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AZ EURÓPAI PARLAMENT AJÁNLÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai 
főképviselőjéhez intézett, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti intézményi 
keretmegállapodásról
(2018/2262(INI))

Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkére,

– tekintettel a 2014. május 6-i tanácsi határozatra, amely az EU és Svájc közötti, a 
kétoldalú kapcsolatokat szabályozó intézményi keretről szóló megállapodásra irányuló 
tárgyalásokat engedélyezi, valamint a tárgyalások 2014. május 22-i megkezdésére,

– tekintettel a Tanácsnak az EU Svájci Államszövetséggel fenntartott kapcsolatairól szóló 
2017. február 28-i következtetéseire,

– tekintettel a Tanácsnak az EU EFTA-országokkal fenntartott kapcsolatairól szóló 2010. 
december 14-i és 2010. december 20-i következtetéseire,

– tekintettel arra, hogy a Svájci Államszövetség 2016 júliusában visszavonta az uniós 
tagság iránti kérelmét,

– tekintettel arra, hogy a svájci állampolgárok 1992 decemberében népszavazás keretében 
50,3%-os arányban elutasították az Európai Gazdasági Térségben való részvételt, a 
„Tárgyalások az uniós tagságról: döntsenek az emberek!” elnevezésű kezdeményezést 
pedig 1997 júniusában 74%-os, illetve az „Igen Európára!” elnevezésű kezdeményezést 
2001 márciusában 77%-os arányban elutasították,

– tekintettel az Európai Unió és a Svájci Államszövetség által 2017. november 23-án 
aláírt kibocsátáskereskedelmi megállapodásra1,

– tekintettel az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) és Svájc által 2012. március 16-án 
aláírt együttműködési keretre,

– tekintettel a Svájc és az Eurojust közötti igazságügyi együttműködésről szóló, 2008. 
november 27-én aláírt és 2011. július 22-én hatályba lépett megállapodásra,

– tekintettel a Svájc és az Europol által a súlyos és szervezett nemzetközi bűnözés és 
terrorizmus megelőzése és az ellene folytatott küzdelem terén a rendőri hatóságok által 
folytatott együttműködésről szóló, 2004. szeptember 24-én aláírt és 2006. március 1-jén 
hatályba lépett megállapodásra, valamint az alkalmazási terület 2008. január 1-i 
kiterjesztésére,

– tekintettel az EU és Svájc által 2010. február 15-én aláírt, oktatásról, képzésről és 
ifjúságról szóló megállapodásra,

                                               
1 HL L 322., 2017.12.7, 3. o.
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– tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad 
mozgásáról szóló, 2002. június 1-jén hatályba lépett megállapodásra1,

– tekintettel a 2014. február 9-i svájci szövetségi polgári kezdeményezésre, amelynek 
keretében a svájci nép 50,3%-a támogatta az Európai Unióból való bevándorlásra 
vonatkozó kvóták újbóli bevezetésére, az üres álláshelyek betöltésére vonatkozó 
nemzeti preferenciára, valamint a bevándorlók szociális ellátásokra való 
jogosultságának korlátozására irányuló javaslatokat,

– tekintettel az EU és Svájc közötti, 1972. évi szabadkereskedelmi megállapodásra, 
amelyet az évek során bővítettek2,

– tekintettel a légi közlekedésről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség 
között létrejött megállapodásra, amely 2002. június 1-jén lépett hatályba3,

– tekintettel a vasúti és közúti áru- és személyszállításról szóló, az Európai Közösség és a 
Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásra, amely 2002. június 1-jén lépett 
hatályba4,

– tekintettel az EU és Svájc közötti villamosenergia-megállapodásra irányuló, 2007 
novemberében megkezdett tárgyalásokra,

– tekintettel az EU és Svájc közötti 37. parlamentközi ülésre, amelyet 2018. július 4-én és 
5-én tartottak Brüsszelben,

– tekintettel a Svájccal kapcsolatos állásfoglalásaira, különösen tekintettel az „EGT–
Svájc: A belső piac teljes körű megvalósításának akadályai” című, 2010. október 7-i 
állásfoglalására5, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság azonos témájú, 
2018. április 24-i, állásfoglalásra irányuló indítványtervezetére,

– tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (4) bekezdésére és 52. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottság módosítások formájában megfogalmazott véleményére (A8-0000/2018),

A. mivel Svájc EU-val fennálló, jelenlegi kapcsolata mintegy 20 fő ágazati, kétoldalú 
megállapodáson és körülbelül 100 egyéb megállapodáson alapul; mivel Svájc csak 
részben vesz részt mind a négy alapszabadságban;

B. mivel a Tanács kijelentette, hogy egy Svájccal kötendő átfogó intézményi 
megállapodásnak a belső piac homogenitásának védelmére, valamint a hatóságok, a 
polgárok és a gazdasági szereplők számára a jogbiztonság biztosítására kell törekednie;

C. mivel a Svájci Szövetségi Tanács olyan intézményi megállapodást kíván kötni az EU-
val, amely jogbiztonságot nyújt a piacra jutás terén, és megőrzi a svájci prosperitást, 

                                               
1 HL L 114., 2002.4.30., 6. o.
2 HL L 300., 1972.12.31, 189. o.
3 HL L 114., 2002.4.30., 73. o.
4 HL L 114., 2002.4.30., 91. o.
5 HL C 308. E, 2011.10.20., 18. o.
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függetlenséget és jogrendszert1;

D. mivel Svájc kifejezte azon szándékát, hogy az állami támogatás vonatkozásában csak 
egy jövőbeni piacra jutási megállapodás keretében fogad el kötelező erejű anyagi 
rendelkezéseket, és hogy hozzá kíván férni a villamos energia egységes piacához;

E. mivel Svájc és az EU 2015. május 27-én új, adóügyi és a megtakarításokból származó 
jövedelemről szóló megállapodást írt alá, amely előírja, hogy 2018 szeptemberétől 
mindkét fél automatikusan információt cserél egymás lakosainak pénzügyi számlái 
tekintetében; mivel 2017 decemberében az EU Svájcot felvette az adózási szempontból 
nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékébe;

F. mivel Svájc együttműködik a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) területén, és részt 
vett a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) polgári és katonai békefenntartó 
misszióiban, elsősorban Ukrajnában és Maliban;

G. mivel Svájc a 2008 decemberében kezdődő svájci végrehajtás kezdete óta a schengeni 
térség része;

H. mivel Svájc a dublini társulási megállapodás alapján csatlakozott a menekültügyi uniós 
vívmányok egyes részeihez; mivel Svájc 2009 óta pénzügyi és operatív hozzájárulást 
nyújt a Frontex tekintetében;

I. mivel 2017-ben a 8,48 milliónyi svájci lakosságból 2,13 millió fő külföldi állampolgár 
volt, akik közül 1,4 milliónyian az EU tagállamaiból és az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulásból (EFTA) érkeztek; mivel naponta 320 000 uniós polgár ingázik Svájcba, 
miközben 450 000 svájci állampolgár él az EU-ban;

J. mivel 2009-ben Svájc megállapodott a személyek szabad mozgásáról szóló, az EU és 
Svájc közötti kétoldalú megállapodás folytatásában;

K. mivel külföldi munkavállalók Svájcba történő kiküldetése esetén a külföldi 
vállalatoknak be kell tartaniuk a minimális svájci munkafeltételeket; mivel a 
fővállalkozó jogi felelősséggel tartozik annak biztosításáért, hogy az alvállalkozók 
betartsák a svájci munkaerőpiaci szabályokat; 

L. mivel Svájc 2002-ben kísérő intézkedéseket vezetett be a svájci bérek, 
munkakörülmények és szociális normák védelme érdekében; 

M. mivel Svájc ki kívánja zárni az uniós polgárság átvételével kapcsolatos 
kötelezettségeket és a szociális biztonsági rendszerek összehangolását az intézményi 
keretmegállapodás rendelkezései alól;

N. mivel Svájc 1960 óta tagja az EFTA-nak; 

O. mivel az „Önrendelkezési kezdeményezést” polgári kezdeményezés keretében 2018. 
november 25-én a polgárok 66%-a és az összes kanton elutasította;

1. a következő ajánlásokat fogalmazza meg a Tanács, a Bizottság és a Bizottság 

                                               
1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
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alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője felé:

a) kiemeli, hogy Svájc és az EU szoros, széles körű és átfogó kapcsolatokat ápol, és 
hogy a gazdasági, politikai, társadalmi, tudományos és emberi kötelékek és 
kapcsolatok erősek, és emlékeztet a két fél közötti egyedülálló kulturális és 
földrajzi közelségre;

b) üdvözli azt a svájci nyilatkozatot, miszerint Svájc, valamint az EU érdekében áll, 
hogy megújítsák és megszilárdítsák a kétoldalú megközelítést, és egyre szorosabb 
kapcsolatot alakítsanak ki;

c) sürgeti, hogy az EU szorosan együttműködő partneréhez – Svájchoz – fűződő 
kapcsolatait a kétoldalú intézményi keretmegállapodással kapcsolatos tárgyalások 
időben történő lezárása révén fűzzék még szorosabbra, és kiemeli a már meglévő 
kapcsolatok további elmélyítésének lehetőségét; 

d) hangsúlyozza, hogy a személyek szabad mozgása az uniós politika és a belső piac 
egyik alappillére, és az ahhoz tartozó négy szabadság nem választható el egymástól; 
sajnálatát fejezi ki a 2002 óta hatályos, egyoldalú svájci kísérő intézkedések miatt; 
és felhívja Svájcot és az EU-t, hogy a kérdésről jussanak kölcsönösen elfogadható 
megállapodásra;

e) hangsúlyozza, hogy Svájcnak továbbra is jelentős pénzügyi hozzájárulást kell 
tennie az EU-n belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése 
érdekében; emlékeztet arra, hogy Svájcnak jelentős előnyöket hoz az egységes 
piacon való részvétel; hangsúlyozza, hogy Svájc jövőbeli uniós kohéziós 
hozzájárulása alapvető fontosságú, és azt számottevő mértékben kell növelni; 

f) javasolja, hogy Svájc jobban magyarázza el polgárai számára azokat a kézzel 
fogható előnyöket, amelyek a belső piachoz való hozzáféréssel és az EU-val való 
szorosabb együttműködéssel járnak;

g) sürgeti, hogy az intézményi megállapodást megkötése után haladéktalanul nyújtsák 
be az Európai Parlamentnek, a tagállamoknak és a svájci parlamentnek jóváhagyás 
céljából;

h) megjegyzi, hogy Svájc jóval több mint egymillió bevándorlót fogadott be az EU-
ból; 

i) emlékeztet arra, hogy a 2014. február 9-i népszavazást követően a szövetségi 
alkotmány 121a. cikkének végrehajtása érdekében a svájci parlament 2016-ban 
2018. július 1-jei hatállyal elfogadta a külföldiek állampolgárságáról szóló törvény 
módosítását; hangsúlyozza annak alapvető jelentőségét, hogy a Szövetségi Tanács 
gondos figyelmet fordítson a 121a. cikk végrehajtására annak érdekében, hogy az 
uniós polgárok szabad mozgáshoz való joga ne kerüljön veszélybe; 

j) elismeri, hogy az EU és Svájc közötti szoros partnerség hozzájárul a kétoldalú 
ágazati megállapodásokhoz; sürgeti azonban, hogy itt az ideje, hogy elmélyüljön a 
partnerség, valamint a partnerségi keretmegállapodás megkötése révén sokkal 
átfogóbb és jelentősebb előrelépés történjen a kétoldalú kapcsolatokban;
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k) üdvözli, hogy a béke előmozdítása nagyon hosszú ideje a svájci külpolitika fontos 
részét képezi; tudomásul veszi, hogy Svájc részt vesz a béke elősegítésében, 
különösen a balkáni államokban, például Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban, 
valamint Ukrajnában és a Közel-Keleten – az olyan országokban, mint Szíria –, 
Észak-Afrikában, Afrika szarván és a Száhel-övezetben;

l) üdvözli, hogy Svájc részt vesz – például az EUFOR Althaia, az EULEX Koszovó, 
az EUTM Mali és az EUBAM Líbia elnevezésű – uniós biztonsági és védelmi 
missziókban, valamint az Európai Védelmi Ügynökség munkájában; üdvözli a 
Svájccal a humanitárius segítségnyújtás, a polgári védelem, a terrorizmus elleni 
küzdelem és az éghajlatváltozás terén folytatott szoros együttműködést;

m) elismeri a schengeni térségbe irányuló tömeges migrációs áramlások és az európai 
migrációs stratégia végrehajtása terén a svájci hozzájárulást és együttműködést;
sajnálja, hogy Svájc úgy döntött, hogy nem csatlakozik a migrációról szóló globális 
megállapodáshoz;

n) javasolja a kísérő intézkedések összefüggésében, hogy a munkavállalók 
kiküldetéséről szóló uniós irányelv elegendő teret hagyhatna Svájc számára arra, 
hogy a határokon átnyúló szolgáltatások tekintetében megőrizze jelenlegi szociális 
védelmi szintjét;

o) üdvözli, hogy Svájc a „Horizont 2020” keretprogram egészéhez csatlakozott;

p) sürgeti az Erasmus programban való svájci részvételről szóló tárgyalások lezárását;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, a Bizottságnak és az 
Európai Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, 
valamint a Svájci Államszövetség Szövetségi Gyűlésének és Szövetségi Tanácsának.
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