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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

EGT–Svájc: akadályok a belső piac teljes körű megvalósítása előtt
(2009/2176(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 
22-én létrejött szabadkereskedelmi megállapodásra,

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci 
Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló 1999. június 21-i 
megállapodásra, és különösen annak a személyek szabad mozgásáról szóló I. mellékletére 
és a szakmai képesítések elismeréséről szóló III. mellékletére,

– tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, az 
árufuvarozáshoz kapcsolódó ellenőrzések és alakiságok egyszerűsítéséről, valamint a 
biztonsági vámintézkedésekről szóló 2009. június 25-i megállapodásra,

– tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a 
megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről szóló 1999. június 21-i megállapodásra,

– tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a 
közbeszerzések bizonyos szempontjairól szóló 1999. június 21-i megállapodásra,

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci 
Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a 
Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása 
következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló, 2008. május 
27-i jegyzőkönyvre,

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci 
Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a 
Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett 
Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai 
Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a 
megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló, 2004. október 26-i 
jegyzőkönyvre,

– tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra,

– tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre (a „szolgáltatási irányelv”)1,

– tekintettel a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK 

                                               
1 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
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európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az Európai Gazdasági Térség Parlamenti Vegyes Bizottságának az EGT 
Parlamenti Vegyes Bizottság 33. ülésén elfogadott állásfoglalására,

– tekintettel az Európai Gazdasági Térség Parlamenti Vegyes Bizottságának az EGT-
megállapodás 2008. évi működéséről szóló éves jelentésére,

– tekintettel a 2009. szeptember 2-i svájci külpolitikai jelentésre,

– tekintettel az EGT-hez tartozó EFTA-államok 25. belső piaci eredménytáblájára,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 217. 
cikkére, amely nemzetközi megállapodások megkötésére jogosítja fel az Uniót,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0000/2010),

A. mivel az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) négy tagállama (Izland, 
Liechtenstein, Norvégia és Svájc) az Európai Unió (EU) nagy kereskedelmi partnere, és 
közülük Svájc és Norvégia mennyiségi szempontból a negyedik, illetve az ötödik 
legfontosabb uniós kereskedelmi partner,

B. mivel az EU és három EFTA-tagállam (Izland, Liechtenstein, és Norvégia) közötti 
kapcsolatok az Európai Gazdasági Térségen (EGT) alapulnak, amely teljes körű 
részvételt biztosít a belső piacon, és az EGT-megállapodás kezelése és ellenőrzése magas 
színvonalon intézményesített keretben történik,

C. mivel Svájc EGT-megállapodásban való részvételét 1992-ben népszavazás útján 
támadták meg, és ezért a Svájc és az EU közötti kapcsolatok jelenleg több mint 120 
kétoldalú és ágazati megállapodáson alapulnak, amelyek biztosítják a nagyfokú 
integrációt, de a belső piacon való teljes körű részvételt nem,

Bevezetés

1. úgy véli, hogy az EGT-megállapodás a gazdasági növekedés egyik fő húzóereje; üdvözli 
az EGT-hez tartozó EFTA-államok összességében jó eredményeit a belső piaci 
jogszabályok végrehajtásában, amint arról az EGT-hez tartozó EFTA-államok belső piaci 
eredménytáblája tanúskodik; megjegyzi, hogy az EU és Svájc közötti kapcsolatok sokkal 
több problémát vetnek fel, ami a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 
végrehajtását illeti;

2. megállapítja, hogy a kétoldalú megállapodások nem hoznak létre semmilyen automatikus 
mechanizmust arra, hogy a tartalmuk igazodjon a vonatkozó vívmányok későbbi 

                                               
1 HL L 255., 2005.9.30., 22. o.
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fejlődéséhez; elismeri, hogy a nemzeti jog autonóm igazodása az uniós joghoz a kétoldalú 
megállapodások alá tartozó területeken a svájci népnek abból a szuverén döntéséből ered, 
hogy nem csatlakozik az EGT-hez, amit teljes mértékben tiszteletben kell tartani;

A belső piaci szabályok végrehajtása: az EGT-hez tartozó EFTA-államok

3. üdvözli az EGT-hez tartozó EFTA-államokra vonatkozó jobb adatok felvételét a 
fogyasztói piacok éves eredménytáblájába; arra ösztönzi az EFTA Felügyeleti Hatóságot, 
hogy – a Bizottság támogatásával és vele együttműködésben – fejlessze tovább a belső 
piaci jogszabályok végrehajtásának szisztematikus ellenőrzését;

4. megállapítja, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével bizonytalanság támadt a 
tekintetben, hogy az uniós jogszabályok közül melyik az EGT vonatkozású; úgy véli, 
hogy ez a belső piaci jogszabályok lassabb végrehajtásához vezethet az EGT-hez tartozó 
EFTA-államokban; szorgalmazza, hogy a Bizottság adjon helyzetértékelést;

5. megjegyzi, hogy a Lisszaboni Szerződés növeli a nemzeti parlamentek szerepét az uniós 
döntéshozatalban; úgy véli, hogy hasonlóképpen az EGT-hez tartozó EFTA-államok 
parlamentjeit is erősebben be kellene vonni az uniós jogalkotási folyamatba az EGT 
vonatkozású javaslatok tekintetében; felhívja a Bizottságot, hogy az EGT-hez tartozó 
EFTA-államok nemzeti parlamentjeinek adja át azokat a jogalkotási javaslatokat, 
amelyeket egyeztetés céljából megküldenek az EU-tagállamok nemzeti parlamentjeinek;

6. felhívja a Bizottságot, hogy formalizálja az EGT-megállapodás hatálya alá tartozó új 
uniós szabályok és jogszabályok értesítési eljárását, hogy így csökkentse az új 
jogszabályok elfogadása és az EGT-hez tartozó EFTA-államok potenciális 
bekapcsolódása közötti rést;

7. arra bátorítja az EGT-hez tartozó EFTA-államokat, hogy rendeljenek megfelelő 
forrásokat a szolgáltatási irányelv végrehajtásához, és mindenekelőtt hozzák létre az 
egyablakos ügyintézést;

8. megjegyzi, hogy jelenleg még folyamatban van más fontos belső piaci jogalkotási 
javaslatok megvitatása, köztük a fogyasztói jogokról szóló irányelvre vonatkozó 
bizottsági javaslaté; felhívja a Bizottságot, hogy az EGT-hez tartozó EFTA-államokat 
fokozottan vonja be az említett tárgyalásokba;

A belső piaci szabályok végrehajtása: Svájc

9. üdvözli az EU és Svájc közötti, határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás liberalizációja felé 
tett előrehaladást, és különösen a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 
pozitív hatásait, amiről az EU-ból származó, Svájcban működő kiküldött munkavállalók 
és önfoglalkoztató szolgáltatók számának 2005 és 2009 közötti, folyamatos emelkedése 
tanúskodik; megjegyzi, hogy ez a tendencia kölcsönösen előnyös volt;

10. megjegyzi, hogy Svájc a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodást kiegészítve 
több támogató intézkedést is elfogadott azzal a céllal, hogy védje a munkavállalókat a 
bér- és szociális dömpinggel szemben, biztosítsa a svájci és az uniós szolgáltatókkal 
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szembeni egyenlő bánásmódot és megóvja a megállapodás lakossági támogatottságát; 
megállapítja, hogy ezek az intézkedések az uniós vállalkozások, konkrétan a kis- és 
középvállalkozások esetében gátolhatják a svájci szolgáltatásnyújtást; megjegyzi, hogy a 
Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint ezek közül a támogató intézkedések közül több csak 
akkor lenne elfogadható, ha arányosan védelmeznének egy olyan általános érdeket, amely 
a szolgáltatók származási államában még nem védett;

11. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg azokat az EU-n belüli belső piac működését 
akadályozó intézkedéseket, amelyek a svájci szolgáltatók számára is problémát 
jelentenek, és szükség esetén tegyen intézkedéseket;

12. üdvözli a svájci kormány az irányú erőfeszítéseit, hogy javítsa az információk 
elérhetőségét az EU-ból származó vállalkozások számára;

13. megállapítja, hogy a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás általában nem 
tartalmaz átfogó megállapodást a szolgáltatások szabad mozgásáról, és ez utóbbi területre 
az egyes kétoldalú megállapodások csak nagyon szelektív módon vonatkoznak; felhívja a 
Bizottságot és Svájcot, hogy tárják fel annak lehetőségét, hogy tárgyalásokat kezdjenek a 
szolgáltatások szabad mozgásáról szóló, mindenre kiterjedő megállapodás megkötése 
céljával;

14. teljes mértékben tiszteletben tartja a Svájc és az EU közötti kapcsolatok sajátos jellegét, 
ugyanakkor úgy véli, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy az 
azonos vagy párhuzamos belső piaci szabályokat – többek között a szolgáltatások szabad 
mozgása területén – az EU-ban és Svájcban azonos módon értelmezzék és alkalmazzák, 
hogy így biztosítsák Svájc érdemi részvételét a belső piacon;

15. hangsúlyozza, hogy az EU-nak és Svájcnak kölcsönös érdeke a személyek szabad 
mozgásáról szóló megállapodás alkalmazásának fokozott egységessége, valamint a svájci 
és az uniós belső piaci jogszabályok időszerűbb közelítése, ami mindkét oldal gazdasági 
szereplői számára átláthatóbb, kiszámíthatóbb környezetet teremtene;

16. üdvözli azt a svájci hatóságok részéről megfigyelhető független tendenciát, hogy 
figyelembe veszik az EU Bírósága által a személyek szabad mozgásáról szóló 
megállapodás aláírása után kialakult ítélkezési gyakorlatot; üdvözli a Cassis de Dijon-elv 
figyelembevétele érdekében nemrég elfogadott svájci jogszabályt;

17. felhívja a Bizottságot és Svájcot, hogy foglalkozzanak egy olyan mechanizmus 
kidolgozásával, amely lehetővé teszi a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 
gyorsabb hozzáigazítását a vonatkozó vívmányok fejlődéséhez a hatálya alá tartozó 
területeken;

18. felhívja a Bizottságot és Svájcot, hogy tárják fel annak lehetőségeit, hogy horizontális 
megoldásokat találjanak bizonyos intézményi kérdésekre, csökkentsék a döntéshozatali 
rendszer széttagoltságát és fokozzák a vegyes bizottságok közötti kommunikációt; arra 
szólít fel, hogy Svájc vegyen részt nagyobb mértékben az EU-n belüli döntés-előkészítési 
folyamatban, például azáltal, hogy engedélyt kap ajánlások előterjesztésére;
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19. fokozott kommunikációra szólít fel az Európai Parlament és Svájc között, a svájci 
képviselőket pedig nagyobb arányú részvételre szólítja fel az Európai Parlament és 
megfelelő szerveinek munkájában;

°
°       °

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) négy tagállama (Izland, Liechtenstein, 
Norvégia és Svájc) az Európai Unió (EU) nagy kereskedelmi partnere, és közülük Svájc és 
Norvégia mennyiségi szempontból a negyedik, illetve az ötödik legfontosabb uniós 
kereskedelmi partner. Az előadó szerint ugyanilyen fontos az is, hogy a négy EFTA-tagállam 
és az EU-tagállamok a közös alapértékeket és a kulturális és történelmi örökséget tekintve 
közös kulturális térséghez tartoznak.

1. Az EU és az EFTA-tagállamok közötti kapcsolatok

Az EU és Izland, Norvégia és Liechtenstein közötti kapcsolatok alapja az Európai Gazdasági 
Térségről (EGT) szóló, Izland, Norvégia és Liechtenstein, illetve az Európai Közösség (EK) 
és tagállamai között 1992. január 1-jén létrejött megállapodás. A megállapodás fő célja az EK 
belső piacának kiterjesztése a három EFTA-országra. Ugyanazon a „négy szabadságon” 
alapul, mint az Európai Közösség, de az EGT-hez tartozó EFTA-államok számára azt is 
lehetővé teszi, hogy részt vegyenek bizonyos kísérő politikákban, mint például a 
fogyasztóvédelmi és a környezetvédelmi politikában. A megállapodás a homogenitás elvén 
alapul, ami azt jelenti, hogy a megállapodás hatálya alá tartozó területeken az EGT 
jogszabályainak a lehető legjobban meg kell közelítenie a vívmányokat.

Az is különösen fontos, hogy az EGT-hez tartozó EFTA-tagok részt vehessenek a készülő 
fontosabb uniós jogszabályokról, így például a fogyasztói jogokról szóló irányelvről folyó 
tárgyalásokban. 

Svájc részt vett az EGT-megállapodás megkötéséhez vezető tárgyalásokban.  Az ország 
megállapodásban való részvételét azonban 1992-ben népszavazás útján támadták meg. A 
továbbiakban a Svájc és az EU közötti kapcsolatokat az EK-val és tagállamaival kötött 
kétoldalú megállapodások sora szabályozta.

2. Intézményi keretek: A csatlakozás nélküli gazdasági integráció két különböző
    modellje

Az EGT-megállapodás a szerződő felek képviselőiből álló közös intézményeket hoz létre, 
amelyek a megállapodást kezelik. A megállapodás folyamatos kezeléséért és a közösségi 
jogszabályoknak a megállapodás rendelkezéseibe való beemeléséért egy vegyes bizottság 
felel. A vegyes bizottságot az EGT-hez tartozó EFTA-államok uniós nagykövetei, valamint az 
Európai Bizottság és az EU-tagállamok képviselői alkotják.

Az EGT-megállapodás kezelése magas színvonalon intézményesített keretrendszerben 
történik. Az EFTA Titkársága az EGT-megállapodás napi szintű kezeléséért felelős. Az EFTA 
Felügyeleti Hatóság felügyeli az EGT vonatkozású vívmányok beemelését az EGT-hez 
tartozó EFTA-tagállamok joganyagába. Ezenkívül joga van jogsértési eljárást indítani az 
EFTA-Bíróságon, amely az EGT bírói hatósága. 

Az EU és Svájc közötti kapcsolatok kezelésére nem vonatkozik ilyen átfogó intézményi 
keretrendszer. Mindegyik kétoldalú ágazati megállapodás általános irányítását a szerződő 
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felek képviselőiből álló külön vegyes bizottság végzi. Az EU részéről a meghatározó szerepet 
az Európai Bizottság játssza.

Az EGT-megállapodás és a kétoldalú megállapodások egyaránt rendelkeznek egy külön 
eljárásról az új vívmányok figyelembevételére. Amikor egy új, EGT vonatkozású intézkedés 
elfogadására kerül sor, az EFTA Titkársága vegyes bizottsági határozatot fogalmaz meg a 
vonatkozó megállapodás mellékletének módosítására, amelyet később általában a vegyes 
bizottság fogad el. Ha az EGT-hez tartozó EFTA-országok alkotmánya parlamenti vagy 
népszavazás útján történő jóváhagyást tesz szükségessé, a hatálybalépés csak e követelmény 
teljesülése után lehetséges. 

A kétoldalú megállapodások esetében a megfelelő döntést a szerződő felek közötti 
tárgyalásokat követően az illetékes EU–Svájc Vegyes Bizottság hozza meg. A vegyes 
bizottságok csak abban az esetben módosíthatnak a megállapodások mellékletein vagy ezek 
függelékein, amennyiben a módosítások technikai jellegűek. A megállapodás fő 
rendelkezésein azonban egy kivételtől eltekintve nem változtathatnak. 

3. A jelentéstervezet fő megállapításai

3.1. Az EGT-megállapodás és a belső piaci szabályok végrehajtása

Az EGT-megállapodás hatékonyan biztosította Izland, Norvégia és Liechtenstein részvételét a 
belső piacon. Az EGT-megállapodás működésének több mint 15 éve alatt a gazdasági 
növekedés egyik fő húzóereje volt, ami az EGT-hez tartozó EFTA-országok és az EU-
tagállamok számára kölcsönös előnyökkel járt.

Tekintettel az EGT-megállapodás tág alkalmazási körére, az előadó belátja, hogy ez a 
jelentéstervezet csak arra adott lehetőséget, hogy átfogó értékelést készítsen a belső piaci 
jogszabályok végrehajtásának helyzetéről az EGT-hez tartozó EFTA-országokban, a 
különböző politikai területek részletes vizsgálata nélkül. 

Az előadó úgy véli, hogy a belső piaci jogszabályok végrehajtásának helyzete az EGT-hez 
tartozó EFTA-államokban összességében jó, amint azt az EGT-hez tartozó EFTA-államok 
2009-es belső piaci eredménytáblája is mutatja. Izland, Liechtenstein és Norvégia átlagosan 
0,7%-os elmaradása az átültetés terén a legtöbb EU-tagállaméval megegyező mértékű. 

Az előadó fontosnak tartja, hogy az Európai Parlament és más uniós intézmények szervezett 
párbeszédbe fogjanak az EGT-hez tartozó EFTA-tagállamokkal. Az Európai Bizottságot 
külön felhívja arra, hogy az EGT-hez tartozó EFTA-tagállamokat vonja be jobban a belső 
piaci kérdésekről folyó vitába. Felveti annak fontosságát, hogy az uniós intézmények és az 
EGT-hez tartozó EFTA-tagállamok megkezdjék a belső piaci szabályok végrehajtásában 
kialakult legjobb gyakorlataik cseréjét. Ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy a Norvégia 
által koordinált Páneurópai Közbeszerzés Online (PEPPOL) projekt – amely az állami szektor 
szervei számára minden európai országban meg fogja könnyíteni a határokon átnyúló 
közbeszerzés lebonyolítását – az EGT keretében zajló jó együttműködés és a bevált 
gyakorlatok megosztásának példája. A sikeres projektek másik példája volt a légitársaságok 
adóival, illetékeivel, díjaival és feláraival foglalkozó, norvég vezetéssel végrehajtott közös 
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piacfelügyeleti és végrehajtási gyakorlat.

Az előadó úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése az EGT-megállapodás 
szempontjából intézményi szinten két új problémát vet fel. 

Először is, mivel az EGT-megállapodás az EU pillérszerkezetén alapul, amelyet a Lisszaboni 
Szerződés megszüntet, bizonytalanság támad a tekintetben, hogy melyik uniós jogszabály 
EGT vonatkozású. Ez a bizonytalanság a belső piaci jogszabályok lassabb végrehajtását 
okozhatja az EGT-hez tartozó EFTA-államokban. Az előadó úgy véli, hogy az Európai 
Bizottságnak helyzetértékelést kellene adnia. 

Másodszor, a Lisszaboni Szerződés növeli a nemzeti parlamentek szerepét az uniós 
döntéshozatalban. Az előadó úgy véli, hogy az EGT-hez tartozó EFTA-államok parlamentjeit 
hasonlóképpen jobban be kellene vonni az uniós jogalkotási folyamatba az EGT vonatkozású 
javaslatok tekintetében. Azt javasolja, hogy az Európai Bizottság az EGT-hez tartozó EFTA-
államok nemzeti parlamentjeinek adja át azokat a jogalkotási javaslatokat, amelyeket 
egyeztetés céljából megküldenek az EU-tagállamok nemzeti parlamentjeinek.    

Az előadó megállapítja, hogy a szolgáltatási irányelv végrehajtása az EGT-hez tartozó EFTA-
államokban folyamatban van. Arra bátorítja az EGT-hez tartozó EFTA-államokat, hogy 
rendeljenek megfelelő forrásokat a szolgáltatási irányelv végrehajtásához, és különösen 
hozzák létre az egyablakos ügyintézést. Emellett arra ösztönzi az EGT-hez tartozó EFTA-
államokat, hogy a szolgáltatási irányelv végrehajtásakor használják ki a lehetőséget az e-
kormányzati szolgáltatásaik fejlesztésére.

3.2. A személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás/Az EU és Svájc közötti 
kapcsolatok

Az előadó megállapítja, hogy Svájc a maga saját módján járul hozzá a belső piac 
fejlődéséhez. 

Az EU több mint 120 kétoldalú és ágazati megállapodást kötött Svájccal, amelyek közül a 
legfontosabb az 1972-ben aláírt szabadkereskedelmi megállapodás, az 1999-ben létrejött 
úgynevezett „I. kétoldalú megállapodások” (Bilaterals I) 7 megállapodása (a személyek 
szabad mozgása, szárazföldi és légi közlekedés, a kereskedelem technikai akadályai, 
közbeszerzés, kutatás, mezőgazdaság) és a 2004-ben létrejött úgynevezett „II. kétoldalú 
megállapodások” (Bilaterals II) (schengeni-dublini szerződések, csalás elleni küzdelem, a 
megtakarítások megadóztatása, statisztika, feldolgozott mezőgazdasági termékek, nyugdíjak, 
környezet, a Media program és az oktatási programokhoz való csatlakozásról szóló közös 
szándéknyilatkozat). 

A jelentéstervezet elsősorban az „I. kétoldalú megállapodások” keretében létrejött, a 
személyeknek az EU, a tagállamai és Svájc közötti szabad mozgásáról szóló megállapodás 
működésével foglalkozik.

Az előadó először is megállapítja, hogy a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 
komoly pozitív hatásokkal járt, amiről az EU-ból származó, Svájcban tevékenykedő kiküldött 
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munkavállalók és önfoglalkoztató szolgáltatók számának 2005 és 2009 közötti folyamatos 
emelkedése tanúskodik, hozzájárulva az EU és Svájc közötti gazdasági kapcsolatok további 
mélyítéséhez. Körülbelül 200 000 olyan, az EU vagy az EFTA országaiból származó, határ 
menti ingázó van, aki nap mint nap Svájcba jár át dolgozni.

A fenti pozitív fejlemények ellenére az előadó úgy véli, hogy a személyek szabad mozgásáról 
szóló megállapodás végrehajtását tekintve még számos kérdéssel foglalkozni kell. A 
kérdéseket egyrészt az uniós szolgáltatók, másrészt a svájci hatóságok vetették fel.

Az uniós vállalkozások a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás végrehajtása 
terén több akadályra is felhívták a figyelmet, köztük a 8 napos előzetes bejelentési 
kötelezettségre, amely a Svájcban szolgáltatást nyújtani kívánó uniós vállalkozásokra 
vonatkozik, valamint a háromoldalú bizottságok alkalmazásának költségeihez való 
hozzájárulással kapcsolatos követelményre. E bírálatokra válaszul a svájci kormány jobban 
hozzáférhetővé tette a megfelelő információkat a vállalkozások számára, konkrétan egy 
weboldal segítségével, amely a svájci bér- és munkafeltételekről ad tájékoztatást. Átérezve az 
ebből fakadó bizalmatlanságot, az előadó felteszi a kérdést, hogy arányosak-e az ilyen fajta 
intézkedések.  

A svájci szolgáltatók többek között a németországi munkavégzésre kiküldött 
munkavállalókról szóló német jogszabály azon követelménye miatt panaszkodtak, amelynek 
értelmében a svájci építőipari vállalatok akkor is kötelesek járulékot fizetni a német 
szabadságpénztárba, ha már Svájcban is kötelesek fizetett szabadságot biztosítani. A svájci 
vállalatok által említett másik problémát a franciaországi építkezésekkel kapcsolatos 
munkálatok mindegyikére vonatkozó, kötelező tízéves jótállás jelenti. Minden kivitelezőnek 
megfelelő biztosítást kell kötnie egy francia biztosítótársasággal. A svájci hatóságok azt 
állítják, hogy a svájci vállalatok nagyon nehezen jutnak hozzá ehhez a biztosításhoz.

Az előadó megállapítja, hogy a német szabadságpénztárba való járulékfizetési kötelezettség és 
a kötelező tízéves jótállás egyaránt a szolgáltatásnyújtási szabadság akadályának tekinthető, 
úgy tűnik azonban, hogy ezek az intézkedések nem alkalmaznak megkülönböztetést Svájccal 
szemben, hiszen az EU-n belül egyformán érvényesek. Ráadásul a Bíróság már úgy döntött, 
hogy a német szabadságpénztárba való járulékfizetési kötelezettséget bizonyos körülmények 
között összeegyeztethetőnek lehet tekinteni a Szerződésben garantált szolgáltatásnyújtási 
szabadsággal.1

Az előadó úgy véli, hogy minden utat fel kell tárni a személyek szabad mozgásáról szóló 
megállapodás végrehajtásának javítása érdekében, biztosítva az azonos vagy párhuzamos 
piaci szabályok azonos módon történő értelmezését és alkalmazását az EU-ban és Svájcban, 
hogy így biztosított legyen Svájc érdemi részvétele a belső piacon. A személyek szabad 
mozgásáról szóló megállapodás alkalmazásának fokozott egységessége és a svájci és uniós 
belső piaci jogszabályok időszerűbb közelítése mindkét oldal gazdasági szereplői számára 
átláthatóbb, kiszámíthatóbb környezetet biztosítana, ami Svájc és az EU számára kölcsönösen 
előnyös lenne. Az előadó elismeri ugyanakkor a svájci bíróságok az irányú erőfeszítéseit, 
hogy figyelembe vegyék az Európai Unió Bíróságának a személyek szabad mozgásáról szóló 
megállapodás aláírása után kialakult ítélkezési gyakorlatát.  

                                               
1 Vö. a C-49/98, C-50/98, C-52/98–C-54/98 és C-68/98–C-71/98 egyesített ügyekkel (Finalarte és társai).
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Az előadó elismeri, hogy a svájci alkotmányos rendből kifolyólag az új vívmányok 
automatikus átvétele összeegyeztethetetlen lenne a svájci politikai rendszerrel és 
hagyományokkal. Tudatában van annak is, hogy a svájci kormánynak milyen problémákat 
kell megoldania, hogy biztosítsa a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 
elfogadottságát a svájci lakosság körében, tekintettel különösen arra, hogy a megállapodás 
bármely módosítása vagy bővítése népszavazás tárgya lehet.

Az előadó mindazonáltal arra ösztönzi az Európai Bizottságot és Svájcot, hogy dolgozzanak 
együtt a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás végrehajtásának javításán, 
különösen azáltal, hogy erősítik a megállapodás hatálya alá tartozó vívmányok egységes 
alkalmazását a belső piacon és Svájcban, továbbá megvizsgálják bizonyos intézményi
kérdések horizontális megoldásának lehetőségeit, ami a jövőben esetleg egy mindenre 
kiterjedő keretmegállapodás megkötéséhez vezethet. 


