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PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

ao Conselho, à Comissão e à Vice-Presidente/Alta Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança referente ao Acordo-Quadro 
Institucional entre a União Europeia e a Confederação Suíça
(2018/2262(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 218.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a decisão do Conselho, de 6 de maio de 2014, que autoriza as 
negociações relativas a um acordo entre a União Europeia e a Suíça sobre um quadro 
institucional que reja as relações bilaterais, e tendo em conta a abertura das negociações, 
em 22 de maio de 2014,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 28 de fevereiro de 2017, sobre as 
relações da UE com a Confederação Suíça,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 14 de dezembro de 2010 e 20 de 
dezembro de 2012, sobre as relações da UE com os países da EFTA,

– Tendo em conta a retirada, pela Confederação Suíça, do seu pedido de adesão à UE, em 
julho de 2016,

– Tendo em conta a recusa, pelo povo suíço, em participar no Espaço Económico Europeu 
(EEE), expressa na consulta popular de dezembro de 1992 por 50,3%, na consulta sobre 
a iniciativa «Negociações de adesão à UE: deixar as pessoas decidir», em junho de 
1997, por 74%, e na consulta sobre a iniciativa «Sim à Europa!», em março de 2001, 
por 77%;

– Tendo em conta o Acordo UE-Confederação Suíça sobre o comércio de licenças de 
emissão, assinado em 23 de novembro de 20171,

– Tendo em conta o Quadro de Cooperação entre a Agência Europeia de Defesa (AED) e 
a Suíça, assinado em 16 de março de 2012,

– Tendo em conta o acordo entre a Suíça e a Eurojust em matéria de cooperação 
judiciária, assinado em 27 de novembro de 2008 e que entrou em vigor em 22 de julho 
de 2011,

– Tendo em conta o acordo entre a Suíça e a Europol sobre a cooperação entre as 
autoridades policiais para prevenir e lutar contra a criminalidade internacional grave e 
organizada e o terrorismo, assinado em 24 de setembro de 2004 e em vigor desde 1 de 
março de 2006, bem como o alargamento do seu âmbito de aplicação, em 1 de janeiro 
de 2008,

– Tendo em conta o Acordo UE-Confederação Suíça sobre educação, formação e 

                                               
1 JO L 322 de 7.12.2017, p. 3.
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juventude, assinado em 15 de fevereiro de 2010,

– Tendo em conta o Acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça sobre a 
livre circulação de pessoas, que entrou em vigor em 1 de junho de 20021,

– Tendo em conta a iniciativa popular federal suíça de 9 de fevereiro de 2014, 
relativamente à qual 50,3% dos suíços apoiaram as propostas para a reintrodução de 
quotas de imigração em relação à União Europeia, da preferência nacional no 
preenchimento de vagas de emprego e de restrições de acesso a prestações sociais pelos 
imigrantes,

– Tendo em conta o Acordo de Comércio Livre entre a UE e a Suíça, de 1972, que tem 
sido alargado ao longo dos anos2,

– Tendo em conta o Acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça
relativo aos transportes aéreos, que entrou em vigor em 1 de junho de 20023,

– Tendo em conta o Acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça sobre 
o transporte ferroviário e rodoviário de mercadorias e de passageiros, que entrou em 
vigor em 1 de junho de 20024,

– Tendo em conta as negociações com vista a um acordo entre a UE e a Confederação 
Suíça em matéria de eletricidade, encetadas em novembro de 2007,

– Tendo em conta a 37.ª reunião interparlamentar UE-Suíça, realizada em Bruxelas em 4 
e 5 de julho de 2018,

– Tendo em conta as suas resoluções sobre a Suíça, em particular a de 7 de outubro de 
2010 sobre o EEE/Suíça: obstáculos à plena realização do mercado interno5, e o projeto 
de proposta de resolução da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores sobre o mesmo tema, de 24 de abril de 2018,

– Tendo em conta o artigo 108.º, n.º 4, e o artigo 52.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e a posição sob a forma 
de alterações da Comissão do Comércio Internacional (A8-0000/2018),

A. Considerando que as atuais relações entre a Suíça e a UE assentam num conjunto 
complexo de 20 acordos setoriais bilaterais de base e aproximadamente 100 outros 
acordos; considerando que a Suíça só participa parcialmente nas quatro liberdades;

B. Considerando que o Conselho declarou que um acordo institucional global com a Suíça 
deve ter por objetivo proteger a homogeneidade do mercado interno e garantir a 
segurança jurídica para as autoridades, os cidadãos e os operadores económicos;

                                               
1 JO L 114 de 30.4.2002, p. 6.
2 JO L 300 de 31.12.1972, p. 189.
3 JO L 114 de 30.4.2002, p. 73.
4 JO L 114 de 30.4.2002, p. 91.
5 JO C 308 E de 20.10.2011, p. 18.
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C. Considerando que o Conselho Federal Suíço deseja celebrar um acordo institucional 
com a UE que garanta a segurança jurídica no domínio do acesso ao mercado e preserve 
a prosperidade, a independência e o sistema jurídico da Suíça1;

D. Considerando que a Suíça manifestou a intenção de deixar disposições vinculativas em 
matéria de auxílios estatais para um futuro acordo de acesso ao mercado e de ter acesso 
ao mercado único da eletricidade;

E. Considerando que a Suíça e a UE assinaram, em 27 de maio de 2015, um novo acordo 
sobre a tributação dos rendimentos da poupança, que exige que ambas as Partes 
procedam ao intercâmbio automático de informações sobre as contas financeiras dos 
residentes da outra Parte a partir de setembro de 2018; considerando que a UE indicou a 
Suíça como «jurisdição não cooperante para efeitos fiscais» em dezembro de 2017;

F. Considerando que a Suíça coopera no âmbito da política externa e de segurança comum 
(PESC) e participou nas missões de paz civis e militares da política comum de 
segurança e defesa (PCSD), nomeadamente na Ucrânia e no Mali;

G. Considerando que a Suíça faz parte do espaço Schengen desde dezembro de 2008;

H. Considerando que, com base no Acordo de Associação de Dublim, a Suíça está 
associada a partes do acervo da UE em matéria de asilo; considerando que a Suíça tem 
contribuído financeiramente e operacionalmente para a Frontex desde 2009;

I. Considerando que, em 2017, a população suíça de 8,48 milhões incluía 2,13 milhões de 
estrangeiros, dos quais 1,4 milhões provinham de Estados-Membros da UE e de países 
da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA); considerando que 320 000 
cidadãos da UE se deslocam diariamente entre o seu país de residência e a Suíça e que 
450 000 cidadãos suíços vivem na UE;

J. Considerando que, em 2009, a Suíça aceitou prorrogar o acordo bilateral UE-Suíça 
relativo à livre circulação de pessoas;

K. Considerando que as empresas estrangeiras são obrigadas a respeitar as condições 
mínimas de trabalho na Suíça quando destacam trabalhadores estrangeiros para o país; 
considerando que o contratante principal tem a responsabilidade jurídica de garantir que 
os subcontratantes respeitem a regulamentação do mercado de trabalho da Suíça; 

L. Considerando que a Suíça introduziu, em 2002, «medidas de acompanhamento» com o 
objetivo de proteger os salários, as condições de trabalho e as normas sociais do país; 

M. Considerando que a Suíça pretende excluir das disposições do acordo-quadro 
institucional as obrigações relacionadas com a cidadania da UE e a coordenação dos 
sistemas de segurança social;

N. Considerando que a Suíça é membro da EFTA desde 1960; 

O. Considerando que a «iniciativa de autodeterminação» foi rejeitada no referendo de 25 

                                               
1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
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de novembro de 2018 por 66% e em todos os cantões;

1. Recomenda ao Conselho, à Comissão e à Vice-Presidente da Comissão/Alta 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança que 
tenham em conta o seguinte:

a) Salienta que a Suíça e a UE mantêm relações estreitas, extensivas e abrangentes e 
que as relações e os laços económicos, políticos, sociais, científicos e interpessoais 
são fortes, recordando a proximidade cultural e geográfica única entre ambas as 
partes;

b) Congratula-se com a declaração da Suíça de que é do seu interesse, e do interesse 
da UE, renovar e consolidar a abordagem bilateral e desenvolver uma relação cada 
vez mais estreita;

c) Apela a que as relações da UE com a Suíça, seu parceiro próximo, sejam elevadas 
através da conclusão oportuna das negociações sobre o acordo-quadro institucional 
bilateral e destaca o potencial de aprofundamento adicional das relações já 
existentes; 

d) Considera que a livre circulação de pessoas é um pilar fundamental da política da 
UE e do mercado interno e que as suas quatro liberdades são indivisíveis; lamenta 
as «medidas de acompanhamento» unilaterais da Suíça que estão em vigor desde 
2002; convida a Suíça e a UE a chegarem a um acordo mutuamente aceitável sobre 
esta questão;

e) Realça o facto de que a Suíça deve manter uma contribuição financeira significativa 
para a redução das disparidades económicas e sociais na UE; recorda que a Suíça 
retira benefícios consideráveis da sua participação no mercado único; salienta que a 
contribuição futura da Suíça para a coesão da UE se afigura fundamental e deve ser 
consideravelmente reforçada; 

f) Sugere que a Suíça explique melhor aos seus cidadãos os benefícios concretos de 
que beneficiam em virtude do acesso ao mercado interno e de uma cooperação mais 
estreita com a UE;

g) Apela a que, após a sua celebração, o acordo institucional seja transmitido sem 
demora ao Parlamento Europeu, aos Estados-Membros e ao Parlamento suíço para 
aprovação;

h) Observa que a Suíça acolhe mais de um milhão de imigrantes da UE; 

i) Recorda que, na sequência do referendo de 9 de fevereiro de 2014, o Parlamento 
suíço aprovou uma alteração da Lei dos Estrangeiros, em 2016, tendo em vista a 
aplicação do artigo 121.º-A da Constituição Federal, que entrou em vigor em 1 de 
julho de 2018; salienta que é essencial que o Conselho Federal preste uma atenção 
particular à aplicação do artigo 121.º-A, de modo a não comprometer o direito dos 
cidadãos da UE à livre circulação; 

j) Reconhece o contributo que a estreita parceria entre a UE e a Suíça dá aos acordos 
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bilaterais setoriais; considera, contudo, que é oportuno elevar a parceria e dar um 
passo muito mais abrangente e significativo nas relações bilaterais através da 
conclusão do acordo-quadro;

k) Acolhe com agrado o facto de a promoção da paz ser, há muito, um elemento 
importante da política externa suíça; destaca a participação da Suíça na promoção 
da paz, em especial nos Estados dos Balcãs, como a Bósnia-Herzegovina e o 
Kosovo, na Ucrânia, no Médio Oriente, em países como a Síria, no Norte de África, 
no Corno de África e no Sael;

l) Congratula-se com a participação da Suíça nas missões da UE no domínio da 
segurança e defesa, tais como a EUFOR ALTHEA, a EULEX Kosovo, a EUTM 
Mali e a EUBAM Líbia, e nas atividades da Agência Europeia de Defesa; saúda a 
estreita cooperação com a Suíça em matéria de ajuda humanitária, proteção civil, 
luta contra o terrorismo e alterações climáticas;

m) Reconhece o contributo e a cooperação da Suíça no contexto dos fluxos migratórios 
maciços para o espaço Schengen e na aplicação da Agenda Europeia da Migração; 
lamenta a decisão da Suíça de não assinar o Pacto Mundial sobre Migração;

n) Sugere que, no contexto das medidas de acompanhamento, a diretiva da UE relativa 
ao destacamento de trabalhadores pode deixar margem suficiente para que a Suíça 
mantenha o seu atual nível de proteção social em matéria de oferta transfronteiriça 
de serviços;

o) Congratula-se com a associação da Suíça à totalidade do programa Horizonte 2020;

p) Apela à conclusão das negociações sobre a participação da Suíça no programa 
Erasmus;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação ao Conselho, à 
Comissão e à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, bem como à Assembleia Federal e ao 
Conselho Federal da Suíça.
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