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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUS

nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni 
vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu kohta
(2018/2262(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 218,

– võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta otsust, millega antakse volitused alustada 
läbirääkimisi ELi ja Šveitsi vahelise lepingu üle, mis käsitleb kahepoolseid suhteid 
reguleerivat institutsioonilist raamistikku, ning läbirääkimiste alustamist 22. mail 2014,

– võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2017. aasta järeldusi ELi ja Šveitsi 
Konföderatsiooni suhete kohta,

– võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2010. aasta ja 20. detsembri 2012. aasta järeldusi 
ELi ja EFTA riikide suhete kohta,

– võttes arvesse, et Šveitsi Konföderatsioon võttis 2016. aasta juulis ELi liikmeks saamise 
taotluse tagasi,

– võttes arvesse, et Šveitsi rahvas lükkas 1992. aasta detsembris rahvahääletusel 50,3 %-
lise enamusega tagasi Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) osalemise, 1997. aasta 
juunis 74%-lise enamusega algatuse „ELiga ühinemise läbirääkimised: rahvas otsustab“ 
ja 2001. aasta märtsis 77%-lise enamusega algatuse „Jah Euroopale!“,

– võttes arvesse ELi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist kasvuhoonegaaside 
heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepingut1, mis allkirjastati 23. novembril 
2017,

– võttes arvesse 16. märtsil 2012. aastal allkirjastatud Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) ja 
Šveitsi koostööraamistikku,

– võttes arvesse Šveitsi ja Eurojusti vahel 27. novembril 2008. aastal allkirjastatud ja 22. 
juulil 2011. aastal jõustunud lepingut õigusalase koostöö kohta,

– võttes arvesse Šveitsi ja Europoli vahel 24. septembril 2004. aastal allkirjastatud ja 1. 
märtsil 2006. aastal jõustunud lepingut politseiasutuste koostöö kohta raske ja 
organiseeritud rahvusvahelise kuritegevuse ja terrorismi ennetamisel ja nende vastu 
võitlemisel ning lepingu kohaldamisala laiendamist 1. jaanuaril 2008,

– võttes arvesse ELi ja Šveitsi lepingut hariduse, koolituse ja noorte kohta, mis 
allkirjastati 15. veebruaril 2010,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist kokkulepet 

                                               
1 ELT L 322, 7.12.2017, lk 3.
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isikute vaba liikumise kohta1, mis jõustus 1. juunil 2002,

– võttes arvesse 9. veebruaril 2014. aastal toimunud Šveitsi föderaalset rahvaalgatust, 
millel 50,3 % Šveitsi elanikest toetas ettepanekuid, mis käsitlesid kvootide 
taaskehtestamist Euroopa Liidust tulevale sisserändele, oma riigi kodanike eelistamist 
vabade töökohtade täitmisel ja sisserändajate õiguste piiramist sotsiaaltoetuste saamisel,

– võttes arvesse ELi-Šveitsi 1972. aasta vabakaubanduslepingut2, mida on aastate jooksul 
laiendatud,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 
õhutranspordialast kokkulepet3, mis jõustus 1. juunil 2002,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist kaupade ja 
reisijate raudtee- ja maanteeveo kokkulepet4, mis jõustus 1. juunil 2002,

– võttes arvesse ELi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise elektrilepingu üle peetavaid 
läbirääkimisi, mis algasid 2007. aasta novembris,

– võttes arvesse ELi ja Šveitsi 37. parlamentidevahelist kohtumist, mis toimus 4.–5. juulil 
2018. aastal Brüsselis,

– võttes arvesse oma resolutsioone Šveitsi kohta, eelkõige 7. septembri 2010. aasta 
resolutsiooni Euroopa Majanduspiirkond ja Šveits ning takistused siseturu täielikul 
rakendamisel5 ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 24. aprillil 2018. aastal samal 
teemal esitatud resolutsiooni ettepaneku projekti,

– võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 4 ja artiklit 52,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni 
muudatusettepanekutena esitatud seisukohta (A8-0000/2018),

A. arvestades, et Šveitsi praegused suhted ELiga põhinevad keerukal kogumil, mis 
koosneb umbes 20 peamisest kahepoolsest valdkondlikust kokkuleppest ja umbes 100 
muust kokkuleppest; arvestades, et Šveits osaleb kõigis neljas vabaduses ainult osaliselt;

B. arvestades, et nõukogu märkis, et Šveitsiga sõlmitava üldise institutsioonilise lepingu 
eesmärk peaks olema siseturu ühtsuse kaitsmine ning ametiasutuste, kodanike ja 
ettevõtjate jaoks õiguskindluse tagamine;

C. arvestades, et Šveitsi Liidunõukogu soovib sõlmida ELiga institutsioonilise lepingu, mis 
tagaks õiguskindluse turulepääsu valdkonnas ning säilitaks Šveitsi jõukuse, sõltumatuse 
ja õigussüsteemi6;

D. arvestades, et Šveits on väljendanud soovi lisada riigiabi käsitlevad siduvad sisulised 
                                               
1 ELT L 114, 30.4.2002, lk 6.
2 ELT L 300, 31.12.1972, lk 189.
3 ELT L 114, 30.4.2002, lk 73.
4 ELT L 114, 30.4.2002, lk 91.
5 ELT C 308 E, 20.10.2011, lk 18.
6 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
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sätted tulevasse turulepääsu lepingusse ja saavutada juurdepääs elektrienergia ühtsele 
turule;

E. arvestades, et Šveits ja EL allkirjastasid 27. mail 2015. aastal uue maksustamise ja 
hoiuste intresside maksustamise lepingu, milles sätestatakse, et mõlemad pooled 
vahetavad alates 2018. aasta septembrist automaatselt teavet oma residentide 
finantskontode kohta; arvestades, et EL lisas Šveitsi 2017. aasta detsembris maksualast 
koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide loetellu;

F. arvestades, et Šveits teeb koostööd ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) 
valdkonnas ning on osalenud ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) tsiviil- ja 
sõjalistes rahumissioonides, eelkõige Ukrainas ja Malis;

G. arvestades, et Šveits on kuulunud Schengeni alasse alates ala rakendamisest Šveitsis 
2008. aasta detsembris;

H. arvestades, et Šveits on Dublini assotsieerimislepingu alusel ühinenud 
varjupaigaküsimusi käsitleva liidu õigustiku osadega; arvestades, et alates 2009. aastast 
on Šveits panustanud nii rahaliselt kui ka operatiivselt Frontexi;

I. arvestades, et 2017. aastal olid Šveitsi 8,48 miljonist elanikust 2,13 miljonit inimest 
välisriigi kodanikud, kellest 1,4 miljonit oli pärit ELi liikmesriikidest ja Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikidest; arvestades, et iga päev käib Šveitsi 
tööle üle 320 000 ELi kodaniku, samas kui ELis elab 450 000 Šveitsi kodanikku;

J. arvestades, et 2009. aastal leppis Šveits kokku ELi ja Šveitsi kahepoolse isikute vaba 
liikumist käsitleva lepingu jätkamises;

K. arvestades, et välismaised ettevõtted on välismaalastest töötajate Šveitsi lähetamisel 
kohustatud järgima Šveitsi minimaalseid töötingimusi; arvestades, et põhitöövõtjal on 
juriidiline kohustus tagada, et alltöövõtjad järgivad Šveitsi tööturu eeskirju; 

L. arvestades, et Šveits kehtestas 2002. aastal kõrvalmeetmed, et kaitsta Šveitsi palku, 
töötingimusi ja sotsiaalseid standardeid; 

M. arvestades, et Šveits soovib institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu sätetest välja 
jätta ELi kodakondsuse ülevõtmise ja sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise 
alased kohustused;

N. arvestades, et Šveits on olnud EFTA liige alates 1960. aastast; 

O. arvestades, et 25. novembril 2018 lükati rahvahääletusel 66%-lise enamusega ja kõikide 
kantonite poolt tagasi enesemääramise algatus;

1. soovitab nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale järgmist:

a) rõhutab, et Šveitsil ja ELil on tihedad, laiaulatuslikud ja põhjalikud suhted ning 
mõlemat poolt seovad tugevad majanduslikud, poliitilised, sotsiaalsed, teadusalased 
ja inimestevahelised sidemed, ning tuletab meelde ainulaadset kultuurilist ja 
geograafilist lähedust kahe poole vahel;
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b) väljendab heameelt Šveitsi avalduse üle, mille kohaselt on nii Šveitsi kui ka ELi 
huvides uuendada ja tugevdada kahepoolset lähenemisviisi ning teha tööd suhete 
veelgi tugevamaks muutmise nimel;

c) nõuab tungivalt, et ELi suhted oma lähedase partneri Šveitsiga tõstetaks 
kahepoolset institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu üle peetavate 
läbirääkimiste peatse lõpuleviimisega uuele tasandile ning rõhutab, et juba 
olemasolevaid suhteid on võimalik veelgi intensiivistada; 

d) rõhutab, et isikute vaba liikumine on ELi poliitika ja siseturu alustala ning et 
siseturu neli vabadust on lahutamatud; väljendab kahetsust Šveitsi ühepoolsete 
kõrvalmeetmete pärast, mis on kehtinud alates 2002. aastast; kutsub Šveitsi ja ELi 
üles saavutama selles küsimuses mõlemale poolele vastuvõetav kokkulepe;

e) rõhutab asjaolu, et Šveits peaks jätkuvalt andma märkimisväärse rahalise panuse 
ELis majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamise alastesse pingutustesse; 
tuletab meelde, et Šveits saab ühtsel turul osalemisest märkimisväärset kasu; 
rõhutab, et Šveitsi tulevane panus ELi ühtekuuluvusse on väga oluline ja seda 
tuleks märkimisväärselt suurendada; 

f) teeb ettepaneku, et Šveits selgitaks oma kodanikele paremini käegakatsutavat kasu, 
mida nad saavad siseturule juurdepääsust ja tihedamast koostööst ELiga;

g) nõuab tungivalt, et pärast institutsioonilise lepingu sõlmimist esitataks see 
viivitamata heakskiitmiseks Euroopa Parlamendile, liikmesriikidele ja Šveitsi 
parlamendile;

h) märgib, et Šveits on vastu võtnud tublisti üle ühe miljoni sisserändaja EList; 

i) tuletab meelde, et pärast 9. veebruari 2014. aasta rahvahääletust võttis Šveitsi 
parlament 2016. aastal föderaalse põhiseaduse artikli 121a rakendamiseks vastu 
välisriikide kodanikke käsitleva seaduse muudatuse, mis jõustus 1. juulil 2018; 
rõhutab, kui oluline on, et liidunõukogu pööraks erilist tähelepanu artikli 121a 
rakendamisele, et mitte seada ohtu ELi kodanike vaba liikumise õigust; 

j) tunnustab ELi ja Šveitsi vahelise tiheda partnerlusega kahepoolsetesse 
valdkondlikesse kokkulepetesse antavat panust; peab siiski äärmiselt oluliseks viia 
partnerlus uuele tasandile ning võtta kahepoolsetes suhetes palju põhjalikumaid ja 
kaalukamaid meetmeid, sõlmides raamlepingu;

k) väljendab heameelt asjaolu üle, et väga pikka aega on Šveitsi välispoliitika oluline 
osa olnud rahu edendamine; võtab teadmiseks Šveitsi osalemise rahu edendamisel, 
eelkõige Balkani riikides, nagu Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo, Ukrainas, 
Lähis-Ida riikides, näiteks Süürias, Põhja-Aafrikas ning Aafrika Sarve ja Saheli 
piirkonnas;

l) väljendab heameelt Šveitsi osalemise üle ELi julgeoleku- ja kaitsemissioonides, 
nagu EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali ja EUBAM Libya, ning 
Euroopa Kaitseagentuuri töös; väljendab heameelt Šveitsiga humanitaarabi, 
elanikkonnakaitse, terrorismivastase võitluse ja kliimamuutuste valdkonnas tehtava 
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tiheda koostöö üle;

m) tunnustab Šveitsi panust ja koostööd Schengeni alale saabuva massilise rändetulva 
haldamisel ja Euroopa rände tegevuskava elluviimisel; peab kahetsusväärseks 
Šveitsi otsust mitte kirjutada alla üleilmsele rännet käsitlevale kokkuleppele;

n) juhib kõrvalmeetmeid silmas pidades tähelepanu asjaolule, et töötajate lähetamist 
käsitleva ELi direktiivi puhul võiks jätta Šveitsile piisavalt mänguruumi, et Šveitsil
oleks võimalik säilitada teenuste piiriülese osutamise valdkonnas sotsiaalkaitse 
praegune tase;

o) tunneb heameelt selle üle, et Šveits osaleb programmis „Horisont 2020“ täies 
ulatuses;

p) nõuab tungivalt, et viidaks lõpule läbirääkimised Šveitsi osalemise üle Erasmuse 
programmis;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule, komisjonile ja 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale ning Šveitsi Konföderatsiooni Liidukogule ja Liidunõukogule.
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