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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad ES yra pagrindinė Šveicarijos prekybos partnerė, kurios eksportas į ES 
sudaro 52 proc. viso eksporto, o importas iš ES – 71 proc. viso importo, ir kad prekyba 
prekėmis pagal dabartinius dvišalius prekybos susitarimus sudaro ne mažiau kaip 
1 mlrd. CHF per dieną1, o Šveicarija yra trečioji pagal dydį ES prekybos partnerė, su 
kuria ES vykdo 7 proc. savo prekybos;

2. palankiai vertina tai, kad 2018 m. lapkričio 23 d. baigtos ES ir Šveicarijos 
Konfederacijos derybos dėl susitarimo dėl institucinės struktūros; ragina konsultuotis su 
suinteresuotaisiais subjektais, laikantis Šveicarijos demokratinių tradicijų ir 
konstitucinių principų, kaip 2018 m. gruodžio 7 d. paragino Federalinė Taryba; prašo 
nedelsiant inicijuoti ES ir Šveicarijos santykių atnaujinimo ir tolesnio plėtojimo 
procedūras, siekiant padidinti teisinį tikrumą ir užtikrinti, kad Šveicarijos įmonės ir 
toliau galėtų patekti į bendrąją rinką, taip pat leisti tęsti šiuo metu vykstančias derybas 
tarp sektorių ir tam sudaryti palankesnes sąlygas;

3. apgailestauja dėl to, kad Komisija neperdavė per derybas suderinto ES ir Šveicarijos 
susitarimo dėl institucinės struktūros teksto, kuris buvo galutinai parengtas 2018 m. 
lapkričio mėn., Užsienio reikalų ir Tarptautinės prekybos komitetams; ragina Komisija 
nedelsiant atsiųsti tuos dokumentus;

4. pripažįsta susitarimo dėl institucinės struktūros poreikį, nes ES ir Šveicarijos santykiai 
yra pagrįsti sudėtinga sistema, kurią sudaro 120 konkretiems sektoriams skirtų 
susitarimų, o didesnis nuoseklumas ir teisinis tikrumas būtų naudingas visoms šalims;

5. palankiai vertina politinį pareiškimą dėl ketinimo atnaujinti susitarimą dėl viešųjų 
pirkimų ir 1972 m. ES ir Šveicarijos laisvosios prekybos susitarimą ir remia siekį 
persvarstyti prekybos partnerystę, įtraukiant tokias sritis kaip paslaugos (kurios 
neįtrauktos į susitarimą dėl institucinės struktūros ir tik iš dalies numatytos susitarime 
dėl laisvo asmenų judėjimo), įskaitant skaitmeninius aspektus, intelektinės nuosavybės 
teises (INT), prekybos lengvinimą, atitikties vertinimų abipusį pripažinimą ir viešuosius 
pirkimus, taip pat prekybai ir darniam vystymuisi skirtą skyrių; ragina toliau 
bendradarbiauti siekiant užtikrinti geresnę geografinių nuorodų apsaugą ir išplėsti į 
susitarimą dėl institucinės struktūros įtrauktą modernų ir patikimą valstybių ginčų 
sprendimo mechanizmą, kad jis apimtų būsimus dvišalius prekybos santykius ir padėtų 
veiksmingai šalinti prekybos tarp abiejų šalių kliūtis;

6. žino, kad nėra parengto išsamaus ES ir Šveicarijos susitarimo dėl paslaugų, o 
susitarimas dėl laisvo asmenų judėjimo tik iš dalies apima paslaugas, ir tai rodo, kad yra 
potencialo tolesniam šios sistemos plėtojimui;

7. pažymi, kad Šveicarija priima didžiausią iš ES atvykstančių tarpvalstybinių darbuotojų 
procentinę dalį ir ragina ES ir Šveicarijos vyriausybę tobulinti susitarime dėl laisvo 
asmenų judėjimo numatytas priemones, įtraukiant vadinamąją tarpvalstybinių 

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



PE630.624v03-00 4/6 AD\1176899LT.docx

LT

darbuotojų chartiją, kuria nustatomos įpareigojančios nuostatos, apimančios, inter alia, 
klausimus, susijusius su pagrindinėmis darbo teisėmis, darbo ir keliavimo į darbą 
sąlygomis, bedarbio pašalpų pervedimu ir dvigubu apmokestinimu;

8. ragina šalis kuo greičiau surengti tarpparlamentinį ES ir Šveicarijos teisės aktų leidėjų 
posėdį, kuriame būtų aptarti visi su šiuo susitarimu susiję klausimai;

9. palankiai vertina naujus mokesčių teisės aktus, kuriais bus apriboti lengvatinių 
mokesčių režimai, o praktikos priartintos prie tarptautinių standartų, ir tikisi sulaukti 
teigiamų Šveicarijoje vyksiančio visuotinio balsavimo rezultatų; pabrėžia, kad reikia 
toliau gerinti bendradarbiavimą, siekiant kovoti su mokesčių vengimu ir stiprinti 
mokesčių sistemos teisingumą;

10. ragina Šveicariją tęsti savo veiklą, susijusią su strategija „Skaitmeninė Šveicarija“, 
siekiant suderinti ją su ES bendrąja skaitmenine rinka;

11. atkreipia dėmesį į 2017 m. Tičino kantone persvarstytą įstatymą dėl viešųjų pirkimų, 
kuris privalo atitikti PPO susitarimą dėl viešųjų pirkimų ir atitinkamą nuo 2002 m. 
galiojantį ES ir Šveicarijos sektorių susitarimą; primygtinai ragina perkančiąsias 
organizacijas nediskriminuojant vertinti ES tiekėjus ir paslaugų teikėjus, net jei viešųjų 
pirkimų sutartys nesiekia nustatytos ribos.
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