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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000018/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Anna Cavazzini, Andreas Schwab, Andreas Schieder, Claudia Gamon, Eugen Jurzyca
în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Subiect: UE-SEE-Elveția: cooperarea în domeniul pieței interne în contextul pandemiei de 
COVID-19 și după peste 25 de ani de eforturi pentru punerea în aplicare deplină a 
normelor pieței interne

Pandemia de COVID-19 a demonstrat că măsurile luate la nivelul statelor membre pot cauza 
întreruperi în funcționarea economiei europene și pot pune în pericol principiile generale ale 
cooperării în interiorul pieței interne, inclusiv libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor 
în cadrul pieței interne și între UE, Spațiul Economic European (SEE) și Elveția. În acest context, 
Acordul privind SEE și relațiile cu Elveția joacă un rol fundamental în creșterea economică a UE. De 
la raportul Comisiei IMCO din 2015 privind SEE-Elveția1, au apărut mai mulți factori noi legați de 
aplicarea și implementarea normelor pieței interne în țările SEE și în Elveția. În cazul Elveției, 
rezultatele inițiativei populare elvețiene din 27 septembrie 2020 intitulate „Pentru o imigrație moderată 
(Inițiativa privind limitarea)” vor avea un impact deosebit, deoarece votul confirmă unul dintre 
elementele de bază ale relației UE-Elveția: acordarea reciprocă a libertății de a circula, de a locui și 
de a lucra în Elveția și în UE. Având în vedere acești factori și în special criza provocată de pandemia 
de COVID-19, ar trebui să evaluăm – cât privește piața internă – funcționarea actuală a Acordului 
privind SEE și situația relațiilor cu Elveția.

1. Cum afectează pandemia de COVID-19 relațiile dintre UE, SEE și Elveția din perspectiva pieței 
interne?

2. Cum garantează Comisia că Acordul privind SEE va fi utilizat ca instrument pe fondul evoluțiilor 
viitoare ale pieței interne?

3. Cum intenționează Comisia să abordeze posibilele consecințe asupra pieței interne ale faptului 
că acordul-cadru instituțional dintre UE și Elveția nu a fost încă finalizat?

4. În lumina negocierilor privind acordurile de asociere cu Andorra, Monaco și San Marino, în ce 
măsură intenționează Comisia să acorde acestor țări acces la piața internă, fără a compromite 
omogenitatea și buna funcționare a acesteia?

Depunere: 17.3.2021

Dată-limită: 18.6.2021

1 Raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor a Parlamentului European din 24 iulie 2015 
privind SEE-Elveția: obstacole în calea funcționării depline a pieței interne


