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PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Umowy o ramach 
instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską
(2018/2262(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– mając na uwadze decyzję Rady z dnia 6 maja 2014 r. upoważniającą do podjęcia 
negocjacji w sprawie umowy między UE a Szwajcarią dotyczącej ram 
instytucjonalnych regulujących stosunki dwustronne, a także rozpoczęcie negocjacji w 
dniu 22 maja 2014 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stosunków UE z 
Konfederacją Szwajcarską,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 14 grudnia 2010 r. i 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
stosunków UE z krajami EFTA,

– uwzględniając wycofanie przez Konfederację Szwajcarską wniosku o członkostwo w 
UE w lipcu 2016 r,

– uwzględniając odrzucenie przez naród szwajcarski referendum w sprawie udziału w 
Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) stosunkiem 50,3 % głosów w grudniu 
1992 r., inicjatywy „Negocjacje w sprawie członkostwa w UE: pozwólmy ludziom 
decydować” stosunkiem 74 % głosów w czerwcu 1997 r. oraz inicjatywy „Tak dla 
Europy!” stosunkiem 77 % głosów w marcu 2001 r.,

– uwzględniając umowę między UE a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania 
ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych podpisaną 23 
listopada 2017 r.1,

– uwzględniając ramy współpracy pomiędzy Europejską Agencją Obrony a Szwajcarią 
podpisane 16 marca 2012 r.,

– uwzględniając umowę między Szwajcarią a Eurojustem w sprawie współpracy sądowej, 
która została podpisana w dniu 27 listopada 2008 r. i weszła w życie w dniu 22 lipca 
2011 r.,

– uwzględniając umowę między Szwajcarią a Europolem w sprawie współpracy między 
organami policyjnymi w zakresie zapobiegania poważnej i zorganizowanej 
przestępczości międzynarodowej i terroryzmowi oraz ich zwalczania, która została 
podpisana w dniu 24 września 2004 r. i weszła w życie w dniu 1 marca 2006 r., a także 
uwzględniając rozszerzenie zakresu jej stosowania z dniem 1 stycznia 2008 r.,

– uwzględniając umowę między UE a Szwajcarią w sprawie kształcenia, szkolenia i 

                                               
1 Dz.U. L 322 z 7.12.2017, s. 3.
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młodzieży podpisaną 15 lutego 2010 r.,

– uwzględniając umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w 
sprawie swobodnego przepływu osób, która weszła w życie 1 czerwca 2002 r.1,

– uwzględniając szwajcarską ludową inicjatywę federalną z dnia 9 lutego 2014 r., w 
ramach której 50,3 % obywateli Szwajcarii poparło wnioski dotyczące przywrócenia 
kwot imigracyjnych z Unii Europejskiej, przyznania pierwszeństwa pracownikom 
krajowym przy obsadzaniu wolnych miejsc pracy oraz ograniczenia praw imigrantów 
do świadczeń socjalnych,

– uwzględniając umowę o wolnym handlu pomiędzy UE a Szwajcarią zawartą w 1972 r., 
która z biegiem lat była coraz bardziej rozszerzana2,

– uwzględniając umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w 
sprawie transportu lotniczego, która weszła w życie 1 czerwca 2002 r.3,

– uwzględniając umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w 
sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób, która weszła w życie w dniu 
1 czerwca 2002 r.4,

– uwzględniając negocjacje dotyczące umowy między UE a Konfederacją Szwajcarską w 
sprawie energii elektrycznej, które rozpoczęły się w listopadzie 2007 r.,

– uwzględniając 37. posiedzenie międzyparlamentarne UE–Szwajcaria, które odbyło się 
w Brukseli w dniach 4–5 lipca 2018 r.,

– uwzględniając swoje rezolucje w sprawie Szwajcarii, w szczególności z 7 października 
2010 r. w sprawie EOG i Szwajcarii:  przeszkody w pełnej realizacji rynku 
wewnętrznego5, oraz projekt rezolucji Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów na ten sam temat z 24 kwietnia 2018 r.,

– uwzględniając art. 108 ust. 4 i art. 52 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz stanowisko w formie 
poprawek przedstawione przez Komisję Handlu Międzynarodowego (A8-0000/2018),

A. mając na uwadze, że obecne stosunki Szwajcarii z UE opierają się na obszernym 
pakiecie około 20 głównych dwustronnych umów sektorowych i około 100 innych 
umów; mając na uwadze, że Szwajcaria tylko częściowo uczestniczy we wszystkich 
czterech swobodach;

B. mając na uwadze, że Rada stwierdziła, iż kompleksowa umowa instytucjonalna ze 
Szwajcarią powinna mieć na celu zachowanie jednolitości rynku wewnętrznego i 
zapewnienie pewności prawnej dla władz publicznych, obywateli i podmiotów 

                                               
1 Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 6.
2 Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 189.
3 Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 73.
4 Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 91.
5 Dz.U. C 308 E z 20.10.2011, s. 18.
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gospodarczych;

C. mając na uwadze, że szwajcarska Rada Federalna pragnie zawrzeć z UE umowę 
instytucjonalną, która zapewni pewność prawną w dziedzinie dostępu do rynku oraz 
zachowa dobrobyt, niezależność i porządek prawny Szwajcarii1;

D. mając na uwadze, że Szwajcaria wyraziła chęć włączenia wiążących istotnych 
postanowień dotyczących pomocy państwa do przyszłej umowy o dostępie do rynku 
oraz uzyskania dostępu do wewnętrznego rynku energii elektrycznej;

E. mając na uwadze, że w dniu 27 maja 2015 r. Szwajcaria i UE podpisały nową umowę w 
sprawie opodatkowania i dochodów z oszczędności, która wymaga, aby od września 
2018 r. obie strony automatycznie wymieniały informacje (AEI) na temat rachunków 
finansowych rezydentów każdej ze stron; mając na uwadze, że w grudniu 2017 r. UE 
umieściła Szwajcarię w wykazie „jurysdykcji niechętnych współpracy do celów 
podatkowych”;

F. mając na uwadze, że Szwajcaria współpracuje w ramach wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz uczestniczyła w cywilnych i wojskowych misjach 
pokojowych wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), zwłaszcza na 
Ukrainie i w Mali;

G. mając na uwadze, że Szwajcaria jest częścią strefy Schengen od początku jej wdrażania 
w grudniu 2008 r;

H. mając na uwadze, że na podstawie umowy dublińskiej o stowarzyszeniu Szwajcaria 
częściowo włączona jest do unijnego dorobku prawnego w dziedzinie azylu; mając na 
uwadze, że od 2009 r. Szwajcaria wnosi wkład finansowy i operacyjny na rzecz 
Fronteksu;

I. mając na uwadze, że w 2017 r. ludność Szwajcarii liczyła 8,48 mln osób, w tym 2,13 
mln obcokrajowców, z czego 1,4 mln pochodziło z państw członkowskich UE i 
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA); mając na uwadze, że 320 000 
obywateli UE codziennie dojeżdża do pracy w Szwajcarii, podczas gdy 450 000 
obywateli Szwajcarii mieszka w UE;

J. mając na uwadze, że w 2009 r. Szwajcaria zgodziła się na przedłużenie dwustronnej 
umowy z UE w sprawie swobodnego przepływu osób;

K. mając na uwadze, że zagraniczne przedsiębiorstwa są zobowiązane do przestrzegania 
szwajcarskich minimalnych warunków pracy, kiedy delegują swoich pracowników do 
Szwajcarii; mając na uwadze, że główny wykonawca odpowiada prawnie za to, aby 
podwykonawcy przestrzegali szwajcarskich przepisów rynku pracy; 

L. mając na uwadze, że w 2002 r. Szwajcaria wprowadziła środki wspomagające, aby 
chronić płace w kraju oraz szwajcarskie warunki pracy i standardy socjalne; 

M. mając na uwadze, że Szwajcaria pragnie wyłączyć z zakresu umowy o ramach 

                                               
1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
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instytucjonalnych zobowiązania dotyczące przejmowania obywatelstwa UE i kwestie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

N. mając na uwadze, że Szwajcaria jest członkiem EFTA od 1960 r.; 

O. mając na uwadze, że w referendum w dniu 25 listopada 2018 r. wszystkie kantony 
większością 66% głosów odrzuciły inicjatywę w sprawie samostanowienia;

1. przedkłada Radzie, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej 
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa następujące 
zalecenia:

a) podkreśla, że Szwajcaria i UE utrzymują bliskie, szerokie i złożone stosunki oraz 
że więzi gospodarcze, polityczne, społeczne, naukowe i międzyludzkie są silne oraz 
świadczą o wyjątkowej bliskości kulturalnej i geograficznej między obydwoma
stronami;

b) wyraża zadowolenie z oświadczenia Szwajcarii, że w interesie tego kraju, a także w 
interesie UE leży odnowienie i skonsolidowanie dwustronnego podejścia i dążenie 
do zacieśniania stosunków;

c) apeluje o podniesienie rangi stosunków między UE a jej bliskim partnerem 
Szwajcarią poprzez szybkie zakończenie negocjacji w sprawie dwustronnej umowy 
o ramach instytucjonalnych, a także podkreśla możliwości dalszego zacieśniania 
już utrwalonych stosunków; 

d) podkreśla, że swobodny przepływ osób jest jednym z podstawowych filarów 
unijnej polityki i rynku wewnętrznego oraz że wynikające zeń cztery swobody są 
niepodzielne; ubolewa z powodu podjęcia przez Szwajcarię jednostronnych 
środków wspomagających, które obowiązują od 2002 r.; zwraca się do Szwajcarii i 
UE o osiągnięcie w tej kwestii porozumienia akceptowanego przez obydwie strony;

e) podkreśla, że Szwajcaria w dalszym ciągu powinna wnosić istotny wkład 
finansowy w wysiłki mające na celu ograniczenie dysproporcji gospodarczych i 
społecznych w UE; przypomina, że Szwajcaria czerpie spore korzyści z 
uczestnictwa w jednolitym rynku; podkreśla, że przyszły wkład Szwajcarii w 
spójność UE jest ważny i że należy go istotnie zwiększyć; 

f) sugeruje, aby Szwajcaria lepiej wyjaśniła swoim obywatelom konkretne korzyści, 
jakie czerpią oni z dostępu do rynku wewnętrznego i ścisłej współpracy z UE;

g) zwraca się z apelem o niezwłoczne przedłożenie umowy instytucjonalnej, 
natychmiast po jej zawarciu, Parlamentowi Europejskiemu, państwom 
członkowskim i parlamentowi Szwajcarii celem zatwierdzenia;

h) zwraca uwagę, że Szwajcaria przyjęła ponad milion imigrantów z UE; 

i) przypomina, że po referendum, jakie miało miejsce 9 lutego 2014 r., szwajcarski 
parlament przyjął w 2016 r. poprawkę do ustawy o cudzoziemcach dotyczącą 
wdrożenia art. 121a konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej, a poprawka ta miała 
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wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r.; podkreśla, że Rada Federalna powinna 
zwrócić szczególną uwagę na wdrożenie art. 121a, aby nie zagrozić prawu 
obywateli UE do swobodnego przemieszczania się; 

j) docenia wkład bliskiego partnerstwa między UE a Szwajcarią w dwustronne 
porozumienia sektorowe; wyraża jednak przekonanie, że nadszedł czas, aby 
podnieść rangę tego partnerstwa oraz podjąć bardziej kompleksowe i istotniejsze 
działania w stosunkach dwustronnych poprzez zawarcie umowy ramowej;

k) wyraża zadowolenie, że już od bardzo dawna propagowanie pokoju stanowi ważny 
element szwajcarskiej polityki zagranicznej; zwraca uwagę, że Szwajcaria angażuje 
się na rzecz pokoju, zwłaszcza w państwach bałkańskich takich jak Bośnia i 
Hercegowina oraz Kosowo, a także na Ukrainie, w krajach Bliskiego Wschodu, np. 
w Syrii, oraz w Afryce Północnej, w Rogu Afryki i w Sahelu;

l) wyraża zadowolenie z udziału Szwajcarii w unijnych misjach prowadzonych w 
ramach polityki bezpieczeństwa i obrony, takich jak EUFOR ALTHEA, EULEX 
KOSOWO, EUTM Mali i EUBAM Libia, a także z jej zaangażowania w prace 
Europejskiej Agencji Obrony; z zadowoleniem przyjmuje ścisłą współpracę ze 
Szwajcarią w zakresie pomocy humanitarnej, ochrony ludności, przeciwdziałania 
terroryzmowi i zmiany klimatu;

m) wyraża uznanie dla wkładu Szwajcarii i jej współpracy w kontekście masowych 
przepływów migracyjnych do strefy Schengen oraz w ramach wdrażania 
europejskiego programu w dziedzinie migracji; ubolewa z powodu decyzji 
Szwajcarii o nieprzystępowaniu do globalnego porozumienia w sprawie migracji;

n) w kontekście działań wspomagających sugeruje, aby w dyrektywie UE dotyczącej 
delegowania pracowników umożliwić Szwajcarii utrzymanie jej obecnego poziomu 
ochrony socjalnej w odniesieniu do transgranicznego świadczenia usług;

o) z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie się Szwajcarii w ramach wszystkich 
elementów programu „Horyzont 2020”;

p) apeluje o zakończenie negocjacji w sprawie udziału Szwajcarii w programie 
Erasmus;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie, 
Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, a także Zgromadzeniu Federalnemu i Radzie 
Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej.
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