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PRIJEDLOG PREPORUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske 
poslove i sigurnosnu politiku o Sporazumu o institucijskom okviru između Europske 
unije i Švicarske Konfederacije
(2018/2262(INI))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir članak 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir odluku Vijeća od 6. svibnja 2014. o odobrenju pregovora o 
sporazumu između EU-a i Švicarske o institucijskom okviru kojim se uređuju bilateralni 
odnosi i početak tih pregovora 22. svibnja 2014.,

– uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 28. veljače 2017. o odnosima EU-a sa 
Švicarskom Konfederacijom,

– uzimajući u obzir zaključke Vijeća o odnosima EU-a sa zemljama EFTA-e od 
14. prosinca 2010. i 20. prosinca 2012.,

– uzimajući u obzir činjenicu da je Švicarska Konfederacija u srpnju 2016. povukla svoj 
zahtjev za članstvo u EU-u,

– uzimajući u obzir činjenicu da su švicarski građani na referendumu u prosincu 1992. 
odbacili sudjelovanje u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) s 50,3 % glasova 
protiv, u lipnju 1997. inicijativu „Pregovori za članstvo u EU-u: neka narod odluči” sa 
74 % glasova i u ožujku 2001. inicijativu „Da Europi!” sa 77 % glasova,

– uzimajući u obzir Sporazum između EU-a i Švicarske Konfederacije o trgovanju 
emisijskim jedinicama koji je potpisan 23. studenoga 2017.1,

– uzimajući u obzir Okvir za suradnju Europske obrambene agencije (EDA) i Švicarske 
koji je potpisan 16. ožujka 2012.,

– uzimajući u obzir sporazum o pravosudnoj suradnji između Švicarske i Eurojusta koji je 
potpisan 27. studenoga 2008. i stupio na snagu 22. srpnja 2011.,

– uzimajući u obzir sporazum između Švicarske i Europola o suradnji policijskih tijela na 
sprečavanju i borbi protiv teškog i organiziranog kriminala i terorizma koji je potpisan 
24. rujna 2004. i stupio na snagu 1. ožujka 2006. te uzimajući u obzir proširenje njegova 
područja primjene 1. siječnja 2008.,

– uzimajući u obzir sporazum između EU-a i Švicarske o obrazovanju, osposobljavanju i 
mladima potpisan 15. veljače 2010.,

– uzimajući u obzir Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o 

                                               
1 SL L 322, 7.12.2017., str. 3.
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slobodnom kretanju osoba koji je stupio na snagu 1. lipnja 2002.1,

– uzimajući u obzir švicarsku građansku inicijativu od 9. veljače 2014. u sklopu koje je 
50,3 % švicarskih građana poduprlo prijedloge za ponovno uvođenje kvota za 
imigraciju u odnosu s Europskom unijom, za davanje prednosti švicarskim državljanima 
pri popunjavanju slobodnih radnih mjesta i za ograničavanje prava imigranata na 
socijalne naknade,

– uzimajući u obzir sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Švicarske iz 1972. koji 
je tijekom godina proširivan2,

– uzimajući u obzir sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o 
zračnom prometu koji je stupio na snagu 1. lipnja 2002.3,

– uzimajući u obzir Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o 
željezničkom i cestovnom prijevozu robe i putnika koji je stupio na snagu 
1. lipnja 2002.4,

– uzimajući u obzir pregovore o sporazumu o električnoj energiji između EU-a i 
Švicarske koji su započeli u studenome 2007.,

– uzimajući u obzir 37. međuparlamentarnu sjednicu EU-a i Švicarske održanu 4. i 
5. srpnja 2018. u Bruxellesu,

– uzimajući u obzir svoje rezolucije o Švicarskoj, a posebno onu od 7. listopada 2010. o 
EGP-u i Švicarskoj: Prepreke potpunom ostvarenju unutarnjeg tržišta5, i nacrt prijedloga 
rezolucije svojeg Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača na istu temu od 
24. travnja 2018.,

– uzimajući u obzir članak 108. stavak 4. i članak 52. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove i stajalište u obliku amandmana 
Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0000/2018),

A. budući da se trenutačni odnos Švicarske i EU-a temelji na složenom nizu od oko 20 
glavnih sektorskih bilateralnih sporazuma i oko stotinu drugih sporazuma; budući da 
Švicarska samo djelomično sudjeluje u sve četiri slobode;

B. budući da je Vijeće izjavilo da bi sveobuhvatni institucijski sporazum sa Švicarskom 
trebao težiti zaštiti homogenosti unutarnjeg tržišta i osigurati pravnu sigurnost za tijela, 
građane i gospodarske subjekte;

C. budući da Švicarsko Savezno vijeće želi sklopiti institucijski sporazum s EU-om kojim 
se osigurava pravna sigurnost u području pristupa tržištu i štiti blagostanje, neovisnost i 

                                               
1 SL L 114, 30.4.2002., str. 6.
2 SL L 300, 31.12.1972., str. 189.
3 SL L 114, 30.4.2002., str. 73.
4 SL L 114, 30.4.2002., str. 91.
5 SL C 308 E, 20.10.2011., str. 18.
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pravni sustav Švicarske1;

D. budući da je Švicarska izrazila želju da se obvezujuće materijalne odredbe o državnim 
potporama ostave za neki budući sporazum o pristupu tržištu i da ona ima pristup 
jedinstvenom tržištu električne energije;

E. budući da su 27. svibnja 2015. Švicarska i EU potpisali novi sporazum o oporezivanju i 
dohotku od kamata na štednju prema kojem su od rujna 2018. obje strane dužne 
automatski razmjenjivati informacije o financijskim računima rezidenata druge strane; 
budući da je u prosincu 2017. EU stavio Švicarsku na popis „nekooperativnih 
jurisdikcija za porezne svrhe”;

F. budući da Švicarska surađuje u zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i 
sudjeluje u civilnim i vojnim mirovnim misijama zajedničke sigurnosne i obrambene 
politike (ZSOP), posebno u Ukrajini i Maliju;

G. budući da je Švicarska dio schengenskog prostora od početka njegove primjene na 
Švicarsku u prosincu 2008.;

H. budući da se na temelju Dublinskog sporazuma o pridruživanju dijelovi pravne 
stečevine EU-a o azilu odnose i na Švicarsku; budući da Švicarska financijski i 
operativno doprinosi radu Frontexa od 2009.;

I. budući da je 2017. u Švicarskoj živjelo 8,48 milijuna stanovnika, od čega 2,13 milijuna 
stranih državljana, među kojima je 1,4 milijuna osoba bilo iz država članica EU-a i 
Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA); budući da 320 tisuća građana EU-a 
svakodnevno putuje u Švicarsku, dok 450 tisuća švicarskih državljana živi u EU-u;

J. budući da je Švicarska 2009. pristala na nastavak primjene bilateralnog sporazuma 
između EU-a i Švicarske o slobodnom kretanju osoba;

K. budući da su strana trgovačka društva obvezna poštovati švicarske minimalne uvjete 
rada pri upućivanju stranih radnika u Švicarsku; budući da glavni izvođač snosi pravnu 
odgovornost za jamčenje da podizvođači poštuju propise švicarskog tržišta rada; 

L. budući da je Švicarska 2002. uvela „prateće mjere” radi zaštite plaća, uvjeta rada i 
socijalnih standarda u Švicarskoj; 

M. budući da Švicarska želi isključiti obveze za preuzimanje državljanstva EU-a i 
koordinaciju sustava socijalne sigurnosti iz odredbi sporazuma o institucijskom okviru;

N. budući da je Švicarska članica EFTA-e od 1960.; 

O. budući da su na referendumu 25. studenoga 2018. svi kantoni odbacili „Inicijativu o 
samoodređenju” sa 66 % glasova;

1. preporučuje sljedeće Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici 
Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku:

                                               
1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
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a) ističe da Švicarska i EU održavaju bliske, opsežne i sveobuhvatne odnose te da su 
njihove gospodarske, političke, društvene, znanstvene i međuljudske veze snažne, a 
podsjeća i na jedinstvenu kulturnu i geografsku blizinu između njih;

b) pozdravlja izjavu Švicarske da je u njezinu interesu, i u interesu EU-a, da se 
bilateralni pristup obnovi i učvrsti i da se uspostavi još tješnji odnos;

c) snažno potiče na to da se odnosi EU-a sa Švicarskom, njegovim bliskim partnerom, 
unaprijede pravodobnim zaključenjem pregovora o sporazumu o bilateralnom 
institucijskom okviru i ističe potencijal za daljnje jačanje postojećih odnosa; 

d) naglašava da je slobodno kretanje osoba jedan od temeljnih stupova politike EU-a i 
unutarnjega tržišta i da su njegove četiri slobode nerazdvojive; izražava žaljenje 
zbog jednostranih „pratećih mjera” Švicarske koje su na snazi od 2002.; poziva 
Švicarsku i EU da postignu uzajamno prihvatljiv dogovor o tom pitanju;

e) ističe činjenicu da bi Švicarska trebala nastaviti davati znatan financijski doprinos u 
nastojanju da se smanje ekonomske i socijalne nejednakosti u EU-u; podsjeća na to 
da Švicarska ostvaruje znatne koristi od sudjelovanja u jedinstvenom tržištu; 
naglašava da je budući doprinos Švicarske koheziji EU-a ključan i da bi ga trebalo 
znatno povećati; 

f) predlaže da Švicarska svojim građanima bolje objasni konkretne koristi koje imaju 
od pristupa unutarnjem tržištu i uže suradnje s EU-om;

g) snažno potiče na to da se institucijski sporazum nakon sklapanja bez odgode 
podnese Europskom parlamentu, državama članicama i švicarskom parlamentu na 
odobrenje;

h) napominje da je Švicarska prihvatila više od milijun imigranata iz EU-a; 

i) podsjeća na to da je nakon referenduma održanog 9. veljače 2014. švicarski 
parlament 2016. donio izmjenu Zakona o stranim državljanima radi provedbe 
članka 121.a Saveznog ustava i da je ona stupila na snagu 1. srpnja 2018.; 
naglašava da je ključno da Savezno vijeće posveti veliku pozornost provedbi 
članka 121.a kako se ne bi dovelo u pitanje pravo građana EU-a na slobodno 
kretanje; 

j) potvrđuje doprinos bliskoga partnerstva EU-a i Švicarske bilateralnim sektorskim 
sporazumima; no ustvrđuje da je vrijeme da se to partnerstvo unaprijedi i poduzme 
sveobuhvatniji i krupniji korak u bilateralnim odnosima sklapanjem okvirnog 
sporazuma;

k) pozdravlja činjenicu da je promicanje mira već vrlo dugo važan dio švicarske 
vanjske politike; prima na znanje sudjelovanje Švicarske u promicanju mira, 
posebno u balkanskim državama poput Bosne i Hercegovine i Kosova, u Ukrajini, 
na Bliskom istoku u zemljama kao što je Sirija, u sjevernoj Africi, na Rogu Afrike i 
u Sahelu;

l) pozdravlja sudjelovanje Švicarske u sigurnosnim i obrambenim misijama EU-a kao 
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što su EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali i EUBAM Libija te u radu 
Europske obrambene agencije; pozdravlja tijesnu suradnju sa Švicarskom na 
humanitarnoj pomoći, civilnoj zaštiti, borbi protiv terorizma i klimatskim 
promjenama;

m) uviđa švicarski doprinos i suradnju u kontekstu masovnih migracijskih tokova 
prema schengenskom prostoru i u provedbi Europskog migracijskog programa; žali 
zbog odluke Švicarske da ne pristupi Globalnom sporazumu o migracijama;

n) u kontekstu pratećih mjera sugerira da bi se Direktivom EU-a o upućivanju radnika 
moglo ostaviti dovoljno prostora da Švicarska zadrži postojeću razinu socijalne 
zaštite kada je riječ o prekograničnoj ponudi usluga;

o) pozdravlja pridruženost Švicarske cijelome programu Obzor 2020.;

p) snažno potiče na zaključenje pregovora o švicarskom sudjelovanju u programu 
Erasmus;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu preporuku proslijedi Vijeću, Komisiji, 
potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu 
politiku te Saveznoj skupštini i Saveznom vijeću Švicarske Konfederacije.
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