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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot, mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy az EU Svájc fő kereskedelmi partnere, ahova exportjának 52%-a 
irányul, és ahonnan importjának több mint 71%-a érkezik, valamint hogy a jelenlegi 
kétoldalú kereskedelmi megállapodások keretében folytatott árukereskedelem értéke 
nem kevesebb, mint napi egymilliárd svájci frank1, miközben Svájc az EU harmadik 
legjelentősebb kereskedelmi partnere, amellyel kereskedelmének 7%-át bonyolítja le;

2. üdvözli az EU és a Svájci Államszövetség közötti intézményi keretmegállapodásról 
szóló tárgyalások 2018. november 23-i lezárását; a Szövetségi Tanács 2018. december 
7-i kérésének megfelelően, valamint a svájci demokratikus hagyományokkal és 
alkotmányos elvekkel összhangban konzultáció megtartására szólít fel az érintett felek 
részvételével; kéri az EU és Svájc közötti kapcsolatok mielőbbi modernizálására és 
további bővítésére irányuló eljárások azonnali megkezdését a jogbiztonság növelése, a 
svájci vállalatok egységes piachoz való további hozzáférésének garantálása, valamint a 
folyamatban lévő ágazati tárgyalások folytatása és megkönnyítése érdekében;

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság nem továbbította az EU és Svájc közötti 
keretmegállapodás megtárgyalt, 2018 novemberében véglegesített szövegét a Külügyi 
és Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak; felszólítja a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul küldje meg a dokumentumokat;

4. elismeri az intézményi keretmegállapodás szükségességét, mivel az EU és Svájc 
kapcsolata egy 120 ágazatspecifikus megállapodáson alapuló összetett rendszeren 
alapul, továbbá a még nagyobb koherencia és jogbiztonság valamennyi fél számára 
előnyös lenne;

5. határozottan üdvözli a közbeszerzésről szóló megállapodás és az EU és Svájc közötti, 
1972-es szabadkereskedelmi megállapodás modernizálására irányuló politikai 
szándéknyilatkozatot, valamint támogatja egy átdolgozott kereskedelmi partnerségre 
való törekvést, amely olyan területekre is kiterjed, mint az intézményi 
keretmegállapodás által nem érintett és a személyek szabad mozgásáról szóló 
megállapodás által csak részben lefedett szolgáltatások, ideértve a digitális 
szempontokat, a szellemitulajdon-jogokat, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítését, a 
megfelelőségértékelések kölcsönös elismerését és a közbeszerzéseket, egy 
kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezet mellett; további 
együttműködést kér a földrajzi jelzések jobb védelme, valamint az intézményi 
keretmegállapodás tervezetében foglalt korszerű és megbízható, államok közötti 
vitarendezési mechanizmus kiterjesztése érdekében, hogy az lefedje a jövőbeli kétoldalú 
kereskedelmi kapcsolatokat és hatékonyan kezelje a felek közötti kereskedelmet gátló 
akadályokat;

6. tisztában van azzal, hogy nincs érvényben a szolgáltatásokra vonatkozó átfogó 
megállapodás az EU és Svájc között, és hogy a személyek szabad mozgásáról szóló 

1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf



PE630.624v02-00 4/6 AD\1176899HU.docx

HU

megállapodás csak részben fedi le a szolgáltatásokat, ami azt mutatja, hogy van 
lehetőség a kapcsolatok további fejlesztésére;

7. megjegyzi, hogy Svájc fogadja legnagyobb arányban az Európai Unióból érkező, határt 
átlépő munkavállalókat, valamint felszólítja az EU-t és a svájci kormányt, hogy javítsa a 
személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás intézkedéseit egy „határt átlépő 
munkavállalókra vonatkozó szabályzat” bevezetésével, amely kötelező érvényű 
rendelkezéseket ír elő többek között az alapvető munkavállalói jogokra, a munka- és 
ingázási feltételekre, az álláskeresési járadékok átvitelére és a kettős adóztatással 
kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan; emlékeztet arra, hogy az EU-nak ösztönöznie kell 
Svájcot a határt átlépő munkavállalókkal való bánásmódjának javítására;

8. felszólítja a feleket, hogy a lehető leghamarabb szervezzenek parlamentközi ülést mind 
uniós, mind svájci jogalkotók részvételével annak érdekében, hogy a megállapodással 
kapcsolatos minden témát megvitathassanak;

9. üdvözli az új adózási jogszabályt, amely korlátozza a kedvezményes adórendszereket és 
jobban közelíti a gyakorlatokat a nemzetközi normákhoz, és reményeit fejezi ki a 
közelgő svájci népszavazás eredményességét illetően; hangsúlyozza, hogy az 
együttműködés további fejlesztésére van szükség az adókikerülés elleni harc és a 
méltányos adózás erősítése érdekében;

10. felszólítja Svájcot, hogy folytassa a „Digitális Svájc” stratégiával kapcsolatos munkát 
azzal a céllal, hogy a stratégia összhangba kerüljön az EU digitális egységes piacával;

11. tudomásul veszi a 2017-ben Ticino kantonban elfogadott, közbeszerzésekről szóló, 
felülvizsgált jogszabályt, amelynek meg kell felelnie a közbeszerzésről szóló WTO-
megállapodásnak és a 2002-ben hatályba lépett, az EU és Svájc közötti vonatkozó 
ágazati megállapodásnak; határozottan ösztönzi az ajánlatkérő szerveket, hogy 
megkülönböztetésmentesen kezeljék az uniós beszállítókat és szolgáltatókat, még a 
küszöbértéket el nem érő közbeszerzési szerződések esetében is.
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