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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet konstaterar att EU är Schweiz främsta handelspartner och står för 
52 % av landets export och över 71 % av dess import, och att värdet av varuhandeln 
under de nuvarande bilaterala handelsavtalen uppgår till inte mindre än 1 miljard CHF 
per dag1. Schweiz är EU:s tredje största handelspartner, med 7 % av unionens handel.

2. Europaparlamentet välkomnar slutförandet den 23 november 2018 av förhandlingarna 
om avtalet om en institutionell ram mellan Europeiska unionen och 
Schweiziska edsförbundet. Parlamentet efterfrågar samråd med berörda parter, 
i överensstämmelse med schweiziska demokratiska traditioner och konstitutionella 
principer, såsom förbundsrådet begärde den 7 december 2018. Parlamentet begär att 
förfarandena för att modernisera och ytterligare utvidga förbindelserna mellan EU och 
Schweiz inleds utan dröjsmål, i syfte att öka den rättsliga säkerheten och garantera 
schweiziska företag fortsatt tillgång till den inre marknaden, och göra det möjligt för de 
pågående sektorsvisa förhandlingarna att fortgå och underlättas.

3. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har översänt den framförhandlade 
texten i ramavtalet mellan EU och Schweiz, som färdigställdes i november 2018, till 
utskotten för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel. Kommissionen 
uppmanas att utan dröjsmål skicka dessa dokument.

4. Europaparlamentet bekräftar behovet av ett avtal om en institutionell ram, eftersom 
förbindelserna mellan EU och Schweiz bygger på ett komplext system med 
120 sektorsspecifika avtal, och ytterligare enhetlighet och rättslig klarhet skulle gynna 
alla parter.

5. Europaparlamentet välkomnar varmt den politiska avsiktsförklaringen om att 
modernisera avtalet om offentlig upphandling och 1972 års frihandelsavtal mellan EU 
och Schweiz, och stöder ambitionen att åstadkomma ett reviderat handelspartnerskap 
som inbegriper områden såsom tjänster som ligger utanför avtalet om en institutionell 
ram och endast delvis omfattas genom avtalet om fri rörlighet för personer, bland annat 
digitala aspekter, immateriella rättigheter, underlättande av handel, ömsesidigt 
erkännande av bedömningar av överensstämmelse och offentlig upphandling, utöver 
ett kapitel om handel och hållbar utveckling. Parlamentet begär ytterligare samarbete 
för att bättre skydda geografiska beteckningar och utvidga den moderna och tillförlitliga 
mekanismen för tvistlösning mellan stater som ingår i utkastet till avtal om 
en institutionell ram för att täcka framtida bilaterala handelsförbindelser och på 
ett effektivt sätt lösa handelsstörningar mellan parterna.

6. Europaparlamentet är medvetet om att det inte finns något övergripande avtal om 
tjänster mellan EU och Schweiz och att tjänster endast delvis omfattas av avtalet om 
fri rörlighet för personer, vilket visar att det finns utrymme för ytterligare utveckling.

7. Europaparlamentet konstaterar att Schweiz tar emot högst andel gränsarbetare från EU 
och uppmanar EU och den schweiziska regeringen att förbättra åtgärderna inom ramen 

1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf
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för avtalet om fri rörlighet för personer genom att införa en ”stadga för gränsarbetare” 
med bindande bestämmelser om bland annat grundläggande anställningsrättigheter, 
arbets- och pendlingsvillkor, överföring av arbetslöshetsförmåner samt frågor om 
dubbelbeskattning. Parlamentet påminner om att EU bör uppmuntra Schweiz att 
förbättra sin behandling av gränsarbetare.

8. Europaparlamentet uppmanar parterna att så snart som möjligt organisera 
ett interparlamentariskt sammanträde med lagstiftare från både EU och Schweiz, för att 
diskutera alla frågor som rör detta avtal.

9. Europaparlamentet välkomnar den nya skattelagstiftningen som kommer att begränsa 
praxis för förmånlig beskattning och föra den närmare internationella standarder, och 
hoppas på ett positivt resultat av den förestående folkomröstningen i Schweiz. 
Parlamentet betonar behovet av att fortsätta förbättra samarbetet för att bekämpa 
skatteflykt och förbättra den skattemässiga rättvisan.

10. Europaparlamentet uppmanar Schweiz att fortsätta sitt arbete med strategin för 
ett digitalt Schweiz, med målet att den anpassas till EU:s digitala inre marknad.

11. Europaparlamentet noterar den reviderade lagen om offentlig upphandling som antogs 
2017 i kantonen Ticino och som måste vara förenlig med Världshandelsorganisationens 
avtal om offentlig upphandling och det relevanta sektorsspecifika avtalet mellan EU och 
Schweiz som är i kraft sedan 2002. Parlamentet uppmuntrar starkt myndigheterna att 
behandla leverantörer och tjänsteleverantörer från EU på ett icke-diskriminerande sätt, 
även när det rör sig om upphandlingskontrakt som ligger under tröskelvärdet.
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