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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING

til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle 
rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund
(2018/2262(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets afgørelse af 6. maj 2014 om bemyndigelse til forhandlinger om 
en aftale mellem EU og Schweiz om en institutionel ramme for bilaterale forbindelser 
og indledningen af forhandlingerne den 22. maj 2014,

– der henviser til Rådets konklusioner af 28. februar 2017 om EU's forbindelser med Det 
Schweiziske Forbund,

– der henviser til Rådets konklusioner af 14. december 2010 og 20. december 2012 om 
EU's forbindelser med EFTA-landene,

– der henviser til Det Schweiziske Forbunds tilbagetrækning af sin ansøgning om EU-
medlemskab i juli 2016,

– der henviser til, at den schweiziske befolkning ved en folkeafstemning forkastede 
deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) med 50,3 % i 
december 1992, initiativet "Forhandlinger om EU-medlemskab: Lad folket bestemme" 
med 74 % i juni 1997 og initiativet "Ja til Europa!" med 77 % i marts 2001,

– der henviser til aftalen mellem EU og Det Schweiziske Forbund om handel med 
emissioner, der blev undertegnet den 23. november 20171,

– der henviser til samarbejdsrammen mellem Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) og 
Schweiz, der blev undertegnet den 16. marts 2012,

– der henviser til aftalen mellem Schweiz og Eurojust om retligt samarbejde, som blev 
undertegnet den 27. november 2008 og trådte i kraft den 22. juli 2011,

– der henviser til aftalen mellem Schweiz og Europol om samarbejde mellem 
politimyndigheder i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af grov og 
organiseret international kriminalitet og terrorisme, som blev undertegnet den 
24. september 2004 og trådte i kraft den 1. marts 2006, og til udvidelsen af 
anvendelsesområdet i henhold til disse aftaler af 1. januar 2008,

– der henviser til aftalen mellem EU og Schweiz om almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender, der blev undertegnet den 15. februar 2010,

– der henviser til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund 

                                               
1 EUT L 322 af 7.12.2017, s. 3.
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om fri bevægelighed for personer, som trådte i kraft den 1. juni 20021,

– der henviser til det schweiziske føderale folkeinitiativ af 9. februar 2014, hvor 50,3 % af 
den schweiziske befolkning støttede forslag om genindførelse af kvoter for indvandring 
fra Den Europæiske Union, om national fortrinsret ved besættelse af ledige stillinger og 
om begrænsning af indvandreres ret til sociale ydelser,

– der henviser til frihandelsaftalen mellem EU og Schweiz fra 1972, som er blevet 
udvidet gennem årene2,

– der henviser til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund 
om luftfart, som trådte i kraft den 1. juni 20023,

– der henviser til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund 
om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej, som trådte i kraft 
den 1. juni 20024,

– der henviser til forhandlingerne om en elaftale mellem EU og Det Schweiziske 
Forbund, som blev indledt i november 2007,

– der henviser til det 37. interparlamentariske møde mellem EU og Schweiz, der fandt 
sted i Bruxelles den 4. og 5. juli 2018,

– der henviser til sine beslutninger om Schweiz, navnlig af 7. oktober 2010 om EØS-
Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked5 og til udkastet 
til forslag til beslutning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om 
samme emne af 24. april 2018,

– der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 4, og artikel 52,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse i form af ændringsforslag 
fra Udvalget om International Handel (A8-0000/2018),

A. der henviser til, at Schweiz' nuværende forhold til EU er baseret på et komplekst sæt af 
omkring 20 væsentlige bilaterale sektoraftaler og ca. 100 andre aftaler; der henviser til, 
at Schweiz kun deltager delvist i de fire grundlæggende friheder;

B. der henviser til, at Rådet har erklæret, at en overordnet institutionel aftale med Schweiz 
bør sigte mod at beskytte det indre markeds ensartethed og sikre retssikkerhed for 
myndigheder, borgere og økonomiske aktører;

C. der henviser til, at det schweiziske Forbundsråd ønsker at indgå en institutionel aftale 
med EU, som sikrer retssikkerhed med hensyn til markedsadgang og bevarer den 
schweiziske velstand og uafhængighed og det schweiziske retssystem6;

                                               
1 EUT L 114 af 30.4.2002, s. 6.
2 EUT L 300 af 31.12.1972, s. 189.
3 EUT L 114 af 30.4.2002, s. 73.
4 EUT L 114 af 30.4.2002, s. 91.
5 EUT C 308 E af 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. der henviser til, at Schweiz har udtrykt ønske om at vente med bindende materielle 
bestemmelser om statsstøtte indtil udarbejdelse af en fremtidig aftale om 
markedsadgang og om at få adgang til det indre marked for elektricitet;

E. der henviser til, at Schweiz og EU den 27. maj 2015 undertegnede en ny aftale om 
beskatning og opsparing, der kræver, at begge parter automatisk udveksler oplysninger 
om de finansielle konti for hinandens fastboende borgere fra september 2018; der 
henviser til, at EU i december 2017 opførte Schweiz på listen over 
"ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner";

F. der henviser til, at Schweiz samarbejder inden for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (FUSP) og har deltaget i de civile og militære fredsmissioner under 
den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), navnlig i Ukraine og Mali;

G. der henviser til, at Schweiz har været en del af Schengenområdet siden begyndelsen af 
gennemførelsen heraf i Schweiz i december 2008;

H. der henviser til, at Schweiz på grundlag af Dublin-associeringsaftalen er associeret til 
dele af den gældende EU-ret på asylområdet; der henviser til, at Schweiz siden 2009 har 
bidraget finansielt og operationelt til Frontex;

I. der henviser til, at den schweiziske befolkning på 8,48 mio. indbyggere i 2017 
omfattede 2,13 mio. udenlandske statsborgere, hvoraf 1,4 mio. kom fra medlemsstater i 
EU og Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA); der henviser til, at 320 000 
EU-borgere pendler til Schweiz hver dag, mens 450 000 schweiziske statsborgere bor i 
EU;

J. der henviser til, at Schweiz i 2009 indvilligede i at fortsætte den bilaterale aftale mellem 
EU og Schweiz om fri bevægelighed for personer;

K. der henviser til, at udenlandske virksomheder er forpligtet til at respektere de 
schweiziske mindstekrav til arbejdsvilkår, når de udstationerer udenlandske 
arbejdstagere til Schweiz; der henviser til, at hovedkontrahenten har det juridiske ansvar 
for at sikre, at underleverandørerne overholder de schweiziske 
arbejdsmarkedsbestemmelser; 

L. der henviser til, at Schweiz indførte "ledsageforanstaltninger" i 2002 med det formål at 
beskytte de schweiziske lønninger, arbejdsvilkår og sociale standarder; 

M. der henviser til, at Schweiz ønsker at udelukke overtagelsesforpligtelser for så vidt 
angår EU-borgerskab og koordinering af de sociale sikringsordninger fra 
bestemmelserne i den institutionelle rammeaftale;

N. der henviser til, at Schweiz har været medlem af EFTA siden 1960; 

O. der henviser til, at "Initiativet om selvbestemmelse" ved en folkeafstemning den 
25. november 2018 blev forkastet med 66 % og i alle kantoner;

1. henstiller følgende til Rådet, Kommissionen og næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
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sikkerhedspolitik:

a) understreger, at Schweiz og EU har tætte, brede og omfattende forbindelser, og at 
de økonomiske, politiske, sociale, videnskabelige og mellemfolkelige bånd og 
forbindelser er stærke og minder om den enestående kulturelle og geografiske 
nærhed mellem dem;

b) glæder sig over Schweiz' erklæring om, at det er i dette lands og i EU's interesse at 
forny og konsolidere den bilaterale tilgang og skabe et stadig tættere forhold;

c) opfordrer indtrængende til, at EU's forbindelser med dets nære partner Schweiz 
styrkes af en rettidig afslutning af forhandlingerne om den bilaterale institutionelle 
rammeaftale, og fremhæver muligheden for yderligere at intensivere de allerede 
eksisterende forbindelser; 

d) understreger, at den frie bevægelighed for personer er en grundpille i EU-politikken 
og det indre marked, og at dets fire friheder er udelelige; udtrykker beklagelse over 
de ensidige "ledsageforanstaltninger", som Schweiz har indført, og som har været 
gældende siden 2002; opfordrer Schweiz og EU til at nå til en gensidigt acceptabel 
aftale om dette spørgsmål;

e) understreger, at Schweiz fortsat bør yde et betydeligt finansielt bidrag med henblik 
på at mindske de økonomiske og sociale forskelle i EU; minder om, at Schweiz 
drager stor fordel af at deltage i det indre marked; understreger, at det fremtidige 
schweiziske bidrag til EU's samhørighed er af afgørende betydning og bør styrkes 
betydeligt; 

f) foreslår, at Schweiz forklarer sine borgere bedre, hvilke konkrete fordele det giver 
at have adgang til det indre marked og have et tættere samarbejde med EU;

g) opfordrer indtrængende til, at den institutionelle aftale efter dens indgåelse straks 
fremsendes til Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og det schweiziske parlament 
til godkendelse;

h) bemærker, at Schweiz har taget imod langt over en million indvandrere fra EU; 

i) minder om, at det schweiziske parlament efter folkeafstemningen den 9. februar 
2014 vedtog en ændring af loven om udenlandske statsborgere i 2016 med henblik 
på at gennemføre artikel 121a i forbundsforfatningen, med ikrafttræden den 1. juli 
2018; understreger, at det er af afgørende betydning, at Forbundsrådet lægger stor 
vægt på gennemførelsen af artikel 121a, således at EU-borgernes ret til fri 
bevægelighed ikke bringes i fare; 

j) anerkender det bidrag, som det tætte partnerskab mellem EU og Schweiz tilfører de 
bilaterale sektoraftaler; mener dog i højeste grad, at det er på tide at løfte 
partnerskabet og tage et langt mere omfattende og væsentligt skridt i de bilaterale 
forbindelser ved at indgå rammeaftalen;

k) glæder sig over, at fremme af fred i meget lang tid har været en vigtig del af den 
schweiziske udenrigspolitik; noterer sig Schweiz' deltagelse i fremme af fred, 
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navnlig i Balkanlandene såsom Bosnien-Hercegovina og Kosovo, i Ukraine, i 
Mellemøsten i lande som Syrien, i Nordafrika, på Afrikas Horn og i Sahel;

l) glæder sig over Schweiz' deltagelse i EU's sikkerheds- og forsvarsmissioner såsom 
EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali og EUBAM Libya og i arbejdet i 
Det Europæiske Forsvarsagentur; glæder sig over det tætte samarbejde med 
Schweiz om humanitær bistand, civilbeskyttelse, terrorbekæmpelse og 
klimaændringer;

m) anerkender det schweiziske bidrag og samarbejde i forbindelse med 
massemigrationsstrømmene til Schengenområdet og gennemførelsen af den 
europæiske dagsorden for migration; beklager Schweiz' beslutning om ikke at 
undertegne den globale aftale om migration;

n) mener med hensyn til ledsageforanstaltningerne, at EU-direktivet om udstationering 
af arbejdstagere giver Schweiz tilstrækkeligt råderum til at opretholde sit 
nuværende niveau af social beskyttelse, når det gælder grænseoverskridende 
levering af tjenesteydelser;

o) glæder sig over Schweiz' associering til hele Horisont 2020-programmet;

p) opfordrer indtrængende til, at forhandlingerne om Schweiz' deltagelse i 
Erasmusprogrammet afsluttes;

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og 
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til Det Schweiziske Forbunds 
Forbundsforsamling og Forbundsråd.
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