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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et EL on Šveitsi peamine kaubanduspartner, kelle arvele langeb 52 % riigi 
ekspordist ja üle 71 % riigi impordist, ning et kehtivate kahepoolsete 
kaubanduslepingute alusel toimuv kaubavahetus ulatub 1 miljardi Šveitsi frangini 
päevas1; arvestades, et Šveits on ELi suuruselt kolmas kaubanduspartner, kelle arvele 
langeb 7 % ELi kaubandusest;

2. väljendab heameelt ELi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel toimunud institutsioonilist 
raamistikku käsitleva lepingu alaste läbirääkimiste lõpuleviimise üle 23. novembril 
2018. aastal; nõuab konsultatsioonide korraldamist sidusrühmadega vastavalt Šveitsi 
demokraatlikele traditsioonidele ja põhiseaduslikele põhimõtetele, nagu Šveitsi 
Liidunõukogu 7. detsembril 2018. aastal nõudis; nõuab, et ELi ja Šveitsi suhete 
ajakohastamise ja edasise laiendamise menetlused algatataks viivitamata, et suurendada 
suhete õiguskindlust ja tagada Šveitsi äriühingutele jätkuv juurdepääs ühtsele turule, 
samuti selleks, et võimaldada käimasolevate valdkondlike läbirääkimiste jätkamist ja 
hõlbustamist;

3. väljendab kahetsust selle üle, et komisjon ei ole edastanud 2018. aasta novembris lõpule 
viidud läbirääkimistel kokku lepitud ELi ja Šveitsi institutsioonilist raamistikku 
käsitleva lepingu lõppteksti väliskomisjonile ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonile; 
kutsub komisjoni üles need dokumendid viivitamata edastama;

4. tunnistab vajadust institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu järele, kuna ELi ja 
Šveitsi suhted põhinevad 120-st sektoripõhisest kokkuleppest koosneval keerulisel 
süsteemil ning kõigile osalistele tuleks kasuks suurem koherentsus ja õiguskindlus;

5. väljendab suurt heameelt poliitilise avalduse üle ajakohastada riigihankeid käsitlevat 
lepingut ja ELi ja Šveitsi vahelist 1972. aasta vabakaubanduslepingut ning toetab 
püüdlust saavutada läbivaadatud kaubanduspartnerlus, mis hõlmab selliseid valdkondi 
nagu IFA kohaldamisalast välja jäävad teenused, mis on hõlmatud ainult osaliselt 
isikute vaba liikumist käsitleva kokkuleppega (AFMP), sealhulgas digitaalsed aspektid, 
intellektuaalomandi õigused, kaubanduse lihtsustamine, vastavushindamise ja 
riigihangete vastastikune tunnustamine, lisaks kaubanduse ja säästva arengu peatükile; 
nõuab edasist koostööd, et kaitsta paremini geograafilisi tähiseid ning laiendada IFA 
eelnõus sisalduvat nüüdisaegset ja usaldusväärset riigi ja riigi vaheliste vaidluste 
lahendamise mehhanismi, et hõlmata tulevased kahepoolsed kaubandussuhted ja 
lahendada tõhusalt kaubandusvaidlusi poolte vahel;

6. on teadlik sellest, et ELi ja Šveitsi vahel ei ole sõlmitud laiaulatuslikku 
teenustekaubanduse lepingut, ning et isikute vaba liikumist käsitlev kokkulepe hõlmab 
teenuseid vaid osaliselt, mis näitab, et selles valdkonnas on potentsiaali 
edasiarenemiseks;

7. märgib, et Šveits võtab vastu kõige rohkem ELi piiriüleseid töötajaid, ning kutsub ELi 
ja Šveitsi valitsust üles parandama isikute vaba liikumist käsitleva kokkuleppe alusel 

1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf
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võetavaid meetmeid, lisades sellesse piiriüleste töötajate põhikirja, milles on sätestatud 
siduvad sätted, mis hõlmavad muu hulgas põhilisi tööalaseid õigusi, töö- ja töölesõidu 
tingimusi, töötushüvitiste ülekandmist ja topeltmaksustamise küsimusi; tuletab meelde, 
et EL peaks ergutama Šveitsi parandama piiriüleste töötajate kohtlemist;

8. kutsub osapooli üles korraldama võimalikult kiiresti ELi ja Šveitsi seadusandjate 
parlamentidevahelise kohtumise, et arutada kõiki selle lepinguga seotud küsimusi;

9. kiidab heaks uued maksualased õigusaktid, mis piiravad soodustusi andvaid 
maksurežiime ja lähendavad tavasid rahvusvahelistele standarditele, ning loodab, et 
eelseisval rahvahääletusel Šveitsis on positiivne tulemus; rõhutab vajadust jätkata 
koostöö edendamist, et võidelda maksustamise vältimise vastu ja tõhustada õiglast 
maksustamist;

10. kutsub Šveitsi üles jätkama tööd digitaalse Šveitsi strateegia valdkonnas, et viia see 
vastavusse ELi digitaalse ühtse turuga;

11. võtab teadmiseks 2017. aastal Ticino kantonis vastu võetud riigihankeid käsitleva 
muudetud seaduse, mis peab olema täielikult kooskõlas Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni riigihankeid käsitleva lepinguga ning ELi-Šveitsi asjaomase 
valdkondliku kokkuleppega, mis kehtib alates aastast 2002; soovitab tungivalt avaliku 
sektori hankijatel kohelda ELi tarnijaid ja teenuseosutajaid mittediskrimineerivalt, isegi 
alla lävendit jäävate hankelepingute puhul.
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