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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že EÚ je hlavným obchodným partnerom Švajčiarska a tvorí 52 % jeho 
vývozu a viac ako 71 % jeho dovozu a že obchod s tovarom na základe súčasných 
dvojstranných obchodných dohôd predstavuje najmenej 1 miliardu CHF denne1; keďže 
Švajčiarsko je tretím najväčším obchodným partnerom EÚ a predstavuje 7 % jej 
obchodu;

2. víta ukončenie rokovaní o dohode o inštitucionálnom rámci (IFA) medzi EÚ a 
Švajčiarskou konfederáciou 23. novembra 2018; vyzýva na konzultácie so 
zainteresovanými stranami v súlade so švajčiarskymi demokratickými tradíciami a 
ústavnými zásadami, ako na to vyzvala Spolková rada 7. decembra 2018; žiada, aby sa 
bezodkladne začali postupy na modernizáciu a ďalšie rozširovanie vzťahov medzi EÚ a 
Švajčiarskom s cieľom zvýšiť jeho právnu istotu a zaručiť trvalý prístup švajčiarskych 
spoločností k jednotnému trhu, ako aj umožniť pokračovanie a uľahčenie prebiehajúcich 
sektorových rokovaní;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepostúpila dohodnuté znenie dohody o 
rámci medzi EÚ a Švajčiarskom, ktoré bolo dokončené v novembri 2018, Výboru pre 
zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod; vyzýva Komisiu, aby tieto 
dokumenty bezodkladne zaslala;

4. uznáva potrebu dohody o inštitucionálnom rámci, keďže vzťahy medzi EÚ a 
Švajčiarskom sú založené na komplexnom systéme 120 špecifických sektorových 
dohôd, pričom ďalšia súdržnosť a právna istota by boli prínosom pre všetky strany;

5. dôrazne víta politické vyhlásenie o zámere modernizovať dohodu o vládnom 
obstarávaní a dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Švajčiarskom z roku 1972 a 
podporuje zámer dosiahnuť revidované obchodné partnerstvo zahŕňajúce oblasti, ako sú 
služby, ktoré presahujú rámec IFA a ktoré len čiastočne pokrýva dohoda o voľnom 
pohybe osôb (AFMP), vrátane digitálnych aspektov, práv duševného vlastníctva, 
uľahčenia obchodu, vzájomného uznávania posudzovania zhody a verejného 
obstarávania, ako aj kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji; požaduje ďalšiu 
spoluprácu s cieľom lepšie chrániť zemepisné označenia a rozšíriť moderný a 
spoľahlivý mechanizmus urovnávania sporov medzi jednotlivými štátmi zahrnutý do 
návrhu IFA v záujme pokrytia budúcich dvojstranných obchodných vzťahov a účinného 
riešenia prekážok obchodu medzi stranami;

6. je si vedomý toho, že neexistuje žiadna komplexná dohoda o službách medzi EÚ a 
Švajčiarskom a že služby sú len čiastočne pokryté dohodou o voľnom pohybe osôb, čo 
znamená, že existuje potenciál na ďalší rozvoj;

7. poznamenáva, že Švajčiarsko má najvyšší percentuálny podiel cezhraničných 
pracovníkov z EÚ, a vyzýva EÚ a švajčiarsku vládu, aby zlepšili opatrenia v rámci 
dohody o voľnom pohybe tým, že začlenia „chartu pre cezhraničných pracovníkov“, v 
ktorej sa stanovia záväzné ustanovenia týkajúce sa okrem iného základných pracovných 

1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf.
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práv, pracovných podmienok a podmienok dochádzky do zamestnania, prevodu dávok v 
nezamestnanosti a otázok dvojitého zdanenia; pripomína, že EÚ by mala nabádať 
Švajčiarsko, aby zlepšilo zaobchádzanie s cezhraničnými pracovníkmi;

8. vyzýva strany, aby čo najskôr zorganizovali medziparlamentné stretnutie zákonodarcov 
z EÚ aj zo Švajčiarska s cieľom prerokovať všetky záležitosti týkajúce sa tejto dohody;

9. víta nové daňové právne predpisy, ktoré obmedzia preferenčné daňové režimy a zavedú 
postupy, ktoré sú bližšie k medzinárodným štandardom, a vyjadruje nádej, že v 
nadchádzajúcom ľudovom hlasovaní vo Švajčiarsku sa dosiahne pozitívny výsledok; 
zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať v zlepšovaní spolupráce s cieľom bojovať proti 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a posilniť daňovú spravodlivosť;

10. vyzýva Švajčiarsko, aby pokračovalo vo svojej práci na stratégii digitálneho Švajčiarska 
s cieľom zosúladiť ju s digitálnym jednotným trhom EÚ;

11. berie na vedomie revidovaný zákon o verejnom obstarávaní prijatý v roku 2017 v 
kantóne Ticino, ktorý musí byť v súlade s Dohodou Svetovej obchodnej organizácie o 
vládnom obstarávaní a s príslušnou odvetvovou dohodou medzi EÚ a Švajčiarskom, 
ktorá nadobudla platnosť v roku 2002; dôrazne nabáda verejných obstarávateľov, aby 
zaobchádzali s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb z EÚ nediskriminačným 
spôsobom, a to aj v prípade zmlúv o verejnom obstarávaní pod prahovou hodnotou.
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