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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka ES ir Šveices galvenais tirdzniecības partneris, veidojot 52 % no tās eksporta 
un vairāk nekā 71 % no tās importa, un ka preču tirdzniecības apjoms saskaņā ar 
pašreizējiem divpusējas tirdzniecības nolīgumiem ir ne mazāks kā 1 miljards CHF 
dienā1; tā kā Šveice ir trešā lielākā ES tirdzniecības partnere, veidojot 7 % no tās 
tirdzniecības apjoma;

2. atzinīgi vērtē 2018. gada 23. novembrī noslēgtas sarunas starp ES un Šveices 
Konfederāciju par Institucionālās sistēmas nolīgumu (ISN); aicina apspriesties ar 
ieinteresētajām personām saskaņā ar Šveices demokrātiskajām tradīcijām un 
konstitucionālajiem principiem, kā 2018. gada 7. decembrī aicināja Federālā padome; 
prasa nekavējoties sākt procedūras ES un Šveices attiecību modernizēšanai un 
turpmākai paplašināšanai, lai palielinātu to juridisko noteiktību un nodrošinātu Šveices 
uzņēmumiem pastāvīgu piekļuvi vienotajam tirgum, kā arī lai varētu turpināt un 
veicināt pašreizējās nozaru sarunas;

3. pauž nožēlu par to, ka Komisija nav nosūtījusi ES un Šveices nolīguma apspriesto 
tekstu, kas tika pabeigts 2018. gada novembrī, Ārlietu un starptautiskās tirdzniecības 
komitejām; aicina Komisiju nekavējoties nosūtīt šos dokumentus;

4. atzīst nepieciešamību pieņemt ISN, jo ES un Šveices attiecības ir balstītas uz sarežģītu 
sistēmu, ko veido 120 nozaru nolīgumi, un visām pusēm būtu izdevīga papildu 
saskaņotība un juridiskā noteiktība;

5. atzinīgi vērtē politisko nodomu deklarāciju par ES un Šveices 1972. gada brīvās 
tirdzniecības nolīguma (BTN) modernizāciju un atbalsta tās mērķi pārskatīt 
tirdzniecības partnerattiecības, lai iekļautu tādas jomas kā pakalpojumi, kuri ir ārpus 
ISN darbības jomas un ir tikai daļēji ietverti Nolīgumā par personu brīvu pārvietošanos 
(AFMP), tostarp digitālos aspektus, intelektuālā īpašuma tiesības, tirdzniecības 
atvieglošanu, atbilstības novērtējumu savstarpējo atzīšanu un publisko iepirkumu, kā arī 
sadaļu par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību; prasa turpināt sadarbību, lai labāk 
aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un paplašinātu mūsdienīgu un uzticamu 
valstu strīdu izšķiršanas mehānismu, kas iekļauts ISN projektā, lai aptvertu turpmākās 
divpusējās tirdzniecības attiecības un efektīvi atrisinātu tirdzniecības nesaskaņas starp 
pusēm;

6. apzinās, ka starp ES un Šveici nav noslēgts visaptverošs pakalpojumu nolīgums un uz 
pakalpojumiem tikai daļēji attiecas Nolīgums par personu brīvu pārvietošanos, kas 
liecina par iespējamu turpmāku attīstību;

7. norāda, ka Šveice uzņem visvairāk pārrobežu darba ņēmēju no ES, un aicina ES un 
Šveices valdību uzlabot pasākumus saskaņā ar Nolīgumu par personu brīvu 
pārvietošanos, iekļaujot tajā “pārrobežu darba ņēmēju hartu”, kurā būtu paredzēti 
saistoši noteikumi, kas cita starpā ietver nodarbinātības pamattiesības, darba un 

1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf
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pārvietošanās apstākļus, bezdarbnieka pabalstu pārnešanu un nodokļu dubultās 
uzlikšanas jautājumus; atgādina, ka ES būtu jāaicina, lai Šveice uzlabotu savu attieksmi 
pret pārrobežu darba ņēmējiem;

8. aicina puses pēc iespējas drīzāk sarīkot ES un Šveices likumdevēju starpparlamentāro 
sanāksmi, lai apspriestu visus ar šo nolīgumu saistītos jautājumus;

9. atzinīgi vērtē jaunos tiesību aktus nodokļu jomā, kuri ierobežos preferenciālos nodokļu 
režīmus un tuvinās praksi starptautiskajiem standartiem, un cer, ka Šveicē gaidāmā 
tautas balsojuma iznākums būs pozitīvs; uzsver nepieciešamību turpināt uzlabot 
sadarbību, lai cīnītos pret nodokļu apiešanu un palielinātu taisnīgumu nodokļu jomā.

10. aicina Šveici turpināt darbu pie digitālās Šveices stratēģijas, lai to saskaņotu ar ES 
digitālo vienoto tirgu;

11. pieņem zināšanai pārskatīto likumu par publisko iepirkumu, kas 2017. gadā pieņemts 
Tičīno kantonā un kam jāatbilst Pasaules Tirdzniecības organizācijas Nolīgumam par 
valsts iepirkumu un attiecīgajam ES un Šveices nozares nolīgumam, kurš stājās spēkā 
2002. gadā; stingri mudina līgumslēdzējas iestādes izturēties pret ES piegādātājiem un 
pakalpojumu sniedzējiem nediskriminējoši pat tad, ja iepirkuma līgumi nesasniedz 
robežvērtību.
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