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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
σχετικά με τη σύναψη θεσμικής συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
(2018/2262(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια διαπραγματεύσεων για τη σύναψη θεσμικής συμφωνίας μεταξύ 
της ΕΕ και της Ελβετίας που θα διέπει τις διμερείς σχέσεις, καθώς και την έναρξη 
διαπραγματεύσεων στις 22 Μαΐου 2014,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 για τις 
σχέσεις της ΕΕ με την Ελβετική Συνομοσπονδία,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010 και της 
20ής Δεκεμβρίου 2012 για τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες ΕΖΕΣ,

– λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετική Συνομοσπονδία απέσυρε την αίτησή της για 
προσχώρηση στην ΕΕ τον Ιούλιο 2016,

– λαμβάνοντας υπόψη την απόρριψη εκ μέρους του ελβετικού λαού με ποσοστό 50,3 % 
της συμφωνίας για συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) κατά τη 
λαϊκή ψηφοφορία τον Δεκέμβριο 1992, την πρωτοβουλία «ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την ΕΕ: ας αποφασίσει ο λαός» με ποσοστό 74 % τον Ιούνιο 
1997, και την πρωτοβουλία «Ναι στην Ευρώπη!» με ποσοστό 77 %, τον Μάρτιο 2001,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας σχετικά με την εμπορία εκπομπών, η οποία υπεγράφη στις 23 
Νοεμβρίου 20171,

– έχοντας υπόψη το πλαίσιο συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) 
και της Ελβετίας, που υπεγράφη στις 16 Μαρτίου 2012,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ελβετίας και της Eurojust σχετικά με τη 
δικαστική συνεργασία, η οποία υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου 2008 και τέθηκε σε ισχύ 
στις 22 Ιουλίου 2011,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ελβετίας και της Ευρωπόλ σχετικά με τη 
συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
του σοβαρού και οργανωμένου διεθνούς εγκλήματος και της τρομοκρατίας, η οποία 
υπεγράφη στις 24 Σεπτεμβρίου 2004 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2006, καθώς 
και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2008,

                                               
1 ΕΕ L 322, της 7.12.2017, σ. 3.
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– έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας που υπεγράφη στις 15 Φεβρουαρίου 2010,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, η οποία τέθηκε σε ισχύ 
την 1η Ιουνίου 20021,

– έχοντας υπόψη την ελβετική ομοσπονδιακή λαϊκή πρωτοβουλία, της 9 Φεβρουαρίου 
2014, όπου το 50,3 % των Ελβετών υποστήριξαν προτάσεις για την επαναφορά των 
ποσοστώσεων που αφορούν τη μετανάστευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την εθνική 
προτίμηση κατά την πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας και τον περιορισμό των 
δικαιωμάτων των μεταναστών σε κοινωνικές παροχές,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ελβετίας του 1972, η οποία 
έχει επεκταθεί με την πάροδο των ετών2,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Ιουνίου 20023,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας σχετικά με τις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 
και επιβατών, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, η οποία τέθηκε σε ισχύ 
την 1η Ιουνίου 20024,

– έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας ηλεκτρικής ενέργειας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, οι οποίες 
ξεκίνησαν το Νοέμβριο 2007,

– έχοντας υπόψη την 37η διακοινοβουλευτική σύνοδο ΕΕ-Ελβετίας, που 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 4 και 5 Ιουλίου 2018,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με την Ελβετία, και ιδίως το ψήφισμά του 
της 7 Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τον ΕΟΧ-Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη 
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς5, και το σχέδιο πρότασης ψηφίσματος της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών για το ίδιο θέμα της 24ης 
Απριλίου 2018,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 4 και το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη θέση υπό 
μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0000/2018),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα σχέση της Ελβετίας με την ΕΕ βασίζεται σε μια 
πολύπλοκη δέσμη περίπου 20 βασικών διμερών τομεακών συμφωνιών και περίπου 100 

                                               
1 ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 6.
2 ΕΕ L 300 της 31.12.1972, σ. 189.
3 ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 73.
4 ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 91.
5 ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 18.
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άλλων συμφωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία συμμετέχει μόνο εν μέρει και 
στις τέσσερις ελευθερίες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο έχει δηλώσει ότι μια ευρεία θεσμική συμφωνία 
με την Ελβετία θα πρέπει να αποσκοπεί στην προστασία της ομοιογένειας της 
εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλίζει βεβαιότητα δικαίου για τις αρχές, τους πολίτες 
και τους οικονομικούς φορείς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο επιθυμεί να συνάψει 
μια θεσμική συμφωνία με την ΕΕ που θα διασφαλίζει βεβαιότητα δικαίου στον τομέα 
της πρόσβασης στην αγορά και δεν θα υπονομεύει την ευημερία, την ανεξαρτησία και 
το νομικό σύστημα της Ελβετίας1·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία έχει εκφράσει την επιθυμία της να συμπεριληφθούν 
οι δεσμευτικές ουσιαστικές διατάξεις σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις σε μια 
μελλοντική συμφωνία πρόσβασης στην αγορά και να συμμετάσχει στην ενιαία αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία και η ΕΕ υπέγραψαν στις 27 Μαΐου 2015 μια νέα 
συμφωνία φορολόγησης των εσόδων από αποταμιεύσεις, η οποία απαιτεί και τα δύο 
μέρη να ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες (AΑΠ) σχετικά με τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των κατοίκων τους από τον Σεπτεμβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η ΕΕ συμπεριέλαβε την Ελβετία στον κατάλογο των «μη συνεργάσιμων χωρών και 
περιοχών για φορολογικούς σκοπούς» το Δεκέμβριο 2017·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία συνεργάζεται με την ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και έχει συμμετάσχει στις 
πολιτικές και στρατιωτικές ειρηνευτικές αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας 
και Άμυνας (ΚΠΑΑ), ιδίως στην Ουκρανία και το Μάλι·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία αποτελεί μέρος του χώρου Σένγκεν από την έναρξη 
της εφαρμογής της στην Ελβετία, τον Δεκέμβριο 2008·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της συμφωνίας σύνδεσης του Δουβλίνου, η Ελβετία 
εφαρμόζει μέρος του κεκτημένου της ΕΕ για το άσυλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ελβετία έχει συνεισφέρει οικονομικά και επιχειρησιακά στον Frontex από το 2009·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017, ο πληθυσμός της Ελβετίας, που ανερχόταν σε 8.48 
εκατομμύρια, περιλάμβανε 2.13 εκατομμύρια αλλοδαπούς, εκ των οποίων 1.4 
εκατομμύρια προέρχονταν από κράτη μέλη της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 320 000 πολίτες της ΕΕ 
μετακινούνται καθημερινά στην Ελβετία, ενώ 450 000 Ελβετοί ζουν στην ΕΕ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 η Ελβετία συμφώνησε να συνεχίσει τη διμερή 
συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ξένες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να τηρούν τις ελάχιστες 
συνθήκες εργασίας που ισχύουν στην Ελβετία· κατά την απόσπαση αλλοδαπών 

                                               
1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
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εργαζομένων στην Ελβετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος ανάδοχος έχει τη νομική 
ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι υπεργολάβοι τηρούν τους ελβετικούς κανονισμούς που 
διέπουν την αγορά εργασίας· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία εισήγαγε το 2002 «συνοδευτικά μέτρα» με στόχο 
την προστασία των μισθών, των συνθηκών εργασίας και των κοινωνικών προτύπων που 
ισχύουν στην Ελβετία· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία επιθυμεί να εξαιρέσει από τις διατάξεις της θεσμικής 
συμφωνίας πλαίσιο τις υποχρεώσεις υιοθέτησης της ιθαγένειας της ΕΕ και συντονισμού 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία είναι μέλος της ΕΖΕΣ από το 1960· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η «πρωτοβουλία αυτοπροσδιορισμού» απορρίφθηκε από το 
66 % των ψήφων και από το σύνολο των καντονίων κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη 
στις 25 Νοεμβρίου 2018·

1. απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

α) υπογραμμίζει ότι η Ελβετία και η ΕΕ διατηρούν στενές, ευρείες και πάγιες σχέσεις 
και ότι οι οικονομικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί, επιστημονικοί και διαπροσωπικοί 
δεσμοί που συνδέουν τις δύο πλευρές είναι ισχυροί, επισημαίνοντας τη μοναδική 
πολιτιστική και γεωγραφική εγγύτητα που υφίσταται μεταξύ τους·

β) επικροτεί τις θέσεις της Ελβετίας ότι είναι προς το συμφέρον της και προς το 
συμφέρον της ΕΕ να ανανεωθεί και να ολοκληρωθεί η διμερής προσέγγιση και να 
αναπτυχθεί μια ολοένα στενότερη σχέση·

γ) ζητεί μετ’ επιτάσεω την αναβάθμιση των σχέσεων της ΕΕ με τον στενό εταίρο της, 
την Ελβετία, μέσω της έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για τη 
διμερή θεσμική συμφωνία πλαίσιο και επισημαίνει τις δυνατότητες περαιτέρω 
σύσφιξης των ήδη υφιστάμενων σχέσεων· 

δ) τονίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της 
πολιτικής της ΕΕ και της εσωτερικής αγοράς και ότι οι τέσσερεις ελευθερίες της 
αποτελούν αδιαίρετο σύνολο· αποδοκιμάζει τα μονομερή «συνοδευτικά μέτρα» της 
Ελβετίας που ισχύουν από το 2002· καλεί την Ελβετία και την ΕΕ να καταλήξουν 
σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία επί του θέματος αυτού·

ε) υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Ελβετία θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει 
σημαντική χρηματοδοτική συνεισφορά σε μια προσπάθεια για τη μείωση των 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην ΕΕ· επισημαίνει ότι η Ελβετία 
αντλεί σημαντικά οφέλη από τη συμμετοχή της στην ενιαία αγορά· τονίζει ότι η 
μελλοντική συνεισφορά της Ελβετίας στη συνοχή της ΕΕ είναι απαραίτητη και θα 
πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά· 

στ) φρονεί ότι η Ελβετία πρέπει να προβάλλει καλύτερα στους πολίτες της τα απτά 
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οφέλη που αποκομίζουν από την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και τη 
στενότερη συνεργασία με την ΕΕ·

ζ) ζητεί η θεσμική συμφωνία, μετά την ολοκλήρωσή της, να υποβληθεί χωρίς 
καθυστέρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο της 
Ελβετίας προς έγκριση·

η) επισημαίνει ότι η Ελβετία έχει υποδεχτεί πάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστες 
από την ΕΕ· 

θ) υπενθυμίζει ότι μετά το δημοψήφισμα της 9ης Φεβρουαρίου 2014, το ελβετικό 
κοινοβούλιο ενέκρινε το 2016 τροποποίηση του νόμου περί αλλοδαπών υπηκόων 
για την εφαρμογή του άρθρου 121α του ομοσπονδιακού συντάγματος, η οποια 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2018· τονίζει ότι είναι σημαντικό το Ομοσπονδιακό 
Συμβούλιο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του άρθρου 121α, ώστε να 
μην τεθεί σε κίνδυνο το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία· 

ι) αναγνωρίζει τη συμβολή της στενής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ελβετίας στις διμερείς 
τομεακές συμφωνίες· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι είναι καιρός να αναβαθμιστεί η 
εταιρική σχέση και να γίνει ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο και ουσιαστικό βήμα στις 
διμερείς σχέσεις μέσω της σύναψης της συμφωνίας πλαίσιο·

ια) επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, η προαγωγή της 
ειρήνης αποτελούσε σημαντικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της Ελβετίας· 
σημειώνει τη συμμετοχή της Ελβετίας στην προώθηση της ειρήνης, ιδίως στα 
βαλκανικά κράτη, όπως η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο, στην 
Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, σε χώρες όπως η Συρία, στη Βόρεια Αφρική, στο 
Κέρας της Αφρικής και στο Σαχέλ·

ιβ) χαιρετίζει τη συμμετοχή της Ελβετίας στις αποστολές ασφάλειας και άμυνας της 
ΕΕ, όπως η EUFOR ALTHEA, η EULEX Kosovo, η EUTM Mali και η EUBAM 
Libya, καθώς και στο έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας· χαιρετίζει τη 
στενή συνεργασία με την Ελβετία στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, της 
πολιτικής προστασίας, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της κλιματικής 
αλλαγής·

ιγ) αναγνωρίζει τη συνεισφορά και τη συνεργασία της Ελβετίας στο πλαίσιο των 
μαζικών μεταναστευτικών ροών προς τον χώρο Σένγκεν και στην υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση· εκφράζει τη λύπη του για την 
απόφαση της Ελβετίας να μην υπογράψει το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη 
Μετανάστευση·

ιδ) εκτιμά ότι, στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων, η οδηγία της ΕΕ σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων θα μπορούσε να αφήσει αρκετά περιθώρια ώστε να 
διατηρήσει η Ελβετία το σημερινό επίπεδο κοινωνικής προστασίας σε ό, τι αφορά 
τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·

ιε) χαιρετίζει τη συμμετοχή της Ελβετίας στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» στο 
σύνολό του·



PE630.430v01-00 8/8 PR\1168476EL.docx

EL

ιστ) ζητεί μετ’ επιτάσεως την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη 
συμμετοχή της Ελβετίας στο πρόγραμμα Erasmus·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και στην 
Ομοσπονδιακή Συνέλευση και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας.
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