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NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku, týkající se dohody o institucionálním rámci mezi 
Evropskou unií a Švýcarskou konfederací
(2018/2262(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 218 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2014 o schválení jednání o dohodě mezi 
EU a Švýcarskem o institucionálním rámci upravujícím dvoustranné vztahy a o zahájení 
jednání dne 22. května 2014,

– s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 28. února 2017 o vztazích mezi EU 
a státy ESVO,

– s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 14. prosince 2010 a 20. prosince 2012 
o vztazích mezi EU a státy ESVO,

– s ohledem na stažení žádosti Švýcarské konfederace o členství v EU v červenci 2016,

– s ohledem na skutečnost, že švýcarský lid odmítl v referendu v prosinci 1992 počtem 
50,3% hlasů přistoupit k Evropskému hospodářském prostoru (EHP), iniciativu 
„Zahájení jednání o členství v EU: nechť lid rozhodne“ v červnu 1997 počtem 74% 
hlasů a v březnu 2001 iniciativu „Říkáme Evropě ano!“ 77% hlasů,

– s ohledem na dohodu mezi EU a Švýcarskou konfederací o obchodování s emisemi, 
která byla podepsána dne 23. listopadu 20171,

– s ohledem na rámec Evropské obranné agentury a Švýcarska, který byl podepsán dne 
16. března 2012,

– s ohledem na dohodu mezi Švýcarskem a Eurojustem o soudní spolupráci, která byla 
podepsána dne 27. listopadu 2008 a vstoupila v platnost dne 22. července 2011,

– s ohledem na dohodu mezi Švýcarskem a Europolem o spolupráci mezi policejními 
orgány v oblasti prevence závažné a organizované mezinárodní trestné činnosti 
a terorismu a boje proti nim, která byla podepsána dne 24. září 2004 a vstoupila 
v platnost dne 1. března 2006, a na rozšíření oblasti působnosti uvedené dohody ze dne 
1. ledna 2008,

– s ohledem na dohodu mezi EU a Švýcarskem o vzdělávání, odborné přípravě a mládeži, 
která byla podepsána dne 15. února 2010,

– s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o 

                                               
1Úř. věst. L 322, 7.12.2017, s. 3.
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volném pohybu osob, která vstoupila v platnost dne 1. června 20021,

– s ohledem na švýcarskou federální iniciativu ze dne 9. února 2014, kdy 50,3 % 
švýcarských občanů podpořilo návrhy na obnovení kvót pro přistěhovalectví 
s Evropskou unií, na vnitrostátní preference při obsazování volných pracovních míst 
a omezení práva přistěhovalců na sociální dávky,

– s ohledem na Dohodu o volném obchodu mezi EU a Švýcarskem z roku 1972, která 
byla v průběhu let rozšířena2,

– s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací 
o letecké dopravě, která vstoupila v platnost dne 1. června 20023,

– s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací 
o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici, která vstoupila v platnost dne 
1. června 20024,

– s ohledem na jednání o dohodě mezi EU a Švýcarskou konfederací o elektřině, která 
byla zahájena v listopadu 2007,

– s ohledem na 37. meziparlamentní setkání EU–Švýcarsko, které se uskutečnilo 
v Bruselu ve dnech 4. a 5. července 2018,

– s ohledem na svá usnesení o Švýcarsku, zejména usnesení ze dne 7. října 2010 o EHP-
Švýcarsku: Překážky s ohledem na úplné provedení vnitřního trhu a na návrh usnesení 
Výboru pro vnitřní trh5 a ochranu spotřebitelů týkající se téhož tématu ze dne 24. dubna 
2018,

– s ohledem na čl. 108 odst. 4 a článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a postoj ve formě pozměňovacích 
návrhů Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0000/2018),

A. vzhledem k tomu, že stávající vztahy Švýcarska s EU vycházejí z komplexního souboru 
přibližně 20 hlavních odvětvových dvoustranných dohod a přibližně 100 dalších dohod; 
vzhledem k tomu, že se Švýcarsko účastní všech čtyř svobod jen částečně;

B. vzhledem k tomu, že Rada uvedla, že zastřešující institucionální dohoda se Švýcarskem 
by měla mít za cíl chránit jednotnost vnitřního trhu a zajistit právní jistotu pro orgány, 
občany a hospodářské subjekty;

C. vzhledem k tomu, že Švýcarská federální rada chce uzavřít institucionální dohodu s EU, 
která zajistí právní jistotu v oblasti přístupu na trh a zachová švýcarskou prosperitu, 
nezávislost a právní systém6;

                                               
Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 6.
2Úř. věst. L 300, 31.12.1972, s. 189.
Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 73.
Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 91.
5Úř. věst. C 308 E, 20.10.2011, s. 18.
6 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
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D. vzhledem k tomu, že Švýcarsko vyjádřilo přání ponechat si závazná materiální 
ustanovení o státní podpoře pro budoucí dohodu o přístupu na trh a mít přístup 
na jednotný trh s elektřinou;

E. vzhledem k tomu, že Švýcarsko a EU podepsaly dne 27. května 2015 novou dohodu 
o zdanění a zdanění příjmů z úspor, která vyžaduje, aby si obě strany od září 2018 
automaticky vyměňovaly informace o finančních účtech svých rezidentů; vzhledem 
k tomu, že EU zařadila v prosinci 2017 Švýcarsko jako „nespolupracující jurisdikci pro 
daňové účely“;

F. vzhledem k tomu, že Švýcarsko spolupracuje na společné zahraniční a bezpečnostní 
politice (SZBP) a podílí se na civilních a vojenských mírových misích společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), zejména na Ukrajině a v Mali;

G. vzhledem k tomu, že Švýcarsko je součástí schengenského prostoru od počátku jeho 
uplatňování ve Švýcarsku v prosinci 2008;

H. vzhledem k tomu, že na základě Dublinské dohody o přidružení je  Švýcarsko 
přidružené k částem acquis EU v oblasti azylu; vzhledem k tomu, že Švýcarsko od roku 
2009 finančně a provozně přispívá do agentury Frontex;

I. vzhledem k tomu, že v roce 2017 z celkového počtu švýcarské populace 8,48 milionu 
bylo 2,13 milionu cizích státních příslušníků, z nichž 1,4 milionu pocházelo z členských 
států EU a Evropského sdružení volného obchodu (ESVO); vzhledem k tomu, že každý 
den dojíždí do Švýcarska 320 000 občanů EU, zatímco 450 000 švýcarských občanů 
žije v EU;

J. vzhledem k tomu, že v roce 2009 Švýcarsko souhlasilo s pokračováním dvoustranné 
dohody mezi EU a Švýcarskem o volném pohybu osob;

K. vzhledem k tomu, že zahraniční společnosti jsou povinny dodržovat švýcarské 
minimální pracovní podmínky při vysílání pracovníků do Švýcarska; vzhledem k tomu, 
že hlavní dodavatel má právní odpovědnost za zajištění toho, aby subdodavatelé 
dodržovali švýcarské předpisy upravující trh práce; 

L. vzhledem k tomu, že Švýcarsko zavedlo v roce 2002 „doprovodná opatření“ s cílem 
chránit švýcarské mzdy, pracovní podmínky a sociální normy; 

M. vzhledem k tomu, že Švýcarsko chce z ustanovení institucionální rámcové dohody 
vyloučit povinnost převzetí občanství EU a koordinaci systémů sociálního zabezpečení;

N. vzhledem k tomu, že Švýcarsko je od roku 1960 členem Evropského sdružení volného 
obchodu; 

O. vzhledem k tomu, že dne 25. listopadu 2018 byla v referendu zamítnuta „Iniciativa 
sebeurčení“, proti níž hlasovalo 66 % všech švýcarských kantonů;

1. doporučuje Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku následující:

a) zdůrazňuje, že Švýcarsko a EU mají blízké, široké a komplexní vztahy 
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a že hospodářské, politické, sociální, vědecké a mezilidské vazby a propojení jsou 
mezi nimi silné s ohledem na jejich jedinečnou kulturní a geografickou blízkost;

b) vítá švýcarské prohlášení, že je v jeho zájmu a v zájmu EU obnovit a upevňovat 
dvoustranný přístup a vytvářet stále bližší vztah;

c) naléhavě vyzývá k tomu, aby se vztahy EU se svým blízkým partnerem, 
Švýcarskem, dostaly na vyšší úroveň, a to prostřednictvím včasného ukončení
jednání o dvoustranné institucionální rámcové dohodě, a zdůrazňuje 
možnost dalšího zintenzivnění už existujících vztahů; 

d) zdůrazňuje, že volný pohyb osob představuje základní pilíř politiky EU a že vnitřní 
trh a čtyři unijní svobody jsou neoddělitelně spojeny; vyjadřuje politování nad 
jednostrannými „doprovodnými opatřeními“ Švýcarska, která jsou v platnosti 
od roku 2002; a vyzývá Švýcarsko a EU, aby dospěly k oboustranně přijatelné 
dohodě o této otázce;

e) zdůrazňuje skutečnost, že Švýcarsko by mělo nadále poskytovat významný finanční 
příspěvek ve snaze snížit hospodářské a sociální rozdíly v EU; připomíná, 
že Švýcarsko čerpá z účasti na jednotném trhu značné výhody; zdůrazňuje, 
že budoucí příspěvek Švýcarska k soudržnosti EU má zásadní význam a měl by být 
podstatně posílen; 

f) navrhuje, aby Švýcarsko lépe vysvětlovalo svým občanům hmatatelné výhody 
plynoucí z přístupu na vnitřní trh a užší spolupráce s EU;

g) naléhavě vyzývá k tomu, aby byla institucionální dohoda neprodleně předložena 
Evropskému parlamentu, členským státům a švýcarskému parlamentu ke schválení;

h) konstatuje, že Švýcarsko uvítalo více než milion přistěhovalců z EU; 

i) připomíná, že v návaznosti na referendum ze dne 9. února 2014 schválil švýcarský 
parlament v roce 2016 změnu zákona o cizích státních příslušnících za účelem 
provádění článku 121a federální ústavy, který vstoupil v platnost dne 1. července 
2018; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby federální rada věnovala náležitou pozornost 
provádění článku 121a tak, aby neohrožoval právo občanů EU na volný pohyb; 

j) bere na vědomí, že uzavření partnerství mezi EU a Švýcarskem je příspěvkem 
k dvoustranným odvětvovým dohodám; naléhá však, že nastal čas posunout toto 
partnerství na vyšší úroveň a uzavřením rámcové dohody učinit mnohem 
komplexnější a zásadnější krok k dvoustranných vztahům;

k) vítá skutečnost, že podpora míru je již dlouho velmi důležitou součástí švýcarské 
zahraniční politiky; bere na vědomí zapojení Švýcarska do prosazování míru, 
zejména v balkánských státech, například v Bosně a Hercegovině a v Kosovu, 
na Blízkém východě v zemích, jako je Sýrie, v severní Africe, v oblasti Afrického 
rohu a v oblasti Sahelu;

l) vítá účast Švýcarska na bezpečnostních a obranných misích EU, jako jsou mise 
EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali a EUBAM Libya a činnost 
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Evropské obranné agentury; vítá úzkou spolupráci se Švýcarskem v oblasti 
humanitární pomoci, civilní ochrany, boje proti terorismu a změny klimatu;

m) uznává příspěvek Švýcarska a spolupráci v souvislosti s masovými migračními 
toky do schengenského prostoru a při provádění evropského programu pro migraci; 
vyjadřuje politování nad rozhodnutím Švýcarska nezapojit se do globálního paktu o 
migraci;

n) v souvislosti s doprovodnými opatřeními navrhuje, aby směrnice EU o vysílání 
pracovníků ponechala Švýcarsku dostatečný prostor pro zachování stávající úrovně 
sociální ochrany, pokud jde o přeshraniční nabídku služeb;

o) vítá přidružení Švýcarska k celému programu Horizont 2020;

p) naléhavě vyzývá k uzavření jednání o účasti Švýcarska v programu Erasmus;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a 
federálnímu shromáždění a Federální radě Švýcarské konfederace.
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