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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby 
do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že EU je pro Švýcarsko hlavním obchodním partnerem, kam směřuje 52 % 
jeho vývozu a odkud do Švýcarska plyne více než 71 % jeho dovozu, a že obchod se 
zbožím v rámci současných dvoustranných obchodních dohod dosahuje nejméně 
1 miliardy švýcarských franků denně1; vzhledem k tomu, že Švýcarsko je třetím 
největším obchodním partnerem EU, jehož podíl na obchodních výměnách EU činí 7 %;

2. vítá uzavření jednání o dohodě o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskou 
konfederací dne 23. listopadu 2018; žádá, aby v souladu se švýcarskými 
demokratickými tradicemi a ústavními zásadami proběhly konzultace se zúčastněnými 
stranami, jak k tomu vyzvala dne 7. prosince 2018 Spolková rada; požaduje, aby byly 
neprodleně zahájeny postupy vedoucí k modernizaci a dalšímu rozšíření vztahů mezi 
EU a Švýcarskem, s cílem zvýšit právní jistotu a zaručit nepřetržitý přístup švýcarských 
firem na jednotný trh a zároveň umožnit pokračování a usnadnění probíhajících 
odvětvových jednání;

3. vyjadřuje politování nad tím, že Komise nepředložila dojednané znění rámcové dohody 
mezi EU a Švýcarskem, které bylo finalizováno v listopadu 2018, Výboru pro 
zahraniční věci a Výboru pro mezinárodní obchod; vyzývá Komisi, aby tyto dokumenty 
neprodleně zaslala;

4. uznává, že dohoda o institucionálním rámci je zapotřebí, jelikož vztah mezi EU a 
Švýcarskem je založen na komplexním souboru 120 odvětvových dohod a další 
soudržnost a právní jistota by prospěla všem stranám;

5. velmi vítá politické prohlášení o záměru modernizovat dohodu o vládních zakázkách a 
Dohodu o volném obchodu mezi EU a Švýcarskem z roku 1972 a podporuje snahu o 
dosažení revidovaného obchodního partnerství, které by zahrnovalo oblasti, jako jsou 
služby, které nejsou v působnosti dohody o institucionálním rámci a na které se jen 
zčásti vztahuje dohoda o volném pohybu osob, včetně digitálních aspektů, ale i práva 
duševního vlastnictví, usnadnění obchodu, vzájemné uznávání posuzování shody a 
zadávání veřejných zakázek, a také kapitolu týkající se obchodu a udržitelného rozvoje; 
požaduje další spolupráci s cílem lépe chránit zeměpisná označení a rozšířit moderní a 
spolehlivý mechanismus pro řešení mezistátních sporů, který je součástí návrhu dohody 
o institucionálním rámci, a to tak, aby se vztahoval na budoucí bilaterální obchodní 
vztah a účinně řešil obchodní překážky mezi smluvními stranami;

6. je si vědom toho, že mezi EU a Švýcarskem neexistuje žádná komplexní dohoda o 
službách a že služby jen zčásti pokrývá dohoda o volném pohybu osob, takže je zřejmé, 
že je zde prostor pro další rozvoj;

7. konstatuje, že do Švýcarska směřuje největší podíl přeshraničních pracovníků z EU, a 
vyzývá EU a švýcarskou vládu, aby zlepšily opatření v rámci dohody o volném pohybu 
osob tím, že do ní začlení „chartu pro přeshraniční pracovníky“, která stanoví závazná 

1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf
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ustanovení týkající se mimo jiné základních zaměstnaneckých práv, pracovních 
podmínek a podmínek pro dojíždění, přenosu dávek v nezaměstnanosti a otázek dvojího 
zdanění; připomíná, že EU by měla Švýcarsko vybízet k tomu, aby zlepšilo zacházení 
s přeshraničními pracovníky;

8. vyzývá smluvní strany, aby co nejdříve uspořádaly meziparlamentní setkání 
zákonodárců z EU a Švýcarska, s cílem projednat veškeré záležitosti související s touto 
dohodou;

9. vítá nové daňové právní předpisy, které omezí preferenční daňové režimy a sblíží 
postupy s mezinárodními standardy, a doufá v pozitivní výsledek nadcházejícího 
referenda ve Švýcarsku; zdůrazňuje, že je zapotřebí nadále zlepšovat spolupráci s cílem 
bojovat proti vyhýbání se daňovým povinnostem a posílit daňovou spravedlnost;

10. vyzývá Švýcarsko, aby nadále pracovalo na strategii digitálního Švýcarska, s cílem 
dosáhnout souladu s jednotným digitálním trhem EU;

11. bere na vědomí revidovaný právní předpis o zadávání veřejných zakázek, který byl 
přijat v roce 2017 v kantonu Ticino a jenž by měl být v souladu s dohodou Světové 
obchodní organizace o vládních zakázkách a s příslušnou odvětvovou dohodou mezi EU 
a Švýcarskem, která vstoupila v platnost v roce 2002; důrazně vybízí veřejné 
zadavatele, aby k dodavatelům a poskytovatelům služeb z EU přistupovali 
nediskriminačním způsobem, a to i v případě veřejných zakázek pod prahovou 
hodnotou.
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