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EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja 
vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par 
institucionālās sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju
(2018/2262(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija lēmumu, ar ko atļauj sākt sarunas par 
institucionālās sistēmas nolīgumu, kas reglamentē divpusējās attiecības starp ES un 
Šveici, un sarunu uzsākšanu 2014. gada 22. maijā,

– ņemot vērā Padomes 2017. gada 28. februāra secinājumus par ES attiecībām ar Šveices 
Konfederāciju,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 14. decembra un 2012. gada 20. decembra secinājumus 
par ES attiecībām ar EBTA valstīm,

– ņemot vērā, ka Šveices Konfederācija 2016. gada jūlijā atsauca pieteikumu dalībai 
Eiropas Savienībā,

– ņemot vērā, ka Šveices iedzīvotāji 1992. gada decembra tautas balsojumā ar 50,3 % 
balsu noraidīja dalību Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), 1997. gada jūnijā ar 74 % balsu 
noraidīja iniciatīvu "Sarunas par dalību ES: lai izlemj tauta!" un 2001. gada martā ar 
77 % balsu noraidīja iniciatīvu "Sakām "jā" Eiropai!",

– ņemot vērā 2017. gada 23. novembrī parakstīto ES un Šveices Konfederācijas nolīgumu 
par emisijas kvotu tirdzniecību1,

– ņemot vērā 2012. gada 16. martā parakstīto Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) un 
Šveices sadarbības pamatnolīgumu,

– ņemot vērā Šveices un Eurojust nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību, kas tika parakstīts 
2008. gada 27. novembrī un stājās spēkā 2011. gada 22. jūlijā,

– ņemot vērā Šveices un Eiropola nolīgumu par policijas iestāžu sadarbību smagas un 
organizētas starptautiskās noziedzības un terorisma novēršanā un apkarošanā, kas tika 
parakstīts 2004. gada 24. septembrī un stājās spēkā 2006. gada 1. martā, un ņemot vērā 
tā piemērošanas jomas paplašināšanu 2008. gada 1. janvārī,

– ņemot vērā 2010. gada 15. februārī parakstīto ES un Šveices nolīgumu par izglītību, 
apmācību un jaunatni,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par personu brīvu 

                                               
1 OV L 322, 7.12.2017., 3. lpp.
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pārvietošanos, kas stājās spēkā 2002. gada 1. jūnijā1,

– ņemot vērā 2014. gada 9. februārī notikušo Šveices tautas federālo iniciatīvu, kad 
50,3 % Šveices iedzīvotāju atbalstīja priekšlikumus atjaunot imigrācijas kvotas ES 
pilsoņiem, darbinieku atlasē priekšroku dot vietējiem iedzīvotājiem un ierobežot 
imigrantu tiesības uz sociālajiem pabalstiem,

– ņemot vērā ES un Šveices brīvās tirdzniecības nolīgumu, kas noslēgts 1972. gadā un 
gadu gaitā ir paplašināts2,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par gaisa transportu, 
kas stājās spēkā 2002. gada 1. jūnijā3,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par preču un 
pasažieru dzelzceļa un autotransporta pārvadājumiem, kas stājās spēkā 2002. gada 
1. jūnijā4,

– ņemot vērā 2007. gada novembrī uzsāktās sarunas par ES un Šveices Konfederācijas 
elektroenerģijas nolīgumu,

– ņemot vērā ES un Šveices 37. starpparlamentāro sanāksmi, kas notika 2018. gada 4. un 
5. jūlijā Briselē,

– ņemot vērā rezolūcijas par Šveici, jo īpaši 2010. gada 7. oktobra rezolūciju par EEZ un 
Šveici — šķēršļi pilnīgai iekšējā tirgus izveidei5, un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas 2018. gada 24. aprīļa rezolūcijas priekšlikuma projektu par šo 
pašu tematu,

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 4. punktu un 52. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas 
nostāju grozījumu veidā (A8-0000/2018),

A. tā kā Šveices pašreizējās attiecības ar ES ir balstītas uz kādu 20 galveno divpusējo 
nozaru nolīgumu un aptuveni 100 citu nolīgumu kompleksu kopumu; tā kā visās četrās 
brīvībās Šveice piedalās tikai daļēji;

B. tā kā Padome ir norādījusi, ka visaptverošs iestāžu nolīgums ar Šveici būtu jāveido ar 
mērķi aizsargāt iekšējā tirgus viendabību un nodrošināt juridisko noteiktību iestādēm, 
iedzīvotājiem un ekonomikas dalībniekiem;

C. tā kā Šveices Federālā padome vēlas ar ES noslēgt iestāžu nolīgumu, kas nodrošinās 
juridisko noteiktību tirgus piekļuves jomā un saglabās Šveices labklājību, neatkarību un 
tiesību sistēmu6;

                                               
1 OV L 114, 30.4.2002., 6. lpp.
2 OV L 300, 31.12.1972., 189. lpp.
3 OV L 114, 30.4.2002., 73. lpp.
4 OV L 114, 30.4.2002., 91. lpp.
5 OV C 308 E, 20.10.2011., 18. lpp.
6 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
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D. tā kā Šveice ir paudusi vēlmi saistošus un būtiskus noteikumus par valsts atbalstu atstāt 
kādam no turpmākajiem tirgus piekļuves nolīgumiem un piekļūt vienotajam 
elektroenerģijas tirgum;

E. tā kā Šveice un ES 2015. gada 27. maijā parakstīja jaunu nolīgumu par nodokļiem un 
uzkrājumu radītiem ienākumiem, saskaņā ar kuru abas puses no 2018. gada septembra 
automātiski apmainās ar informāciju par savu rezidentu finanšu pārskatiem; tā kā ES 
2017. gada decembrī Šveici iekļāva sarakstā ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas nodokļu 
lietās;

F. tā kā Šveice sadarbojas kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) jomā un ir 
piedalījusies kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) civilajās un militārajās 
miera misijās, jo īpaši Ukrainā un Mali;

G. tā kā Šveice ir Šengenas dalībvalsts kopš 2008. gada decembra, kad tā sāka īstenot 
Šengenas līgumu;

H. tā kā, pamatojoties uz Dublinas asociācijas nolīgumu, Šveice ir saistīta ar ES patvēruma 
acquis daļām; tā kā Šveice kopš 2009. gada ir finansiāli un darbības ziņā atbalstījusi 
Frontex;

I. tā kā 2017. gadā Šveices iedzīvotāju skaits sasniedza 8,48 miljonus, kuru vidū bija 
2,13 miljoni ārvalstnieku, no kuriem 1,4 miljoni bija ES un Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas (EBTA) dalībvalstu valstspiederīgie; tā kā 320 000 ES pilsoņu katru dienu 
dodas uz darbu Šveicē, savukārt 450 000 Šveices pilsoņu dzīvo ES;

J. tā kā 2009. gadā Šveice piekrita turpināt ES un Šveices divpusējo nolīgumu par personu 
brīvu pārvietošanos;

K. tā kā ārvalstu uzņēmumiem, ārvalstu darba ņēmējus norīkojot darbā Šveicē, ir jāievēro 
Šveices obligātie darba nosacījumi; tā kā galvenā darbuzņēmēja juridiskais pienākumus 
ir nodrošināt, ka apakšuzņēmēji ievēro Šveices darba tirgus noteikumus; 

L. tā kā 2002. gadā Šveice ieviesa atbalsta pasākumus, lai aizsargātu Šveices algas, darba 
nosacījumus un sociālos standartus; 

M. tā kā Šveice vēlas no institucionālās sistēmas nolīguma izņemt ES pilsonības 
pārņemšanas pienākumus un sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu;

N. tā kā Šveice kopš 1960. gada ir EBTA dalībvalsts; 

O. tā kā pašnoteikšanās iniciatīva 2018. gada 25. novembra tautas balsojumā ar 66 % balsu 
visos kantonos tika noraidīta,

1. iesaka Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai 
pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos:

a) uzsvērt, ka Šveicei un ES ir ciešas, plašas un visaptverošas attiecības un ka to 
ekonomiskās, politiskās, sociālās, zinātniskās un cilvēku savstarpējās saites ir 
stipras, atgādinot par abu teritoriju unikālo tuvumu kultūras un ģeogrāfiskajā ziņā;
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b) atzinīgi vērtēt Šveices paziņojumu, ka Šveices un ES interesēs ir atjaunot un 
nostiprināt divpusējo pieeju, kā arī veidot aizvien ciešākas attiecības;

c) mudināt ES attiecības ar tās tuvo partneri Šveici pacelt augstākā līmenī, savlaicīgi 
noslēdzot sarunas par divpusējo institucionālās sistēmas nolīgumu, un uzsvērt 
iespēju vēl vairāk pastiprināt jau izveidotās attiecības; 

d) uzsvērt, ka personu brīva pārvietošanās ir viens no ES politikas un iekšējā tirgus 
pamata pīlāriem un ka ar to saistītās četras brīvības ir nedalāmas; paust nožēlu par 
Šveices vienpusējiem atbalsta pasākumiem, kas ir spēkā kopš 2002. gada; aicināt 
Šveici un ES šajā jautājumā panākt abpusēji pieņemamu vienošanos;

e) uzsvērt, ka Šveicei būtu jāturpina sniegt būtisku finansiālu ieguldījumu centienos 
samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienībā; atgādināt, ka 
Šveice gūst lielu labumu no dalības vienotajā tirgū; uzsvērt, ka liela nozīme ir 
Šveices turpmākajam ieguldījumam ES kohēzijas politikā un ka tas būtu ievērojami 
jāpastiprina; 

f) ierosināt Šveicei saviem iedzīvotājiem labāk izskaidrot materiālos labumus, ko tie 
gūst no piekļuves iekšējam tirgum un ciešākas sadarbības ar ES;

g) mudināt iestāžu nolīgumu pēc noslēgšanas nekavējoties iesniegt Eiropas 
Parlamentam, dalībvalstīm un Šveices parlamentam apstiprināšanai;

h) norādīt, ka Šveice ir uzņēmusi krietni vairāk nekā miljonu imigrantu no ES; 

i) atgādināt, ka pēc 2014. gada 9. februāra referenduma Šveices parlaments 
2016. gadā pieņēma grozījumu Ārvalstnieku likumā par Federālās konstitūcijas 
121.a panta īstenošanu, kas stājās spēkā 2018. gada 1. jūlijā; uzsvērt, ka Federālajai 
padomei ir jāpievērš pastiprināta uzmanība 121.a panta īstenošanai, lai 
neapdraudētu ES pilsoņu brīvas pārvietošanās tiesības; 

j) atzīt ieguldījumu, ko ES un Šveices ciešās partnerattiecības dod divpusējiem nozaru 
nolīgumiem; tomēr uzstāt, ka ir laiks partnerattiecības pacelt augstākā līmenī un 
panākt daudz vispusīgāku un būtiskāku virzību divpusējās attiecībās, noslēdzot 
pamatnolīgumu;

k) atzinīgi vērtēt to, ka miera veicināšana jau ļoti ilgu laiku ir bijusi svarīga Šveices 
ārpolitikas daļa; ņemt vērā Šveices iesaisti miera veicināšanā, jo īpaši Balkānu 
valstīs, tādās kā Bosnija un Hercegovina un Kosova, Ukrainā, Tuvo Austrumu 
valstīs, tādās kā Sīrija, Ziemeļāfrikā, Āfrikas ragā un Sāhelā;

l) atzinīgi vērtēt Šveices dalību ES drošības un aizsardzības misijās, tādās kā EUFOR 
Althea, EULEX Kosovo, EUTM Mali un EUBAM Libya, un Eiropas Aizsardzības 
aģentūras darbā; atzinīgi vērtēt ciešo sadarbību ar Šveici humānās palīdzības, 
civilās aizsardzības, terorisma apkarošanas un klimata pārmaiņu jomā;

m) atzīt Šveices ieguldījumu un sadarbību, pārvaldot masveida migrācijas plūsmas uz 
Šengenas zonu un īstenojot Eiropas programmu migrācijas jomā; paust nožēlu par 
Šveices lēmumu neparakstīt globālo paktu par migrāciju;
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n) saistībā ar atbalsta pasākumiem ierosināt ES direktīvā par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā paredzēt pietiekamu iespēju Šveicei saglabāt pašreizējo sociālās aizsardzības 
līmeni attiecībā uz pakalpojumu piedāvājumu pāri robežām;

o) atzinīgi vērtēt Šveices iesaistīšanos visā programmā "Apvārsnis 2020";

p) mudināt pabeigt sarunas par Šveices dalību programmā "Erasmus";

2. uzdod priekšsēdētājam šo ieteikumu nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, kā arī Šveices Konfederācijas Federālajai asamblejai un Federālajai 
padomei.


	1168476LV.docx

