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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. odnotowuje, że UE jest głównym partnerem handlowym Szwajcarii, do którego trafia 
52 % eksportu tego kraju i na który przypada ponad 71 % jej importu, oraz że wartość 
handlu towarami w ramach obecnych dwustronnych umów handlowych wynosi nie 
mniej niż 1 mld CHF dziennie1; zwraca uwagę, że Szwajcaria jest trzecim co do 
wielkości partnerem handlowym UE, z którym wymiana handlowa stanowi 7 % łącznej 
wymiany handlowej UE;

2. z zadowoleniem przyjmuje zakończenie negocjacji w sprawie umowy o ramach 
instytucjonalnych między UE a Konfederacją Szwajcarską w dniu 23 listopada 2018 r.; 
wzywa do przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami zgodnie ze 
szwajcarskimi tradycjami demokratycznymi i zasadami konstytucyjnymi, o co 
apelowała Rada Federalna w dniu 7 grudnia 2018 r.; domaga się, by niezwłocznie 
rozpocząć procedury modernizacji i dalszego rozszerzenia stosunków między UE 
a Szwajcarią w celu zwiększenia ich pewności prawnej i zagwarantowania 
nieprzerwanego dostępu szwajcarskich przedsiębiorstw do jednolitego rynku, a także 
aby umożliwić kontynuację i ułatwienie trwających negocjacji sektorowych;

3. wyraża ubolewanie, że Komisja nie przekazała Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji 
Handlu Międzynarodowego wynegocjowanego tekstu umowy ramowej między UE 
a Szwajcarią sfinalizowanego w listopadzie 2018 r.; wzywa Komisję do bezzwłocznego 
przekazania tych dokumentów;

4. dostrzega potrzebę zawarcia umowy o ramach instytucjonalnych, ponieważ stosunki 
między UE a Szwajcarią opierają się na złożonym systemie 120 umów sektorowych, 
a dodatkowa spójność i pewność prawna byłyby korzystne dla wszystkich stron;

5. z ogromnym zadowoleniem przyjmuje polityczne oświadczenie o zamiarze 
unowocześnienia Porozumienia w sprawie zamówień publicznych oraz umowy 
o wolnym handlu między UE a Szwajcarią z 1972 r. oraz popiera ambitny cel 
osiągnięcia zmienionego partnerstwa handlowego obejmującego takie dziedziny, jak 
usługi wykraczające poza zakres umowy o ramach instytucjonalnych i tylko częściowo 
objęte postanowieniami umowy w sprawie swobodnego przepływu osób (AFMP), 
w tym aspekty cyfrowe, prawa własności intelektualnej, ułatwienia w handlu, wzajemne 
uznawanie ocen zgodności i zamówienia publiczne, w uzupełnieniu do rozdziału 
dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju; apeluje o dalszą współpracę w celu 
lepszej ochrony oznaczeń geograficznych i rozszerzenia nowoczesnego i niezawodnego 
mechanizmu rozstrzygania sporów między państwami, zawartego w projekcie umowy 
o ramach instytucjonalnych, aby objąć przyszłe dwustronne stosunki handlowe 
i skutecznie rozwiązać problem barier handlowych między stronami;

6. jest świadomy, że między UE a Szwajcarią nie zawarto kompleksowej umowy 
o usługach oraz że usługi są jedynie częściowo objęte umową w sprawie swobodnego 

1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf
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przepływu osób, co pokazuje, że istnieje potencjał dalszego rozwoju w tej dziedzinie;

7. odnotowuje, że Szwajcaria przyjmuje największy odsetek pracowników 
transgranicznych z UE, i nawołuje UE i rząd Szwajcarii do udoskonalenia środków 
w ramach umowy w sprawie swobodnego przepływu osób dzięki włączeniu do niej 
„karty pracowników transgranicznych”, w której określono wiążące przepisy dotyczące 
między innymi podstawowych praw pracowniczych, warunków pracy i dojazdów, 
przenoszenia świadczeń dla bezrobotnych i kwestii podwójnego opodatkowania; 
przypomina, że UE powinna zachęcać Szwajcarię do lepszego traktowania 
pracowników transgranicznych;

8. wzywa strony do jak najszybszego zorganizowania międzyparlamentarnego posiedzenia 
prawodawców UE i Szwajcarii w celu omówienia wszystkich kwestii związanych z tą 
umową;

9. z zadowoleniem przyjmuje nowe przepisy podatkowe, które ograniczą preferencyjne 
systemy i przybliżą praktyki podatkowe do międzynarodowych standardów, oraz 
wyraża nadzieję na pozytywny wynik zbliżającego się referendum w Szwajcarii; 
podkreśla potrzebę dalszej poprawy współpracy w celu walki z unikaniem 
opodatkowania i zwiększenia sprawiedliwości podatkowej;

10. wzywa Szwajcarię do kontynuowania prac nad strategią dotyczącą cyfryzacji Szwajcarii 
w celu jej dostosowania do jednolitego rynku cyfrowego UE;

11. przyjmuje do wiadomości zmienioną ustawę o zamówieniach publicznych przyjętą 
w 2017 r. w kantonie Ticino, która będzie zgodna z Porozumieniem WTO w sprawie 
zamówień publicznych oraz odpowiednim porozumieniem sektorowym UE-Szwajcaria, 
obowiązującym od 2002 r; zdecydowanie zachęca instytucje zamawiające do 
traktowania dostawców i usługodawców z UE w sposób niedyskryminacyjny, nawet 
w przypadku zamówień publicznych o wartości poniżej progu.
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