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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee merkille, että EU on Sveitsin tärkein kauppakumppani, johon suuntautuu 
52 prosenttia sen viennistä ja josta on peräisin yli 71 prosenttia sen tuonnista, ja että 
nykyisten kahdenvälisten kauppasopimusten puitteissa käytävän päivittäisen 
tavarakaupan arvo on jopa miljardi Sveitsin frangia1; ottaa huomioon, että Sveitsi on 
EU:n kolmanneksi tärkein kauppakumppani, jonka osuus on 7 prosenttia EU:n 
käymästä kaupasta;

2. pitää tervetulleena EU:n ja Sveitsin valaliiton välistä institutionaalista puitesopimusta 
koskevien neuvottelujen saattamista loppuun 23. marraskuuta 2018; kehottaa 
toteuttamaan sidosryhmien kuulemiset Sveitsin demokraattisten perinteiden ja 
perustuslain periaatteiden mukaisesti, kuten liittoneuvosto vaati 7. joulukuuta 2018; 
pyytää aloittamaan viipymättä menettelyt EU:n ja Sveitsin suhteen 
uudenaikaistamiseksi ja laajentamiseksi edelleen, jotta voidaan lisätä siihen liittyvää 
oikeusvarmuutta ja taata sveitsiläisten yritysten jatkuva pääsy sisämarkkinoille sekä 
mahdollistaa käynnissä olevien alakohtaisten neuvottelujen jatkaminen ja helpottaa 
niitä;

3. pitää valitettavana sitä, ettei komissio ole toimittanut ulkoasiainvaliokunnalle ja 
kansainvälisen kaupan valiokunnalle EU:n ja Sveitsin välisen institutionaalisen 
puitesopimuksen neuvoteltua tekstiä marraskuussa 2018 viimeistellyssä muodossa; 
kehottaa komissiota toimittamaan kyseiset asiakirjat viipymättä;

4. katsoo, että institutionaalista puitesopimusta tarvitaan, koska EU:n ja Sveitsin suhde 
perustuu monimutkaiseen järjestelmään, joka pitää sisällään 120 alakohtaista sopimusta, 
ja koska suurempi johdonmukaisuus ja oikeusvarmuus hyödyttäisivät kaikkia osapuolia;

5. pitää erittäin myönteisenä poliittista aiejulistusta julkisia hankintoja koskevan 
sopimuksen ja vuonna 1972 tehdyn EU:n ja Sveitsin vapaakauppasopimuksen 
uudenaikaistamisesta ja kannattaa kunnianhimoista tavoitetta saada aikaan tarkistettu 
kauppakumppanuus, johon sisältyvät sellaiset osa-alueet kuin palvelut, jotka eivät kuulu 
institutionaalisen puitesopimuksen piiriin ja jotka henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta 
tehty sopimus kattaa vain osittain, mukaan lukien digitaaliset näkökohdat, teollis- ja 
tekijänoikeudet, kaupan helpottaminen, vaatimustenmukaisuusarviointien 
vastavuoroinen tunnustaminen ja julkiset hankinnat, kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevan luvun lisäksi; pyytää tekemään lisää yhteistyötä maantieteellisten merkintöjen 
suojan parantamiseksi ja institutionaalisen puitesopimuksen luonnokseen sisältyvän 
uudenaikaisen ja luotettavan valtioiden välisen riitojenratkaisumekanismin 
laajentamiseksi siten, että se kattaisi tulevan kahdenvälisen kauppasuhteen ja että sen 
avulla voitaisiin ratkaista tehokkaasti osapuolten väliset kauppaa häiritsevät tekijät;

1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf
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6. on tietoinen siitä, että EU:n ja Sveitsin välillä ei ole palvelukauppaa koskevaa kattavaa 
sopimusta ja että henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehty sopimus kattaa palvelut 
vain osittain, mikä osoittaa, että asiassa olisi aiheellista edetä pidemmälle;

7. panee merkille, että Sveitsi vastaanottaa prosentuaalisesti eniten rajatyöntekijöitä 
EU:sta, ja kehottaa EU:ta ja Sveitsin hallitusta parantamaan henkilöiden vapaasta 
liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen mukaisia toimenpiteitä sisällyttämällä niihin 
rajatyöntekijöiden peruskirjan, johon sisältyy sitovia määräyksiä muun muassa 
perustavista työntekijöiden oikeuksista, työ- ja työmatkaehdoista, työttömyysetuuksien 
siirtämisestä sekä kaksinkertaiseen verotukseen liittyvistä kysymyksistä; muistuttaa, että 
EU:n olisi kannustettava Sveitsiä parantamaan rajatyöntekijöiden kohtelua;

8. kehottaa osapuolia järjestämään mahdollisimman pikaisesti parlamenttien välisen 
tapaamisen, johon osallistuisi lainsäätäjiä EU:sta ja Sveitsistä ja jossa voitaisiin 
keskustella kaikista sopimukseen liittyvistä asioista;

9. pitää tervetulleena etuuskohteluun oikeuttavia verojärjestelmiä rajoittavaa ja käytännöt 
lähemmäksi kansanvälisiä normeja tuovaa uutta verolainsäädäntöä ja toivoo, että 
Sveitsin tulevan kansanäänestyksen tulos on myönteinen; korostaa, että yhteistyön 
parantamista on tarpeen jatkaa veronkierron torjumiseksi ja verotuksen 
oikeudenmukaisuuden parantamiseksi;

10. kehottaa Sveitsiä jatkamaan Digitaalinen Sveitsi -strategiaa koskevaa työtään ja 
pyrkimään saattamaan sen yhdenmukaiseksi EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden 
kanssa;

11. panee merkille Ticinon kantonissa vuonna 2017 hyväksytyn tarkistetun julkisia 
hankintoja koskevan lain, jonka olisi oltava yhdenmukainen Maailman kauppajärjestön 
julkisia hankintoja koskevan sopimuksen sekä vuodesta 2002 asti voimassa olleen, asiaa 
koskevan EU:n ja Sveitsin alakohtaisen sopimuksen kanssa; kehottaa painokkaasti 
hankintaviranomaisia kohtelemaan EU:n toimittajia ja palveluntarjoajia syrjimättömästi 
myös tapauksissa, joissa on kyse hankintasopimuksista, joiden arvo on pienempi kuin 
kynnysarvo.
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