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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. observă că UE este principalul partener comercial al Elveției, aflându-se la originea a 
52 % din exporturile acesteia și peste 71 % din importuri, și că comerțul cu mărfuri în 
temeiul acordurilor comerciale bilaterale în vigoare se ridică la nu mai puțin de 
1 miliard CHF pe zi1; întrucât Elveția este al treilea partener comercial al UE, 
reprezentând 7 % din schimburile sale comerciale;

2. salută încheierea la 23 noiembrie 2018 a negocierilor privind Acordul-cadru 
instituțional (IFA) dintre UE și Confederația Elvețiană; solicită consultări cu părțile 
interesate, în conformitate cu tradițiile democratice și cu principiile constituționale din 
Elveția, astfel cum a cerut Consiliul Federal la 7 decembrie 2018; solicită ca procedurile 
de modernizare și extindere a relației UE-Elveția să fie inițiate fără întârziere, pentru a 
îmbunătăți securitatea juridică și a garanta continuitatea accesului întreprinderilor 
elvețiene la piața unică, precum și pentru a permite continuarea și facilitarea 
negocierilor sectoriale în curs;

3. își exprimă regretul că Comisia nu a transmis Comisiei pentru afaceri externe și 
Comisiei pentru comerț internațional textul negociat al Acordului-cadru UE-Elveția, 
astfel cum a fost finalizat în noiembrie 2018; invită Comisia să trimită documentele 
respective fără întârziere;

4. recunoaște necesitatea unui acord-cadru instituțional, întrucât relația UE-Elveția se 
bazează pe un sistem complex de 120 de acorduri sectoriale, și consideră că o coerență 
și o securitate juridică suplimentare ar fi benefice pentru toate părțile;

5. salută ferm declarația politică de intenție referitoare la modernizarea Acordului privind 
achizițiile publice și a Acordului de liber schimb UE-Elveția din 1972 (ALS), și sprijină 
ambiția de a încheia un parteneriat comercial revizuit care să includă domenii precum 
serviciile ce depășesc cadrul IFA și nu sunt acoperite decât parțial de Acordul privind 
libera circulație a persoanelor (ALCP), inclusiv aspectele digitale, drepturile de 
proprietate intelectuală (DPI), facilitarea comerțului, recunoașterea reciprocă a 
evaluărilor de conformitate și achizițiile publice, precum și un capitol privind comerțul 
și dezvoltarea durabilă; solicită continuarea cooperării pentru a proteja mai bine 
indicațiile geografice și a extinde mecanismul modern și fiabil de soluționare a litigiilor 
dintre state inclus în proiectul IFA cu scopul de a acoperi viitoarea relație comercială 
bilaterală și a rezolva eficient diferendele comerciale dintre părți;

6. este conștient de faptul că între UE și Elveția nu există niciun acord cuprinzător în 
materie de servicii și că serviciile nu sunt acoperite decât parțial de ALCP, ceea ce 
demonstrează existența unui potențial de dezvoltare;

7. constată că Elveția înregistrează cel mai ridicat procent de lucrători transfrontalieri din 
UE și invită UE și guvernul elvețian să îmbunătățească măsurile stabilite în ALCP 
incluzând o „cartă pentru lucrătorii transfrontalieri”, care să prevadă dispoziții 

1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf
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obligatorii ce acoperă, printre altele, drepturilor fundamentale ale angajaților, condițiile 
de muncă și de deplasare, transferul prestațiilor de șomaj și aspectele legate de dubla 
impunere; reamintește că UE ar trebui să încurajeze Elveția să îmbunătățească 
tratamentul aplicat lucrătorilor transfrontalieri;

8. invită părțile să organizeze cât mai curând posibil o reuniune interparlamentară a 
legiuitorilor atât din UE, cât și din Elveția, pentru a discuta toate aspectele legate de 
acest acord;

9. salută noua legislație fiscală care va restricționa regimurile fiscale preferențiale și va 
aduce practicile mai aproape de standardele internaționale și speră că rezultatul 
viitorului vot popular din Elveția va fi pozitiv; subliniază necesitatea de a continua 
îmbunătățirea cooperării pentru a combate eludarea fiscală și pentru a crește justiția 
fiscală;

10. invită Elveția să elaboreze în continuare strategia „Elveția digitală”, cu scopul de a 
asigura alinierea sa cu piața unică digitală a UE;

11. ia act de legea revizuită privind achizițiile publice, adoptată în 2017 în cantonul Ticino, 
care trebuie să fie pe deplin conformă cu Acordul Organizației Mondiale a Comerțului 
privind achizițiile publice și cu acordul sectorial relevant UE-Elveția, în vigoare din 
2002; încurajează ferm autoritățile contractante să trateze furnizorii și furnizorii de 
servicii din UE într-un mod nediscriminatoriu, chiar și în cazul contractelor de achiziții 
publice care se află sub prag.
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