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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la SEE-Elveţia: obstacole în calea realizării depline a pieţei interne
(2009/2176(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Acordul de liber-schimb din 22 iulie 1972 dintre Comunitatea Economică 
Europeană şi Confederaţia Elveţiană,

– având în vedere Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind 
libera circulaţie a persoanelor, şi îndeosebi anexa I privind libera circulaţie a persoanelor 
şi anexa III privind recunoaşterea calificărilor profesionale,

– având în vedere Acordul din 25 iunie 2009 dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia 
Elveţiană privind simplificarea controalelor şi formalităţilor în ceea ce priveşte transportul 
mărfurilor şi privind măsurile vamale de securitate, 

– având în vedere Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia 
Elveţiană privind recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a conformităţii,

– având în vedere Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia 
Elveţiană privind anumite aspecte ale contractelor de achiziţii publice, 

– având în vedere Protocolul din 27 mai 2008 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi 
statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, 
privind libera circulaţie a persoanelor, în ceea ce priveşte participarea, în calitate de părţi 
contractante, a Republicii Bulgaria şi a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea 
Europeană,

– având în vedere Protocolul din 26 octombrie 2004 la Acordul dintre Comunitatea 
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de 
altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor, în ceea ce priveşte participarea, în 
calitate de părţi contractante, a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, 
a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a 
Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace, ca urmare a aderării 
acestora la Uniunea Europeană,

– având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European, 

– având în vedere Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne (Directiva privind serviciile)1,

– având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 
septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale2,

                                               
1 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
2 JO L 255, 30.9.2005, p. 22.
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– având în vedere rezoluţia Comisiei parlamentare mixte a Spaţiului Economic European, 
adoptată la cea de-a 33-a reuniune a Comisiei parlamentare mixte a SEE,

– având în vedere Raportul Comisiei parlamentare mixte a Spaţiului Economic European 
privind Raportul anul referitor la funcţionarea Acordului SEE în 2008,

– având în vedere Raportul din 2 septembrie 2009 privind politica externă elveţiană,

– având în vedere cel de-al 25-lea Tablou de bord al pieţei interne a statelor SEE/AELS,

– având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi îndeosebi articolul 217 
care abilitează Uniunea să încheie acorduri internaţionale,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

- având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (A7-
0000/2010),

A. întrucât cele patru state membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS), şi 
anume Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia, sunt parteneri comerciali importanţi ai 
Uniunii Europene (UE), Elveţia şi Norvegia fiind, respectiv, cel de-al patrulea şi cel de-al 
cincilea partener comercial al UE, în ordinea importanţei volumului de schimburi;   

B. întrucât relaţiile dintre UE şi trei state membre ale AELS (Islanda, Liechtenstein şi 
Norvegia) se întemeiază pe Spaţiul Economic European (SEE) care prevede deplina 
participare la piaţa internă, Acordul SEE fiind gestionat şi monitorizat într-un cadru înalt 
instituţionalizat;

C. întrucât participarea Elveţiei la Acordul SEE a fost refuzată prin referendum în 1992 şi 
prin urmare relaţiile dintre Elveţia şi UE se întemeiază în prezent pe mai mult de 120 de 
acorduri bilaterale şi sectoriale ce permit un grad înalt de integrare, însă nu deplina 
participare la piaţa internă, 

Introducere

1. consideră Acordul SEE ca un vector fundamental pentru creştere economică; salută 
palmaresul general bun al statelor SEE/AELS în transpunerea legislaţiei pieţei interne, 
aşa cum arată Tabloul de bord al pieţei interne a statelor SEE/AELS; observă că relaţiile 
dintre UE şi Elveţia ridică mai multe obstacole în ceea ce priveşte aplicarea Acordului 
privind libera circulaţie a persoanelor;

2. observă că acordurile bilaterale nu instituie niciun mecanism automat de adaptare a 
conţinutului lor la evoluţiile ulterioare ale acquis-ului relevant; recunoaşte că adaptarea 
autonomă a legislaţiei naţionale la legislaţia UE în domeniile prevăzute de acordurile 
bilaterale decurge din decizia suverană a poporului elveţian de a nu adera la SEE, decizie 
ce trebuie respectată pe deplin;
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Aplicarea legislaţiei privind piaţa internă: ţările SEE şi AELS

3. salută includerea de date îmbunătăţite cu privire la ţările SEE şi AELS în tabloul de bord 
anual al pieţelor de consum; încurajează Autoritatea de supraveghere a AELS, cu 
sprijinul şi cooperarea Comisiei, să dezvolte în continuare monitorizarea sistematică a 
aplicarea legislaţiei pieţei interne; 

4. observă că, odată cu intrarea în vigoare Tratatului de la Lisabona, există incertitudini cu 
privire la legislaţia UE care se aplică SEE; consideră că această situaţie ar putea conduce 
la o transpunere mai lentă a legislaţiei privind piaţa internă în statele SEE/AELS; 
îndeamnă Comisia să furnizeze o evaluare a situaţiei;

5. constată că Tratatul de la Lisabona consolidează rolul parlamentelor naţionale în procesul 
decizional al UE; consideră că, prin analogie, parlamentele statelor SEE/AELS ar trebui 
asociate mai îndeaproape la procesul legislativ al UE cu privire la propunerile cu 
relevanţă pentru SEE; invită Comisia să trimită spre consultare parlamentelor naţionale 
ale statelor SEE/AELS propunerile legislative pe care le înaintează parlamentelor 
naţionale ale statelor membre ale UE;    

6. invită Comisia să formalizeze procesul de notificare a noilor norme şi acte legislative ale 
UE ce intră în domeniul de aplicare al Acordului SEE în vederea reducerii discrepanţei 
dintre adoptarea de noi acte legislative şi potenţiala transpunere a acestora de către statele 
SEE/AELS; 

7. încurajează statele SEE/AELS să aloce resurse adecvate pentru aplicarea Directivei 
privind serviciile şi îndeosebi să instituie punctele unice de contact; 

8. observă că diferite propuneri legislative importante referitoare la piaţa internă sunt în 
prezent dezbătute, inclusiv propunerea de directivă a Comisiei privind drepturile 
consumatorilor; invită Comisia să îmbunătăţească implicarea statelor SEE/AELS în 
aceste dezbateri;     

Aplicarea legislaţiei privind piaţa internă: Elveţia

9. salută progresul înregistrat în liberalizarea prestării de servicii transfrontaliere între UE şi 
Elveţia şi îndeosebi efectele pozitive ale Acordului privind libera circulaţie a persoanelor, 
aşa cum o dovedeşte creşterea constantă, în perioada 2005 - 2009, a numărului de 
angajaţi detaşaţi şi de prestatori de servicii independenţi din UE ce operează în Elveţia; 
observă că această tendinţă s-a dovedit reciproc avantajoasă; 

10. constată că Elveţia a adoptat mai multe măsuri de sprijin suplimentare la Acordul privind 
libera circulaţie a persoanelor, menite să protejeze lucrătorii de dumping social şi salarial, 
garantând egalitatea de tratament pentru prestatorii de servicii elveţieni şi din UE şi 
garantând sprijinul public în favoarea acordului; observă că aceste măsuri ar putea 
îngreuna prestarea de servicii de către întreprinderile din UE, îndeosebi de către 
întreprinderile mici şi mijlocii, în Elveţia; observă că, conform jurisprudenţei Curţii de 
Justiţie, o serie dintre aceste măsuri de sprijin ar fi acceptabile numai dacă protejează, în 
mod proporţionat, interesul general ce nu este deja protejat în statul de origine al 
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prestatorilor de servicii; 

11. invită Comisia să examineze acele măsuri care obstrucţionează funcţionarea pieţei interne 
în cadrul UE şi care pun de asemenea probleme pentru prestatorii elveţieni de servicii şi 
să ia măsuri, după caz;  

12. salută eforturile realizate de guvernul elveţian de a îmbunătăţi disponibilitatea
informaţiilor pentru întreprinderile din UE; 

13. observă că, în general, Acordul privind libera circulaţie a persoanelor nu conţine un acord 
detaliat cu privire la libera circulaţie a serviciilor, aceasta fiind acoperită doar în mod 
foarte selectiv prin acorduri bilaterale; invită Comisia şi guvernul elveţian să examineze 
posibilitatea lansării de negocieri cu scopul încheierii unui acord cuprinzător cu privire la 
libera circulaţie a serviciilor;

14. respectând pe deplin motivele naturii specifice a relaţiilor dintre Elveţia şi UE, consideră 
că ar trebui întreprinse toate eforturile pentru interpretarea şi aplicarea similară în UE şi 
Elveţia de reglementări identice sau paralele cu privire la piaţa internă, inclusiv în sfera 
liberei circulaţii a serviciilor, pentru a se asigura astfel o participare substanţială a 
Elveţiei la piaţa internă; 

15. subliniază interesul reciproc al UE şi al Elveţiei pentru o uniformizare îmbunătăţită în 
aplicarea Acordului privind libera circulaţie a persoanelor şi pentru o convergenţă mai 
punctuală între legislaţia Elveţiei şi cea a UE privind piaţa internă, care să asigure 
agenţilor economici de ambele părţi un mediu mai transparent şi mai previzibil;

16. salută tendinţa din proprie iniţiativă a autorităţilor elveţiene de a lua în considerare 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie a UE de după semnarea Acordului privind libera circulaţie 
a persoanelor; salută recenta adoptarea a legislaţiei elveţiene ce permite luarea în 
considerare a principiului „Cassis de Dijon”;

17. invită Comisia şi guvernul elveţian să examineze oportunitatea dezvoltării unui mecanism 
pentru o mai rapidă adaptare a Acordului privind libera circulaţie a persoanelor la 
evoluţiile acquis-ului relevant în domeniile din sfera sa de aplicare;

18. invită Comisia şi guvernul elveţian să examineze diferite posibilităţi de găsire a unor 
soluţii orizontale la anumite probleme instituţionale în vederea ameliorării fragmentării 
existente în sistemul decizional şi îmbunătăţirii comunicării între comisiile mixte; solicită 
ca Elveţia să fie mai îndeaproape implicată în procesul decizional din cadrul UE, 
permiţându-i-se acesteia, spre exemplu, să facă recomandări;

19. invită la o comunicare îmbunătăţită între Parlamentul European şi autorităţile elveţiene şi 
invită reprezentanţii Elveţiei să se implice mai mult în activitatea Parlamentului European 
şi a organelor sale;   

°
°       °
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20. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei 
şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Cele patru state membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS), şi anume 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia, sunt parteneri comerciali importanţi ai Uniunii 
Europene (UE), Elveţia şi Norvegia fiind, respectiv, cel de-al patrulea şi cel de-al cincilea 
partener comercial al UE, în ordinea importanţei volumului de schimburi. Raportorul 
consideră că cele patru state membre AELS şi statele membre UE aparţin la fel de mult unui 
spaţiu cultural comun, împărtăşind valori fundamentale comune, precum şi o moştenire 
culturală şi istorică.

1. Relaţiile dintre statele membre UE şi AELS

Relaţiile dintre UE şi Islanda, Norvegia şi Liechtenstein se întemeiază pe Acordul privind 
Spaţiul Economic European (SEE) încheiat la 1 ianuarie 1992 între Islanda, Norvegia, 
Liechtenstein, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană (CE) şi statele sale membre, pe de altă 
parte. Obiectivul principal al acestui acord îl reprezintă extinderea pieţei interne comunitare în 
cele trei state membre AELS. Acordul priveşte aceleaşi „patru libertăţi” ca şi Comunitatea 
Europeană, dar permite de asemenea ţărilor membre SEE/AELS să participe la anumite 
politici de susţinere, cum ar fi protecţia consumatorilor sau politica de mediu. Acordul se 
bazează pe principiul omogenităţii, ceea ce înseamnă că legislaţia SEE în domeniile acoperite 
de acord ar trebui să fie cât mai apropiată posibil de acquis.

Este totodată deosebit de important ca membrii SEE/AELS să fie implicaţi în dezbaterile cu 
privire la viitoarele acte legislative de importanţă majoră la nivelul UE, cum ar fi propunerea 
de directivă privind drepturile consumatorilor. 

Elveţia a participat la negocierile ce au condus la încheierea Acordului SEE. Cu toate acestea, 
participarea la acord a fost contestată prin referendum în 1992. Relaţiile dintre UE şi Elveţia 
s-au bazat ulterior pe diferite acorduri bilaterale cu CE şi cu statele sale membre.

2. Cadrul instituţional: două modele diferite de integrarea economică fără aderare  

Acordul SEE prevede instituţii comune compuse din reprezentanţi ai părţilor, care să 
urmărească aplicarea acordului. Un comitet mixt este responsabil de gestiunea curentă a 
acordului şi de includerea legislaţiei comunitare în prevederile sale. Acesta este compus din 
ambasadorii pe lângă UE ai statelor SEE/AELS, din reprezentanţi ai Comisiei şi ai statelor 
membre ale UE. 

Acordul SEE este gestionat într-un cadru înalt instituţionalizat: secretariatul AELS este 
responsabil de gestiunea cotidiană a Acordului SEE. Autoritatea de supraveghere a AELS 
monitorizează implementarea acquis-ului relevant al SEE în legislaţia statelor membre 
SEE/AELS. Aceasta are şi competenţa de a introduce proceduri de sancţionare a nerespectării 
obligaţiilor pe lângă Tribunalul AELS, autoritatea juridică a SEE. 

Nu există un astfel de cadru instituţional cuprinzător pentru gestionarea relaţiilor UE-Elveţia. 
Fiecare acord sectorial bilateral este în general gestionat de un comitet mixt separat, compus 
din reprezentanţi ai părţilor. În ceea ce priveşte UE, rolul-cheie îl are Comisia Europeană.
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Atât Acordul SEE, cât şi acordurile bilaterale prevăd o procedură specifică pentru luarea în 
considerare a noului acquis. De fiecare dată când se adoptă o nouă măsură cu relevanţă pentru 
SEE, secretariatul EFTA elaborează o decizie a comitetului mixt de modificare a anexei la 
respectivul acord, decizie care este, în mod normal, adoptată ulterior de comitetul mixt. Dacă 
prin constituţiile statelor SEE/AELS se prevede acordul parlamentului sau ratificarea prin 
referendum, intrarea în vigoare este posibilă numai după îndeplinirea acestor condiţii. 

În ceea ce priveşte acordurile bilaterale, respectiva decizie este luată de comitetul mixt UE-
Elveţia responsabil, în urma unor negocieri între părţi. Comitetele mixte pot modifica doar 
anexele la acorduri sau apendicele acestora în măsura în care sunt de natură tehnică. Cu o 
singură excepţie, acestea nu pot modifica dispoziţiile generale ale acordurilor. 

3. Constatări principale ale proiectului de raport

3.1. Acordul SEE şi aplicarea legislaţiei privind piaţa internă

Acordul SEE a asigurat participarea efectivă la piaţa internă a Islandei, a Liechtenstein şi a 
Norvegiei. În cei peste 15 ani de când este în vigoare, Acordul SEE a reprezentat un vector-
cheie pentru creşterea economică reciproc avantajoasă a ţărilor SEE/AELS şi a statelor 
membre ale UE.

Având în vedere domeniul larg de aplicare al Acordului SEE, raportorul recunoaşte că 
prezentul proiect de raport nu a permis decât o evaluare generală a nivelului de aplicare a 
legislaţiei privind piaţa internă în statele SEE/AELS, fără a intra în detalii în diferitele 
domenii de politici. 

Raportorul consideră că actualul nivel de aplicare a legislaţiei privind piaţa internă în statele 
SEE/AELS este în general unul bun, aşa cum arată Tabloul de bord al pieţei interne a statelor 
SEE/AELS. Cifrându-se la 0,7%, deficitul de transpunere în cazul Islandei, al Liechtenstein şi 
al Norvegiei este similar cu al celor mai multe dintre statele membre ale UE. 

Raportorul consideră că este important ca Parlamentul European şi alte instituţii ale UE să se 
angajeze într-o dezbatere structurată cu statele SEE/AELS. Acesta invită mai ales Comisia 
Europeană să implice mai mult statele membre SEE/AELS în dezbaterile pe marginea 
subiectelor privind piaţa internă. Raportorul subliniază că este important ca instituţiile UE şi 
statele SEE/AELS să procedeze la schimburi de bune practici în aplicare legislaţiei privind 
piaţa internă. În acest context, raportorul observă că proiectul Pan European Public 
Procurement OnLine (PEPPOL), coordonat de Norvegia,care facilitează achiziţiile publice 
transfrontaliere de către instituţiile din sectorul public din toate ţările din Europa, constituie 
un exemplu de bună cooperare şi de schimb de bune practici în cadrul SEE. Un alt exemplu 
de proiect de succes îl reprezintă monitorizarea comună a pieţei şi exerciţiul de aplicare a 
legislaţiei cu privire la diversele taxe şi suprataxe aplicate de companiile aeriene, realizat sub 
coordonarea Norvegiei.

Raportorul consideră că intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona aduce două noi 
provocări pentru Acordul SEE la nivel instituţional. 
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În primul rând, din moment ce Acordul SEE se bazează pe structura pe piloni a UE, 
abandonată prin Tratatul de la Lisabona, există în prezent incertitudini cu privire la legislaţia 
UE care se aplică SEE. Acestea ar putea conduce la o transpunere mai lentă a legislaţiei 
privind piaţa internă în statele SEE/AELS. Raportorul consideră că Comisia Europeană ar 
trebui să prezinte o evaluare a situaţiei. 

În al doilea rând, Tratatul de la Lisabona consolidează rolul parlamentelor naţionale în 
procesul decizional al UE. Raportorul consideră că, prin analogie, parlamentele statelor 
SEE/AELS ar trebui mai îndeaproape implicate în procesul legislativ al UE cu privire la 
propunerile cu relevanţă pentru SEE. Acesta propune Comisiei să trimită spre consultare 
parlamentelor naţionale ale statelor SEE/AELS propunerile legislative pe care le înaintează 
parlamentelor naţionale ale statelor membre ale UE.    

Raportorul observă că statele SEE/AELS sunt în curs de transpunere a Directivei privind 
serviciile. Acesta încurajează statele SEE/AELS să aloce resurse adecvate pentru transpunerea 
Directivei privind serviciile şi îndeosebi să instituie punctele unice de contact. Acesta 
încurajează, de asemenea, statele SEE/AELS să privească transpunerea acestei directive şi ca 
pe un prilej de dezvoltare a serviciilor lor de e-guvernare.

3.2. Acordul privind libera circulaţie a persoanelor / Relaţiile UE-Elveţia

Raportorul ia act de contribuţia sui generis a Elveţiei la dezvoltarea pieţei interne. 

UE a încheiat peste 120 de acorduri bilaterale şi sectoriale cu Elveţia, dintre care cele mai 
importante sunt Acordul de liber-schimb semnat în 1972, cele 7 acorduri din aşa-numitul 
pachet „Bilaterale I” (libera circulaţie a persoanelor, transportul rutier şi aerian, bariere 
comerciale de ordin tehnic, achiziţii publice, cercetare, agricultură) încheiate în 1999 şi din 
„Bilaterale II” încheiate în 2004 (Tratatele Schengen-Dublin, combaterea fraudei, impunerea 
economiilor, statistică, produse agricole prelucrate, pensii, mediu, mass-media, precum şi o 
declaraţie comună de intenţie cu privire la asocierea la programele educaţionale). 

Proiectul de raport se concentrează pe funcţionarea Acordului privind libera circulaţie a 
persoanelor dintre UE, statele sale membre şi Elveţia, încheiat ca parte din pachetul 
„Bilaterale I”.

În primul rând, raportorul observă că Acordul privind libera circulaţie a persoanelor a avut 
efecte pozitive importante, aşa cum o dovedeşte creşterea constantă, în perioada 2005 - 2009, 
a numărului de angajaţi detaşaţi şi de prestatori de servicii independenţi din UE ce operează în 
Elveţia, contribuind astfel la o consolidare aprofundată a legăturilor economice dintre UE şi 
Elveţia. Aproximativ 200 000 de lucrători transfrontalieri din ţări UE sau EFTA se deplasează 
zilnic în Elveţia, la locul de muncă.

În pofida aceste evoluţii pozitive, raportorul consideră că există totuşi anumite aspecte ce 
trebuie abordate în ceea ce priveşte aplicarea Acordului privind libera circulaţie a persoanelor. 
Aceste aspecte au fost identificate fie de prestatorii de servicii din UE, fie de autorităţile 
elveţiene.
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Întreprinderile din UE au identificat mai multe obstacole în calea aplicării Acordului privind 
libera circulaţie a persoanelor , mai ales cerinţa de notificare de 8 zile, aplicabilă 
întreprinderilor din UE care doresc să presteze servicii în Elveţia, precum şi cerinţa de a 
contribui la costurile de aplicare ale comisiilor tripartite. Ca reacţie la aceste critici, guvernul 
elveţian a îmbunătăţit disponibilitatea informaţiilor relevante pentru întreprinderi, îndeosebi 
prin intermediul unui site web care oferă informaţii cu privire la salarii şi la condiţiile de lucru 
din Elveţia. Cu rezervele de rigoare, raportorul ridică problema proporţionalităţii acestor 
măsuri.  

Prestatorii elveţieni de servicii s-au plâns, printre altele, de cerinţele din legislaţia germană cu 
privire la detaşarea lucrătorilor în Germania, respectiv obligaţia pentru companiile elveţiene 
de construcţii de a contribui la fondul german de concedii, chiar dacă sunt deja obligate să 
ofere concediu plătit în Elveţia. Un alt aspect menţionat de companiile elveţiene este legat de 
garanţia obligatorie de zece ani pentru orice lucrare de construcţie în Franţa. Toate companiile 
de construcţii sunt obligate să contracteze o asigurare în acest sens cu o companie franceză de 
asigurări. Autorităţile elveţiene pretind că este foarte dificil pentru companiile elveţiene să 
obţină o astfel de asigurare.

Raportorul constată că atât obligaţia de a contribui la fondul german de concedii, cât şi 
garanţia obligatorie de zece ani pot fi considerate obstacole la libertatea de prestare de 
servicii; totuşi, acestea nu par a avea un caracter discriminatoriu, întrucât nu se limitează la 
cazul Elveţiei, ci se aplică în mod egal şi ţărilor UE. În plus, Curtea de Justiţie a hotărât deja 
că obligaţia de a contribui la fondul german de concedii poate fi considerată compatibilă, în 
anumite condiţii, cu libertatea prestării de servicii garantată prin Tratat1. 

Raportorul consideră că trebuie examinate toate posibilităţile pentru îmbunătăţirea aplicării 
Acordului privind libera circulaţie a persoanelor astfel încât să se asigure interpretarea şi 
aplicarea similară în UE şi Elveţia a reglementărilor identice sau paralele cu privire la piaţa 
internă, precum şi o participare substanţială a Elveţiei la piaţa internă. O uniformizare 
îmbunătăţită în aplicarea Acordului privind libera circulaţie a persoanelor şi o convergenţă 
mai punctuală între legislaţiile Elveţiei şi a UE privind piaţa internă ar asigura agenţilor 
economici de ambele părţi un mediu mai transparent şi mai previzibil, în interesul reciproc al 
Elveţiei şi al UE. Raportorul recunoaşte totodată eforturile instanţelor elveţiene de a lua în 
considerare jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene de după semnarea Acordului 
privind libera circulaţie a persoanelor.  

Raportorul recunoaşte că, dat fiind sistemul constituţional elveţian, tradiţiile şi sistemul politic 
elveţian sunt incompatibile cu adoptarea automată a viitorului acquis. Raportorul este, de 
asemenea, conştient de provocările cu care se confruntă autorităţile elveţiene pentru a asigura 
acceptarea Acordului privind libera circulaţie a persoanelor de către poporul elveţian, luând în 
considerare mai ales faptul că orice modificare sau extindere a acordului ar putea face 
obiectul unui referendum.

Totuşi, raportorul încurajează Comisia Europeană şi Elveţia să colaboreze în vederea 

                                               
1 Conform cauzelor comune C-49/98, C-50/98, C-52/98 până la C-54/98 şi C-68/98 până la C-71/98 (Finalarte 
şi alţii).
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îmbunătăţirii implementării Acordului privind libera circulaţie a persoanelor, îndeosebi prin 
ameliorarea uniformităţii aplicării acquis-ului ce intră în sfera de aplicare a acordului pe piaţa 
internă şi în Elveţia, precum şi să analizeze posibilităţile pentru unele soluţii orizontale la 
anumite aspecte instituţionale, care în viitor ar putea conduce la încheierea unui acord-cadru 
cuprinzător. 


