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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на 
Комисията относно Споразумението за институционална рамка между 
Европейския съюз и Конфедерация Швейцария 
(2018/2262(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид решението на Съвета от 6 май 2014 г. за разрешаване на 
преговори по споразумение между ЕС и Швейцария относно институционална 
рамка, уреждаща двустранните отношения, и началото на преговорите на 22 май 
2014 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 28 февруари 2017 г. относно 
отношенията на ЕС с Конфедерация Швейцария,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 14 декември 2010 г. и 20 декември 
2012 г.  относно отношенията на ЕС със страните от ЕФТА,

– като взе предвид, че Конфедерация Швейцария оттегли кандидатурата си за 
членство в ЕС през юли 2016 г.,

– като взе предвид, че през декември 1992 г. швейцарските граждани отхвърлиха на 
референдум с 50,3% участието в Европейското икономическо пространство 
(ЕИП); през юни 1997 г. – инициативата „Преговори за членство в ЕС: нека 
хората да решат“ със 74%, а през март 2001 г. – инициативата „Да на Европа!“ –
със 77%,

– като взе предвид Споразумението между ЕС и Швейцария относно търговията с 
емисии, подписано на 23 ноември 2017 г.1,

– като взе предвид рамката за сътрудничество между Европейската агенция по 
отбрана и Швейцария, подписана на 16 март 2012 г.,

– като взе предвид споразумението между Швейцария и Евроюст относно 
съдебното сътрудничество, което беше подписано на 27 ноември 2008 г и влезе в 
сила на 22 юли 2011 г.,

– като взе предвид споразумението между Швейцария и Европол за сътрудничество 
между полицейските органи в предотвратяването и борбата срещу тежката и 
организираната международна престъпност и тероризма, подписано на 24 
септември 2004 г. и влязло в сила на 1 март 2006 г., както и разширяването на 
областта на неговото прилагане от 1 януари 2008 г.,

– като взе предвид Споразумението между ЕС и Швейцария в областта на 

                                               
1 ОВ L 322, 7.12.2017 г., стр. 3.
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образованието, обучението и младежта, подписано на 15 февруари 2010 г.,

– като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация 
Швейцария относно свободното движение на хора, което влезе в сила на 1 юни 
2002 г.1,

– като взе предвид гражданската инициатива във Федерация Швейцария от 9 
февруари 2014 г., на която 50,3% от швейцарците подкрепиха предложенията за 
повторно въвеждане на квоти за имиграция по отношение на Европейския съюз, 
за национални преференции при попълването на свободни работни места и за 
ограничаване на правата на имигрантите на социални помощи;

– като взе предвид Споразумението за свободна търговия между ЕС и Швейцария 
от 1972 г., което беше разширено през годините2,

– като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация 
Швейцария относно въздушния транспорт, което влезе в сила на 1 юни 2002 г.3,

– като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация 
Швейцария относно железопътния и автомобилен превоз на стоки и пътници, 
което влезе в сила на 1 юни 2002 г.4,

– като взе предвид преговорите по споразумение за електроенергията между ЕС и 
Конфедерация Швейцария, започнали през ноември 2007 г.,

– като взе предвид 37-та съвместна парламентарна среща ЕС – Швейцария, 
проведена в Брюксел на 4 и 5 юли 2018 г.,

– като взе предвид резолюциите си относно Швейцария, и по-специално 
резолюцията от 7 октомври 2010 г. относно ЕИО – Швейцария: пречки пред 
пълното прилагане на вътрешния пазар5, както и проекта на предложение за 
резолюция на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на 
същата тема от 24 април 2018 г.,

– като взе предвид член 108, параграф 4 и член 52 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и позицията под 
формата на изменения на комисията по международна търговия (A8-0000/2018),

A. като има предвид, че настоящите отношения на Швейцария с ЕС се основават на 
сложен набор от около 20 основни секторни двустранни споразумения и около 
100 други споразумения; като има предвид, че Швейцария участва само частично 
във всички четири свободи;

Б. като има предвид, че Съветът заяви, че едно всеобхватно институционално 

                                               
1 ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 6.
2 ОВ L 300, 31.12.1972 г., стр. 189.
3 ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 73.
4 ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 91.
5 ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 18.
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споразумение с Швейцария следва да има за цел да защити хомогенността на 
вътрешния пазар и да гарантира правна сигурност за органите, гражданите и 
икономическите оператори;

В. като има предвид, че Федералният съвет на Швейцария желае да сключи 
институционално споразумение с ЕС, което да гарантира правна сигурност в 
областта на достъпа до пазара и да запази швейцарския просперитет, 
независимост и правна система1;

Г. като има предвид, че Швейцария изрази желанието си да остави задължителните 
разпоредби относно държавните помощи за бъдещо споразумение за достъп до 
пазара и да има достъп до единния пазар на електроенергия;

Д. като има предвид, че на 27 май 2015 г. Швейцария и ЕС подписаха ново 
споразумение за облагане с данък върху доходите от спестявания, което изисква 
от септември 2018 г. двете страни автоматично да обменят информация относно 
финансовите сметки на пребиваващи на тяхна територия жители на другата 
страна; като има предвид, че през декември 2017 г. ЕС включи Швейцария в 
списъка на „юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели“;

Е. като има предвид, че  сътрудничи в Общата външна политика и политика за 
сигурност (ОВППС) и участва в гражданските и военните мироопазващи мисии 
на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), по-специално в Украйна и 
Мали;

Ж. като има предвид, че Швейцария е част от Шенгенското пространство от началото 
на неговото прилагане в Швейцария през декември 2008 г.;

З. като има предвид, че въз основа на споразумението за асоцииране от Дъблин, 
Швейцария е асоциирана към части от правото на ЕС в областта на убежището; 
като има предвид, че Швейцария дава финансов и оперативен принос към Frontex 
от 2009 г.;

И. като има предвид, че през 2017 г. населението на Швейцария в размер на 8,48 
милиона души включваше 2,13 милиона чуждестранни граждани, от които 1,4 
милиона от държави — членки на ЕС, и от Европейската асоциация за свободна 
търговия (ЕАСТ); като има предвид, че 320 000 граждани на ЕС пътуват всеки ден 
до Швейцария от своето местожителство и обратно, а 450 000 швейцарски 
граждани живеят в ЕС;

Й. като има предвид, че през 2009 г. Швейцария се съгласи да продължи 
двустранното споразумение между ЕС и Швейцария относно свободното 
движение на хора;

К. като има предвид, че чуждестранните дружества са задължени да спазват 
минималните условия на труд в Швейцария при командироване на чуждестранни 
работници в Швейцария; като има предвид, че основният изпълнител носи 
правната отговорност да гарантира, че подизпълнителите спазват швейцарските 

                                               
1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
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разпоредби в областта на пазара на труда; 

Л. като има предвид, че през 2002 г. Швейцария въведе „съпътстващи мерки“ с цел 
да защити заплатите в Швейцария, условията на труд и социалните стандарти;

М. като има предвид, че Швейцария желае да изключи задълженията, свързани с 
гражданството на ЕС и координацията на системите за социална сигурност от 
разпоредбите на институционалното рамково споразумение;

Н. като има предвид, че Швейцария е член на ЕАСТ от 1960 г.; 

О. като има предвид, че инициативата за самоопределение беше отхвърлена с 66% на 
всеобщо гласуване, както и от всички кантони на 25 ноември 2018 г.;

1. отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност:

a) подчертава, че Швейцария и ЕС се радват на близки, широки и всеобхватни 
отношения и че икономическите, политическите, социалните, научните и 
междуличностните връзки са здрави, като припомня уникалната културна и 
географска близост между тях;

б) приветства изявлението на Швейцария, че е в неин интерес и в интерес на ЕС 
да се поднови и консолидира двустранният подход и да се изграждат все по-
тесни връзки;

в) настоятелно призовава отношенията на ЕС с неговия близък партньор 
Швейцария да бъдат повишени чрез своевременното приключване на 
преговорите по двустранното институционално рамково споразумение и 
подчертава потенциала за по-нататъшно засилване на вече съществуващите 
отношения; 

г) подчертава, че свободното движение на хора е основен стълб на политиките 
на ЕС и на вътрешния пазар, и че неговите четири свободи са неделими; 
изразява съжаление по повод на едностранните „съпътстващи мерки“ от 
швейцарска страна, които са в сила от 2002 г.; и приканва Швейцария и ЕС да 
постигнат взаимно приемливо споразумение по този въпрос;

д) подчертава факта, че Швейцария следва да продължи да дава значителен 
финансов принос в рамките на усилията за намаляване на икономическите и 
социалните различия в ЕС; припомня, че Швейцария извлича значителни 
ползи от участието си в единния пазар; подчертава, че бъдещият принос на 
Швейцария към сближаването на ЕС е от съществено значение и следва да 
бъде чувствително засилен; 

е) предлага Швейцария да обясни по-добре на своите граждани осезаемите 
ползи, които те извличат от достъпа до вътрешния пазар, и по-тясното 
сътрудничество с ЕС;
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ж) настоятелно призовава след като бъде сключено, институционалното 
споразумение да бъде незабавно представено на Европейския парламент, 
държавите членки и на швейцарския парламент за одобрение;

з) отбелязва, че Швейцария е посрещнала доста над един милион имигранти от 
ЕС; 

и) припомня, че след референдума от 9 февруари 2014 г. швейцарският 
парламент прие изменение на Закона за чужденците през 2016 г. за прилагане 
на член 121а от Федералния конституционен закон, което влезе в сила на 1 
юли 2018 г.; подчертава, че е от съществено значение Федералният съвет да 
обърне специално внимание на прилагането на член 121а, за да бъде 
застрашено правото на гражданите на ЕС на свободно движение; 

й) потвърждава приноса на тясното партньорство между ЕС и Швейцария за 
двустранните секторни споразумения; въпреки това настоява, че е време за 
издигане на партньорството на по-високо ниво и предприемане на много по-
всеобхватна и съществена стъпка в двустранните отношения чрез 
сключването на рамковото споразумение;

к) приветства факта, че от много дълго време насърчаването на мира е важна 
част от външната политика на Швейцария; отбелязва участието на Швейцария 
в насърчаването на мира, по-специално в балканските държави като Босна и 
Херцеговина и Косово, в Украйна, в Близкия изток в държави като Сирия, в 
Северна Африка, в Африканския рог и в Сахел;

л) приветства участието на Швейцария в мисии на ЕС за сигурност и отбрана, 
като EUFOR ALTHEA, EULEX Косово, EUTM Мали и EUBAM Либия, както 
и в работата на Европейската агенция по отбрана; приветства тясното 
сътрудничество с Швейцария в областта на хуманитарната помощ, 
гражданската защита, борбата с тероризма и изменението на климата;

м) отбелязва приноса и сътрудничеството на Швейцария в контекста на масовите 
миграционни потоци към Шенгенското пространство и в изпълнението на 
Европейската програма за миграцията; изразява съжаление във връзка с 
решението на Швейцария да не се присъедини към Глобалния пакт за 
миграцията;

н) предлага в контекста на съпътстващите мерки директивата на ЕС относно 
командироването на работници да остави достатъчно място на Швейцария да 
запази сегашното си равнище на социална закрила, когато става въпрос за 
трансграничното предлагане на услуги;

о) приветства асоциирането на Швейцария към цялата програма „Хоризонт 
2020“;

п) настоятелно призовава за приключване на преговорите относно участието на 
Швейцария в програмата „Еразъм“;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, 
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Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на 
Федералната асамблея и Федералното събрание на Швейцарската конфедерация.
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