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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na Dohodu z 21. júna 1999 medzi Európskym spoločenstvom a jeho 
členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej 
o voľnom pohybe osôb, a najmä na jej prílohu I o voľnom pohybe osôb a prílohu III 
o uznávaní odborných kvalifikácií,

– so zreteľom na Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou 
konfederáciou z 25. júna 2009 o zjednodušení kontrol a formalít pri preprave tovaru 
a o colných bezpečnostných opatreniach,

– so zreteľom na Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými 
štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej z 27. mája 2008 
o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako 
zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii,

– so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (EHP) z 1. januára 1994,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. februára 2017 o výročnej správe o správe 
jednotného trhu v rámci európskeho semestra 20171,

– so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2047 z 20. decembra 2018 
o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu uplatniteľných na burzy vo 
Švajčiarsku v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. septembra 2015 s názvom EHP – Švajčiarsko: 
Prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu3, 

A. keďže dobre fungujúci a účinný jednotný trh založený na koncepcii vysoko 
konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva je potrebný na to, aby bolo 
možné podnietiť rast a konkurencieschopnosť a vytvárať pracovné miesta, a tým oživiť 
európske hospodárstvo; keďže právne predpisy týkajúce sa jednotného trhu sa musia 
riadne transponovať, vykonávať a presadzovať, ak majú členské štáty a Švajčiarsko plne 
využívať príslušné výhody;

1. domnieva sa, že značný stupeň integrácie Švajčiarska s vnútorným trhom EÚ je 
kľúčovým faktorom hospodárskeho rastu, ktorý robí z EÚ najdôležitejšieho 
hospodárskeho a obchodného partnera Švajčiarska;

2. pripomína, že predpokladom ďalšieho rozvoja odvetvového prístupu je aj naďalej 
vytvorenie spoločného inštitucionálneho rámca pre existujúce a budúce dohody, ktoré 
umožňujú účasť Švajčiarska na jednotnom trhu EÚ, s cieľom zabezpečiť homogénnosť 
a právnu istotu pre občanov a podniky; zdôrazňuje, že po štyroch rokoch rokovaní 
nadišiel čas na uzatvorenie inštitucionálnej rámcovej dohody; víta skutočnosť, že 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 164.
2 Ú. v. EÚ L 327, 21.12.2018, s. 77.
3 Ú. v. EÚ C 316, 22.9.2017, s. 192.
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vyjednávači sa dohodli na konečnom znení dohody; vyzýva švajčiarsku Spolkovú radu, 
aby hneď po tom, ako konzultácie so zainteresovanými stranami prinesú v tejto veci 
pozitívny výsledok, prijala rozhodnutie o uzavretí tejto dohody; domnieva sa, že 
uzavretie dohody umožní, aby rozsiahle partnerstvo medzi EÚ a Švajčiarskom 
rozvinulo svoj plný potenciál;

3. uznáva, že pevné vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom prekračujú hranice hospodárskej 
integrácie a rozšírenia jednotného trhu a prispievajú k stabilite a prosperite v prospech 
všetkých občanov a podnikov vrátane malých a stredných podnikov (MSP); zdôrazňuje 
význam zabezpečenia riadneho fungovania jednotného trhu s cieľom vytvárať rovnaké 
podmienky a pracovné miesta;

4. domnieva sa, že zabezpečenie inštitucionálnej rámcovej dohody so Švajčiarskom má 
veľký význam, pretože by to zaručilo právnu istotu pre Švajčiarsko aj EÚ, dynamické 
začlenenie acquis EÚ, lepší prístup Švajčiarska k vnútornému trhu pre Švajčiarsko v 
prospech oboch strán a právomoc Súdneho dvora Európskej únie v prípade 
nevyriešených sporov týkajúcich sa uplatňovania alebo výkladu inštitucionálnej 
rámcovej dohody;

5. víta rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2018 o uznaní obchodných miest vo 
Švajčiarsku za oprávnené na splnenie povinnosti obchodovať s akciami, ako sa uvádza 
v smernici o trhoch s finančnými nástrojmi1 (MiFID II) a v nariadení o trhoch s 
finančnými nástrojmi2 (MiFIR); zdôrazňuje, že táto rovnocennosť platí do 30. júna 
2019, ale môže byť predĺžená za predpokladu, že sa dosiahne pokrok na ceste k 
podpísaní dohody o vytvorení tohto spoločného inštitucionálneho rámca;

6. berie na vedomie vykonávanie iniciatívy týkajúcej sa uprednostňovania domácich 
(„domestic preference light“) a to, že Rada sa domnieva, že výsledný text prijatý 16. 
decembra 2016 švajčiarskym Federálnym zhromaždením sa môže uplatňovať spôsobom 
zlučiteľným s právami občanov EÚ v rámci dohody o voľnom pohybe osôb (DVPO), ak 
sa v potrebnom vykonávacom nariadení objasnia zostávajúce otvorené otázky, ako 
napríklad právo na informácie, pokiaľ ide o voľné pracovné miesta, a dodržiavanie práv 
cezhraničných pracovníkov; pripomína však, že otázka migrácie občanov z tretích 
krajín by sa nemala zamieňať s voľným pohybom osôb, ako je zakotvený v zmluvách; 
zdôrazňuje, že treba pozorne monitorovať uplatňovanie nariadenia s cieľom posúdiť 
jeho súlad s DVPO;

7. vyjadruje poľutovanie nad akoukoľvek iniciatívou kantónov a iniciatívou na celoštátnej 
úrovni, ktorá by mohla mať za následok obmedzenie prístupu na švajčiarsky trh práce 
pre pracovníkov z EÚ, najmä cezhraničných pracovníkov, čím sa narúšajú práva 
občanov EÚ v rámci DVPO a spolupráca medzi EÚ a Švajčiarskom;

8. berie na vedomie revidované právne predpisy o verejnom obstarávaní prijaté v roku 
2017 v kantóne Ticino v Švajčiarsku, ktoré musia byť plne v súlade s Dohodou 
Svetovej obchodnej organizácie o vládnom obstarávaní a s príslušnou odvetvovou 
dohodou medzi EÚ a Švajčiarskom, ktorá je v platnosti od roku 2002; dôrazne nabáda 
švajčiarskych verejných obstarávateľov, aby zaobchádzali s dodávateľmi a 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.
2 Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84.
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poskytovateľmi služieb z EÚ nediskriminačným spôsobom, a to aj v prípade zmlúv o 
verejnom obstarávaní pod prahovou hodnotou;

9. nalieha, aby sa umožnilo pokračovať v súčasnom postupe, v rámci ktorého taxislužby z 
členských štátov EÚ môžu bez obmedzenia poskytovať služby vo Švajčiarsku, keďže 
tento postup už dlho prispieva k hospodárskemu rozvoju švajčiarskych hraničných 
regiónov a je prospešný pre obe strany;

10. zastáva názor, že je nevyhnutná reciprocita a čestnosť medzi EHP a Švajčiarskom, aby 
tak obe strany mohli využívať výhody svojej účasti na jednotnom trhu;

11. konštatuje, že spolupráca v rámci dohody medzi EÚ a Švajčiarskom o vzájomnom 
uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, je celkovo uspokojivá; víta najnovšiu 
aktualizáciu dohody o vzájomnom uznávaní v roku 2017 a dúfa, že nadchádzajúce 
aktualizácie sa budú môcť uskutočniť rýchlo, keď sa rozvinie plný potenciál budúcej 
inštitucionálnej rámcovej dohody.
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