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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJOS

Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos 
Konfederacijos susitarimo dėl institucinės struktūros
(2018/2262(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimą, kuriuo suteikiami 
įgaliojimai pradėti derybas dėl ES ir Šveicarijos susitarimo dėl dvišalius santykius 
reglamentuojančios institucinės struktūros, ir į tai, kad derybos pradėtos 2014 m. 
gegužės 22 d.,

– atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 28 d. Tarybos išvadas dėl ES santykių su Šveicarijos 
Konfederacija,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 14 d. ir 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos išvadas dėl 
ES santykių su Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalimis,

– atsižvelgdamas į tai, kad Šveicarijos Konfederacija 2016 m. liepos mėn. atsiėmė 
paraišką dėl narystės ES,

– atsižvelgdamas į tai, kad per 1992 m. gruodžio mėn. vykusį visuotinį balsavimą dėl 
dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje (EEE) prieš balsavo 50,3 proc. Šveicarijos 
gyventojų, 1997 m. birželio mėn. 74 proc. gyventojų nepritarė iniciatyvai „ES narystės 
derybos: leiskime spręsti liaudžiai“ ir 2001 m. kovo mėn. 77 proc. gyventojų pasisakė 
prieš iniciatyvą „Taip – Europai!“,

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 23 d. pasirašytą ES ir Šveicarijos Konfederacijos 
susitarimą dėl ŠESD apyvartinių taršos leidimų prekybos1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 16 d. pasirašytą Europos gynybos agentūros (EGA) ir 
Šveicarijos pagrindų susitarimą dėl bendradarbiavimo,

– atsižvelgdamas į Šveicarijos ir Eurojusto susitarimą dėl teisminio bendradarbiavimo, 
kuris pasirašytas 2008 m. lapkričio 27 d. ir įsigaliojo 2011 m. liepos 22 d.,

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 24 d. pasirašytą ir 2006 m. kovo 1 d. įsigaliojusį 
Šveicarijos ir Europolo susitarimą dėl policijos institucijų bendradarbiavimo vykdant 
sunkių ir organizuotų tarptautinių nusikaltimų ir terorizmo prevenciją ir kovojant su jais 
ir į tai, kad 2008 m. sausio 1 d. išplėsta šio susitarimo taikymo sritis,

– atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 15 d. pasirašytą ES ir Šveicarijos susitarimą dėl 
švietimo, mokymo ir jaunimo,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 1 d. įsigaliojusį Europos bendrijos ir Šveicarijos 

                                               
1 OL L 322, 2017 12 7, p. 3.
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Konfederacijos susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo1,

– atsižvelgdamas į tai, kad per 2014 m. vasario 9 d. vykusią Šveicarijos federalinę 
visuotinę iniciatyvą 50,3 proc. Šveicarijos gyventojų pritarė pasiūlymams grąžinti 
kvotas imigracijai iš Europos Sąjungos, nustatyti prioriteto teikimo Šveicarijos 
piliečiams priimant į darbą taisyklę ir apriboti imigrantų teises į socialines išmokas,

– atsižvelgdamas į ES ir Šveicarijos laisvosios prekybos susitarimą, kuris per daugelį 
metų buvo išplėstas2,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 1 d. įsigaliojusį Europos bendrijos ir Šveicarijos 
Konfederacijos susitarimą dėl oro transporto3,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 1 d. įsigaliojusį Europos bendrijos ir Šveicarijos 
Konfederacijos susitarimą dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais4,

– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio mėn. pradėtas derybas dėl ES ir Šveicarijos 
Konfederacijos susitarimo dėl elektros energijos,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 4–5 d. Briuselyje vykusį 37-ąjį ES ir Šveicarijos 
tarpparlamentinį susitikimą,

– atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl Šveicarijos, visų pirma, į 2010 m. spalio 7 d. 
rezoliuciją „EEE ir Šveicarijos ryšiai: visiško vidaus rinkos sukūrimo kliūtys“5, ir į EP 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 2018 m. balandžio 24 d. pasiūlymą dėl 
rezoliucijos ta pačia tema,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 4 dalį ir 52 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir į Tarptautinės prekybos 
komiteto poziciją pakeitimų forma (A8-0000/2018),

A. kadangi dabartiniai Šveicarijos ir ES santykiai reglamentuojami remiantis sudėtingu 
susitarimų rinkiniu, kurį sudaro maždaug 20 pagrindinių sektorinių dvišalių susitarimų 
ir beveik 100 kitų susitarimų; kadangi Šveicarija tik iš dalies dalyvauja užtikrinant 
galimybes naudotis visų keturių formų laisve;

B. kadangi Taryba pareiškė, kad visa apimančiu instituciniu susitarimu su Šveicarija turėtų 
būti siekiama apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir užtikrinti teisinį tikrumą valdžios 
institucijoms, piliečiams ir ekonominės veiklos vykdytojams;

C. kadangi Šveicarijos Federalinė Taryba nori su ES sudaryti institucinį susitarimą, kuriuo 
būtų užtikrinamas teisinis tikrumas patekimo į rinką srityje ir išsaugota Šveicarijos 
gerovė, nepriklausomumas ir teisinė sistema6;

                                               
1 OL L 114, 2002 4 30, p. 6.
2 OL L 300, 1972 12 31, p. 189.
3 OL L 114, 2002 4 30, p. 73.
4 OL L 114, 2002 4 30, p. 91.
5 OL C 308 E, 2011 10 20, p. 18.
6 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
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D. kadangi Šveicarija išreiškė norą privalomas esmines nuostatas dėl valstybės pagalbos 
palikti kitam būsimam patekimo į rinką susitarimui ir užsitikrinti galimybę naudotis 
bendrąja elektros energijos rinka;

E. kadangi Šveicarija ir ES 2015 m. gegužės 27 d. pasirašė naują Mokesčių ir taupymo 
pajamų susitarimą, pagal kurį reikalaujama, kad nuo 2018 m. rugsėjo mėn. abi šalys 
pradėtų automatiškai keistis informacija apie kiekvienos iš jų gyventojų finansines 
sąskaitas; kadangi 2017 m. gruodžio mėn. ES įtraukė Šveicariją į mokesčių tikslais 
nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą;

F. kadangi Šveicarija bendradarbiauja pagal bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP) ir 
dalyvavo civilinėse ir karinėse taikos misijose pagal bendrą saugumo ir gynybos 
politiką (BSGP), pvz., Ukrainoje ir Malyje;

G. kadangi Šveicarija yra prisijungusi prie Šengeno erdvės nuo pat jos įgyvendinimo 
Šveicarijoje pradžios, t. y. 2008 m. gruodžio mėn.;

H. kadangi pagal Dublino asociacijos susitarimą Šveicarija yra asocijuotoji kai kurių ES 
prieglobsčio acquis dalių šalis; kadangi nuo 2009 m. Šveicarija finansiškai ir veiklos 
požiūriu prisideda prie FRONTEX veiklos;

I. kadangi 2017 m. iš 8,48 mln. Šveicarijoje gyvenusių asmenų 2,13 mln. buvo užsienio 
piliečiai, iš jų 1,4 mln. buvo atvykę iš ES valstybių narių ir Europos laisvosios prekybos 
asociacijai (ELPA) priklausančių šalių; kadangi 320 000 ES piliečių kasdien važinėja į 
darbą Šveicarijoje, o 450 000 Šveicarijos piliečių gyvena ES;

J. kadangi 2009 m. Šveicarija sutiko toliau vykdyti dvišalį ES ir Šveicarijos susitarimą dėl 
laisvo asmenų judėjimo;

K. kadangi užsienio bendrovės, komandiruodamos užsienio darbuotojus į Šveicarijos 
teritoriją, privalo laikytis Šveicarijoje nustatytų būtiniausių darbo sąlygų; kadangi 
pagrindinis rangovas teisiškai įpareigotas užtikrinti, kad subrangovai laikytųsi 
Šveicarijos darbo rinkos taisyklių; 

L. kadangi 2002 m. Šveicarija nustatė „gretutines priemones“, kuriomis siekiama 
apsaugoti Šveicarijos darbo užmokesčius, darbo sąlygas ir socialinius standartus; 

M. kadangi Šveicarija nenori, kad į susitarimą dėl institucinės struktūros būtų įtrauktos 
nuostatos dėl prievolės prisiimti su ES pilietybe susijusius įsipareigojimus ir dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo;

N. kadangi Šveicarija nuo 1960 m. yra ELPA narė; 

O. kadangi per 2018 m. lapkričio 25 d. visuotinį balsavimą „apsisprendimo iniciatyvą“ 
atmetė 66 proc. gyventojų ir visi kantonai;

1. teikia Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos 
vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai tokias rekomendacijas:

a) pabrėžia, kad Šveicarija ir ES palaiko glaudžius, plačius ir visapusiškus santykius, 
o jų ekonominiai, politiniai, socialiniai, moksliniai ir žmonių tarpusavio ryšiai yra 
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stiprūs, ir primena ypatingą abiejų šalių kultūrinį ir geografinį artumą;

b) palankiai vertina Šveicarijos pareiškimą, kad ir jai, ir ES naudinga atnaujinti ir 
įtvirtinti dvišalį požiūrį ir užmegzti dar glaudesnius santykius;

c) primygtinai ragina užtikrinti, kad ES ir jos artimos partnerės Šveicarijos santykiai 
būtų gerinami laiku užbaigiant derybas dėl dvišalio susitarimo dėl institucinės 
struktūros, ir atkreipia dėmesį į galimybes toliau stiprinti esamus santykius; 

d) pabrėžia, kad laisvas asmenų judėjimas yra vienas iš esminių ES politikos ir vidaus 
rinkos ramsčių ir kad jos nustatytos keturios laisvės yra nedalomos; apgailestauja 
dėl Šveicarijos nustatytų vienašalių „gretutinių priemonių“, kurios galioja nuo 
2002 m.; ragina Šveicariją ir ES susitarti dėl abiem pusėms priimtino sprendimo 
šiuo klausimu;

e) pabrėžia, kad Šveicarija ir toliau turėtų ženkliai prisidėti finansiškai siekiant 
mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus ES; primena, kad Šveicarija, 
dalyvaudama bendrojoje rinkoje, gauna daug naudos; pabrėžia, kad būsimas 
Šveicarijos indėlis į ES sanglaudą yra itin svarbus ir turėtų būti ženkliai 
sustiprintas; 

f) siūlo Šveicarijai geriau paaiškinti savo piliečiams apie konkrečią naudą, kurią jie 
gauna esant galimybėms patekti į vidaus rinką ir glaudžiau bendradarbiauti su ES;

g) ragina, sudarius institucinį susitarimą, jį nedelsiant perduoti Europos Parlamentui, 
valstybėms narėms ir Šveicarijos Parlamentui patvirtinti;

h) pažymi, kad Šveicarija priėmė gerokai daugiau nei milijoną imigrantų iš ES; 

i) primena, kad po 2014 m. vasario 9 d. referendumo Šveicarijos parlamentas 2016 m. 
priėmė Užsienio piliečių įstatymo pakeitimą dėl Federalinės Konstitucijos 121a 
straipsnio įgyvendinimo, kuris įsigaliojo 2018 m. liepos 1 d.; pabrėžia, jog itin 
svarbu, kad Federalinė Taryba atidžiai įgyvendintų 121a straipsnį ir kad dėl to 
nekiltų pavojus ES piliečių teisei laisvai judėti; 

j) pripažįsta, kad glaudi ES ir Šveicarijos partnerystė naudinga dvišaliams sektorių 
susitarimams; vis dėlto primygtinai tvirtina, kad jau laikas išplėtoti partnerystę ir 
pradėti daug išsamesnį ir reikšmingesnį dvišalių santykių etapą sudarant pagrindų 
susitarimą;

k) palankiai vertina tai, kad jau seniai Šveicarija, vykdydama savo užsienio politiką, 
daug dėmesio skiria taikos propagavimui; atkreipia dėmesį į tai, kad Šveicarija
dalyvauja taikos skatinimo procesuose, visų pirma Balkanų valstybėse, pvz., 
Bosnijoje ir Hercegovinoje ir Kosove, Ukrainoje, Artimuosiuose Rytuose, pvz., 
Sirijoje, Šiaurės Afrikoje, Somalio pusiasalyje ir Sahelyje;

l) palankiai vertina tai, kad Šveicarija dalyvauja ES saugumo ir gynybos misijose, 
pvz., ALTHEA, EULEX KOSOVO, EUTM Mali ir EUBAM Libya, taip pat 
Europos gynybos agentūros veikloje; teigiamai vertina tai, kad Šveicarija glaudžiai 
bendradarbiauja humanitarinės pagalbos, civilinės saugos, kovos su terorizmu ir 



PR\1168476LT.docx 7/7 PE630.430v01-00

LT

klimato kaitos srityse;

m) pripažįsta Šveicarijos įnašą ir bendradarbiavimą masinių migracijos srautų į 
Šengeno erdvę aplinkybėmis ir įgyvendinant Europos migracijos darbotvarkę; 
apgailestauja dėl Šveicarijos sprendimo nepasirašyti Pasaulinio susitarimo dėl 
migracijos;

n) turėdamas mintyje gretutines priemones, siūlo, kad pagal ES direktyvą dėl 
darbuotojų komandiravimo Šveicarijai būtų palikta pakankamai laisvės išlaikyti 
dabartinį socialinės apsaugos lygį tarpvalstybinio paslaugų teikimo srityje;

o) palankiai vertina tai, kad Šveicarija prisijungė prie programos „Horizontas 2020“;

p) ragina užbaigti derybas dėl Šveicarijos dalyvavimo programoje „Erasmus“;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai ir Šveicarijos Konfederacijos Federalinei Asamblėjai ir Federalinei Tarybai.
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