική κυβέρνηση να βελτιώσουν τα μέτρα στο 
πλαίσιο της AFMP με τη συμπερίληψη ενός «χάρτη για τους διασυνοριακούς 
εργαζομένους» με δεσμευτικές διατάξεις που θα καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα βασικά 
εργασιακά δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας και μετακίνησης μεταξύ κατοικίας και 
εργασίας, τη μεταφορά επιδομάτων ανεργίας και ζητήματα διπλής φορολόγησης· 
υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει την Ελβετία να βελτιώσει τη μεταχείριση 
των διασυνοριακών εργαζομένων·

8. καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να διοργανώσουν, το συντομότερο δυνατόν, μια 
διακοινοβουλευτική συνεδρίαση νομοθετών τόσο από την ΕΕ όσο και από την Ελβετία, 
προκειμένου να συζητηθούν όλα τα θέματα που άπτονται της εν λόγω συμφωνίας·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα φορολογική νομοθεσία που θα περιορίσει τα 
προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα και θα εναρμονίσει περισσότερο τις πρακτικές με 
τα διεθνή πρότυπα, και ελπίζει να είναι θετικό το αποτέλεσμα του επερχόμενου 
δημοψηφίσματος στην Ελβετία· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να 
βελτιώνεται η συνεργασία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και την ενίσχυση 
της φορολογικής δικαιοσύνης·

10. καλεί την Ελβετία να συνεχίσει τις προσπάθειές της όσον αφορά τη στρατηγική για την 
Ψηφιακή Ελβετία, με στόχο την ευθυγράμμισή της με την ψηφιακή ενιαία αγορά της 
ΕΕ·

11. λαμβάνει υπό σημείωση την αναθεωρημένη νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις, που εγκρίθηκε το 2017 στο καντόνι του Ticino της Ελβετίας, η οποία πρέπει 
να συνάδει με τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις και τη σχετική τομεακή συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας που τέθηκε σε ισχύ το 2002· 
ενθαρρύνει σθεναρά τις αναθέτουσες αρχές να μην προβαίνουν σε διακρίσεις κατά των 
προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών από την ΕΕ, ακόμα και σε περιπτώσεις 
δημοσίων συμβάσεων αξίας χαμηλότερης του ορίου·
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