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PROPUNERE DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul-cadru 
instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană
(2018/2262(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere decizia Consiliului din 6 mai 2014 de autorizare a negocierilor privind 
un acord între UE și Elveția privind un cadru instituțional care să reglementeze relațiile 
bilaterale dintre acestea și începerea negocierilor la 22 mai 2014,

– având în vedere concluziile Consiliului din 28 februarie 2017 privind relațiile UE cu 
Confederația Elvețiană,

– având în vedere concluziile Consiliului din 14 decembrie 2010 și din 20 decembrie 
2012 privind relațiile UE cu țările membre ale AELS,

– având în vedere retragerea de către Confederația Elvețiană a cererii sale de aderare la 
UE în iulie 2016,

– având în vedere faptul că poporul elvețian a respins prin vot popular participarea la 
Spațiul Economic European (SEE) cu 50,3 % în decembrie 1992, inițiativa „Negocierile 
privind aderarea la UE: să lăsăm oamenii să decidă” cu 74 % în iunie 1997, și inițiativa 
„Da pentru Europa!” cu 77 % în martie 2001,

– având în vedere Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind 
comercializarea certificatelor de emisii, semnat la 23 noiembrie 20171,

– având în vedere Agenția Europeană de Apărare (AEA) și Cadrul de cooperare cu 
Elveția, semnat la 16 martie 2012,

– având în vedere acordul dintre Elveția și Eurojust privind cooperarea judiciară, care a 
fost semnat la 27 noiembrie 2008 și a intrat în vigoare la 22 iulie 2011,

– având în vedere acordul dintre Elveția și Europol privind cooperarea dintre autoritățile 
de poliție în prevenirea și combaterea criminalității internaționale grave și organizate și 
a terorismului, care a fost semnat la 24 septembrie 2004 și a intrat în vigoare la 1 martie 
2006, precum și extinderea domeniului de aplicare a acestuia la 1 ianuarie 2008,

– având în vedere Acordul UE-Elveția privind educația, formarea și tineretul, semnat la 
15 februarie 2010,

– având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană 

                                               
1 JO L 322, 7.12.2017, p. 3.
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privind libera circulație a persoanelor, intrat în vigoare la 1 iunie 20021,

– având în vedere inițiativa populară federală elvețiană din 9 februarie 2014, în care 
50,3 % din cetățenii elvețieni au sprijinit propunerile vizând reintroducerea cotelor în 
domeniul imigrației pentru Uniunea Europeană, preferințele naționale la ocuparea 
locurilor de muncă vacante, precum și limitarea drepturilor imigranților la prestații 
sociale,

– având în vedere Acordul de liber schimb UE-Elveția din 1972, care a fost extins de-a 
lungul anilor2,

– având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană 
privind transportul aerian, care a intrat în vigoare la 1 iunie 20023,

– având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană 
privind transportul feroviar și rutier de mărfuri și călători, care a intrat în vigoare la 1 
iunie 20024,

– având în vedere negocierile privind un acord între UE și Confederația Elvețiană privind 
energia electrică, care au început în noiembrie 2007,

– având în vedere cea de-a 37-a reuniune interparlamentară UE-Elveția, care a avut loc la 
Bruxelles la 4 și 5 iulie 2018,

– având în vedere rezoluțiile sale referitoare la Elveția, în special cea din 7 octombrie 
2010 referitoare la SEE-Elveția: obstacole în calea funcționării depline a pieței interne5

și proiectul de propunere de rezoluție al Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor pe aceeași temă din 24 aprilie 2018,

– având în vedere articolul 108 alineatul (4) și articolul 52 din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și poziția sub formă de 
amendamente a Comisiei pentru comerț internațional (A8-0000/2018),

A. întrucât relația actuală dintre Elveția și UE se bazează pe un set complex de aproximativ 
20 de acorduri bilaterale sectoriale principale și aproximativ 100 de alte acorduri; 
întrucât Elveția participă doar parțial la toate cele patru libertăți;

B. întrucât Consiliul a declarat că un acord instituțional global cu Elveția ar trebui să 
vizeze protejarea omogenității pieței interne și să asigure securitatea juridică pentru 
autorități, cetățeni și operatorii economici;

C. întrucât Consiliul Federal Elvețian dorește să încheie un acord instituțional cu UE care 
să asigure securitatea juridică în domeniul accesului pe piață și să mențină prosperitatea, 

                                               
1 JO L 114, 30.4.2002, p. 6.
2 JO L 300, 31.12.1972, p. 189.
3 JO L 114, 30.4.2002, p. 73.
4 JO L 114, 30.4.2002, p. 91.
5 JO C 308 E, 20.10.2011, p.18.



PR\1168476RO.docx 5/7 PE630.430v01-00

RO

independența și sistemul juridic al Elveției1;

D. întrucât Elveția și-a exprimat dorința de a lăsa dispoziții materiale obligatorii privind 
ajutoarele de stat pentru un viitor acord privind accesul pe piață și de a avea acces la 
piața unică a energiei electrice;

E. întrucât Elveția și UE au semnat un nou Acord privind impozitarea și venitul din 
economii la 27 mai 2015, care prevede ca ambele părți să facă schimb automat de 
informații cu privire la conturile financiare ale rezidenților lor începând din septembrie 
2018; întrucât UE a trecut Elveția pe lista „jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale” 
în decembrie 2017;

F. întrucât Elveția cooperează în cadrul politicii externe și de securitate comune (PESC) și 
a participat la misiunile civile și militare de pace din cadrul politicii de securitate și 
apărare comune (PSAC), în special în Ucraina și Mali;

G. întrucât Elveția a făcut parte din spațiul Schengen de la începutul punerii sale în aplicare 
în Elveția în decembrie 2008;

H. întrucât, pe baza acordului de asociere de la Dublin, Elveția este asociată la părți ale 
acquis-ului UE în materie de azil; întrucât Elveția a contribuit financiar și pe plan 
operațional la Frontex din 2009;

I. întrucât, în 2017, populația elvețiană de 8,48 de milioane cuprindea 2,13 milioane de 
resortisanți străini, dintre care 1,4 milioane din statele membre ale UE și Asociația 
Europeană a Liberului Schimb (AELS); întrucât 320 000 de cetățeni ai UE fac naveta în 
Elveția în fiecare zi, în timp ce 450 000 de cetățeni elvețieni locuiesc în UE;

J. întrucât, în 2009, Elveția a fost de acord să continue Acordul bilateral UE-Elveția 
privind libera circulație a persoanelor;

K. întrucât întreprinderile străine sunt obligate să respecte condițiile minime de muncă 
elvețiene pentru detașarea lucrătorilor străini în Elveția; întrucât contractantul principal 
are responsabilitatea juridică de a asigura respectarea de către subcontractanți a 
reglementărilor elvețiene privind piața forței de muncă; 

L. întrucât Elveția a introdus „măsuri de sprijin” în 2002 cu scopul de a proteja salariile,
condițiile de muncă și standardele sociale din Elveția; 

M. întrucât Elveția dorește să excludă din dispozițiile acordului-cadru instituțional 
obligațiile de preluare a cetățeniei UE și coordonarea sistemelor de securitate socială;

N. întrucât Elveția este membră a AELS din 1960; 

O. întrucât „Inițiativa privind autodeterminarea” a fost respinsă prin vot popular cu 66 % și 
de către toate cantoanele la 25 noiembrie 2018,

1. recomandă Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant

                                               
1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
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al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate următoarele:

a) subliniază faptul că Elveția și UE se bucură de relații strânse, ample și 
cuprinzătoare și că legăturile și relațiile economice, politice, sociale, științifice și 
interpersonale sunt puternice, reamintind proximitatea culturală și geografică unică 
dintre cele două;

b) salută declarația Elveției potrivit căreia este în interesul său și în interesul UE să 
reînnoiască și să consolideze abordarea bilaterală și să creeze o relație din ce în ce 
mai strânsă;

c) îndeamnă ca relațiile UE cu partenerul său apropiat, Elveția, să fie consolidate prin 
încheierea în timp util a negocierilor privind acordul-cadru bilateral instituțional și 
subliniază potențialul de a intensifica în continuare relațiile care sunt deja în 
vigoare; 

d) subliniază că libera circulație a persoanelor este un pilon fundamental al politicii 
UE și al pieței interne și că cele patru libertăți ale sale sunt indivizibile; își exprimă 
regretul cu privire la „măsurile de sprijin” unilaterale ale Elveției, care sunt în 
vigoare din 2002, și invită Elveția și UE să ajungă la un acord reciproc acceptabil 
cu privire la această chestiune;

e) subliniază faptul că Elveția ar trebui să-și continue contribuția financiară 
semnificativă la eforturile de reducere a disparităților economice și sociale din UE; 
reamintește că Elveția beneficiază în mod semnificativ de pe urma participării la 
piața unică; subliniază că viitoarea contribuție a Elveției la coeziunea UE este 
esențială și ar trebui să crească în mod considerabil; 

f) sugerează ca Elveția să explice mai bine cetățenilor săi beneficiile concrete pe care 
le au de pe urma accesului la piața internă și a unei cooperări mai strânse cu UE;

g) recomandă ca, odată încheiat, acordul instituțional să fie transmis fără întârziere 
Parlamentului European, statelor membre și Parlamentului elvețian pentru 
aprobare;

h) constată că Elveția a primit peste un milion de imigranți din UE; 

i) reamintește că, în urma referendumului din 9 februarie 2014, Parlamentul elvețian a 
adoptat, în 2016, o modificare a Legii privind resortisanții străini pentru punerea în 
aplicare a articolului 121a din Constituția federală care a intrat în vigoare la 1 iulie 
2018; subliniază că este esențial ca Consiliul Federal să acorde o atenție deosebită 
punerii în aplicare a articolului 121a pentru a nu pune în pericol dreptul cetățenilor 
UE la liberă circulație; 

j) recunoaște contribuția pe care parteneriatul strâns UE-Elveția o aduce la acordurile 
sectoriale bilaterale; insistă, cu toate acestea, asupra faptului că este momentul să se 
consolideze parteneriatul și să se adopte o abordare mult mai cuprinzătoare și 
substanțială în relațiile bilaterale prin încheierea acordului-cadru;

k) salută faptul că, de foarte mult timp, promovarea păcii a reprezentat o parte 
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importantă a politicii externe a Elveției; ia act de implicarea Elveției în promovarea 
păcii, în special în statele balcanice, precum Bosnia și Herțegovina și Kosovo, în 
Ucraina, în Orientul Mijlociu, în țări precum Siria, în Africa de Nord, în Cornul 
Africii și în Sahel;

l) salută participarea Elveției la misiunile de securitate și apărare ale UE, cum ar fi 
EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali și EUBAM Libya, precum și la 
activitatea Agenției Europene de Apărare; salută cooperarea strânsă cu Elveția în 
ceea ce privește ajutorul umanitar, protecția civilă, combaterea terorismului și 
schimbările climatice;

m) recunoaște contribuția și cooperarea Elveției în contextul fluxurilor de migrație în 
masă către spațiul Schengen și în punerea în aplicare a Agendei europene privind 
migrația; regretă decizia Elveției de a nu semna Pactul mondial privind migrația;

n) sugerează, în contextul măsurilor de sprijin, că directiva UE privind detașarea 
lucrătorilor ar putea lăsa o marjă suficientă pentru ca Elveția să își mențină nivelul 
actual de protecție socială în ceea ce privește oferta transfrontalieră de servicii;

o) salută asocierea Elveției la întregul program Orizont 2020;

p) solicită încheierea negocierilor privind participarea Elveției la programul Erasmus;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, precum și Adunării Federale și Consiliului Federal 
Elvețian.
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