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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Observa que a UE é o principal parceiro comercial da Suíça, representando 52 % das 
suas exportações e mais de 71 % das suas importações, e que o comércio de bens ao 
abrigo dos atuais acordos comerciais bilaterais ascende a, pelo menos, mil milhões 
de CHF por dia1; que a Suíça é o terceiro maior parceiro comercial da UE, 
representando 7 % do seu comércio;

2. Congratula-se com a conclusão das negociações sobre o Acordo-Quadro Institucional 
entre a UE e a Confederação Suíça em 23 de novembro de 2018; apela à realização de 
consultas com as partes interessadas, em consonância com as tradições democráticas e 
os princípios constitucionais da Suíça, tal como solicitado pelo Conselho Federal em 7 
de dezembro de 2018; solicita que sejam iniciados sem demora os procedimentos para 
modernizar e expandir ainda mais a relação entre a UE e a Suíça, a fim de aumentar a 
sua segurança jurídica e garantir o acesso contínuo das empresas suíças ao mercado 
único, bem como permitir a prossecução e a facilitação das negociações setoriais em 
curso;

3. Lamenta o facto de a Comissão não ter transmitido o texto negociado do 
Acordo-Quadro entre a UE e a Suíça, concluído em novembro de 2018, à Comissão dos 
Assuntos Externos e à Comissão do Comércio Internacional; insta a Comissão a enviar 
o documento sem demora;

4. Reconhece a necessidade de um acordo-quadro institucional, uma vez que as relações 
entre a UE e a Suíça se baseiam num sistema complexo de 120 acordos setoriais, e 
entende que uma maior coerência e segurança jurídica seriam benéficas para ambas as 
partes;

5. Acolhe muito favoravelmente a declaração de intenções políticas, na qual se prevê a 
modernização do Acordo sobre Contratos Públicos e do Acordo de Comércio Livre 
(ACL) de 1972, e apoia a ambição de alcançar uma parceria comercial revista que 
inclua domínios, nomeadamente os serviços, que ultrapassam o âmbito de aplicação do 
acordo-quadro institucional e que apenas são parcialmente abrangidos pelo Acordo 
sobre a Livre Circulação de Pessoas (ALCP), incluindo os aspetos digitais, os direitos 
de propriedade intelectual (DPI), a facilitação do comércio, o reconhecimento mútuo 
das avaliações de conformidade e os contratos públicos, para além de um capítulo sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável; solicita uma maior cooperação a fim de 
melhor proteger as indicações geográficas e alargar o moderno e fiável mecanismo de 
resolução de litígios entre Estados previsto no projeto de acordo-quadro institucional 
para abranger a futura relação comercial bilateral e resolver de forma eficaz os 
diferendos comerciais entre as partes;

6. Está ciente de que não existe atualmente um acordo global relativo aos serviços entre a 
UE e a Suíça e que os serviços são apenas parcialmente abrangidos pelo ALCP, o que 

1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf
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demonstra que existe potencial para desenvolvimento;

7. Observa que a Suíça regista a percentagem mais elevada de trabalhadores 
transfronteiriços provenientes da UE e insta a UE e o Governo suíço a melhorarem as 
medidas ao abrigo da ALCP, nomeadamente através da inclusão de uma «carta dos 
trabalhadores transfronteiriços» que estabeleça disposições vinculativas que abranjam, 
designadamente, os direitos fundamentais em matéria de emprego, as condições de 
trabalho e de mobilidade, a transferência das prestações de desemprego e as questões de 
dupla tributação; recorda que a UE deve incentivar a Suíça a melhorar a forma como 
trata os trabalhadores transfronteiriços;

8. Insta as partes a organizarem, o mais rapidamente possível, uma reunião 
interparlamentar entre os legisladores da UE e da Suíça, a fim de debater todas as 
questões relacionadas com este acordo;

9. Acolhe com agrado a nova legislação fiscal, que restringirá os regimes fiscais 
preferenciais e aproximará as práticas das normas internacionais, e espera um resultado 
positivo do futuro referendo na Suíça; sublinha a necessidade de continuar a melhorar a 
cooperação, a fim de combater a elisão fiscal e reforçar a justiça fiscal;

10. Insta a Suíça a prosseguir o seu trabalho sobre a Estratégia Digital para a Suíça, tendo 
em vista o respetivo alinhamento com o mercado único digital da UE;

11. Toma nota da lei revista sobre contratos públicos, adotada em 2017 no cantão de Ticino, 
que deverá estar em conformidade com o Acordo sobre Contratos Públicos da 
Organização Mundial do Comércio e o acordo setorial entre a UE e a Suíça que entrou 
em vigor em 2002; encoraja vivamente as autoridades adjudicantes a tratarem os 
fornecedores e prestadores de serviços da UE de forma não discriminatória, inclusive no 
caso de contratos públicos abaixo do limiar estabelecido.
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