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NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné 
veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi 
Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou
(2018/2262(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– zo zreteľom na rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014, ktorým sa povoľuje začať rokovania 
o dohode medzi EÚ a Švajčiarskom o inštitucionálnom rámci upravujúcom dvojstranné 
vzťahy, a o začatí rokovaní 22. mája 2014,

– so zreteľom na závery Rady z 28. februára 2017 o vzťahoch EÚ so Švajčiarskou 
konfederáciou,

– so zreteľom na závery Rady zo 14. decembra 2010 a z 20. decembra 2012 o vzťahoch 
EÚ s krajinami EZVO,

– so zreteľom na stiahnutie žiadosti Švajčiarskej konfederácie o členstvo v EÚ v júli 
2016,

– so zreteľom na ľudové hlasovanie v decembri 1992, ktoré ukázalo, že 50,3 % 
švajčiarskeho národa odmieta vstup do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), na 
ľudové hlasovanie o iniciatíve „Rokovania o členstve v EÚ: nechajme rozhodnúť ľudí“ 
v júni 1997, v ktorom 74 % voličov hlasovalo proti, a o iniciatíve „Áno Európe!“ v 
marci 2001 s výsledkom 77 % proti,

– so zreteľom na dohodu medzi EÚ a Švajčiarskou konfederáciou o obchodovaní s 
emisiami, podpísanú 23. novembra 20171,

– so zreteľom na rámec pre spoluprácu Európskej obrannej agentúry (EDA) a Švajčiarska, 
podpísaný 16. marca 2012,

– so zreteľom na dohodu medzi Švajčiarskom a Eurojustom o justičnej spolupráci, ktorá 
bola podpísaná 27. novembra 2008 a nadobudla platnosť 22. júla 2011,

– so zreteľom na dohodu medzi Švajčiarskom a Europolom o spolupráci medzi 
policajnými orgánmi v oblasti prevencie a boja proti závažnej a organizovanej 
medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu, ktorá bola podpísaná 24. septembra 2004 a 
nadobudla platnosť 1. marca 2006, a na rozšírenie oblasti jej uplatňovania z 1. januára 
2008,

– so zreteľom na dohodu medzi EÚ a Švajčiarskom o vzdelávaní, odbornej príprave a 
mládeži, podpísanú 15. februára 2010,

– so zreteľom na dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 322, 7.12.2017, s. 3.
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o voľnom pohybe osôb, ktorá nadobudla platnosť 1. júna 20021,

– so zreteľom na švajčiarsku federálnu občiansku iniciatívu z 9. februára 2014, v ktorej 
50,3 % Švajčiarov podporilo návrhy na obnovenie kvót na prisťahovalectvo z EÚ, na 
vnútroštátne preferencie pri obsadzovaní voľných pracovných miest a na obmedzenie 
práv prisťahovalcov na sociálne dávky,

– so zreteľom na dohodu medzi EÚ a Švajčiarskom o voľnom obchode z roku 1972, ktorá 
sa odvtedy rozšírila2,

– so zreteľom na dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou 
o leteckej doprave, ktorá nadobudla platnosť 1. júna 20023,

– so zreteľom na dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou 
o železničnej a cestnej preprave tovaru a cestujúcich, ktorá nadobudla platnosť 1. júna 
20024,

– so zreteľom na rokovania o dohode o elektrickej energii medzi EÚ a Švajčiarskou 
konfederáciou, ktoré sa začali v novembri 2007,

– so zreteľom na 37. medziparlamentnú schôdzu EÚ a Švajčiarska, ktorá sa konala 4. a 5. 
júla 2018 v Bruseli,

– so zreteľom na svoje uznesenia týkajúce sa Švajčiarska, najmä na uznesenie zo 7. 
septembra 2010 o EHP – Švajčiarsku: Prekážky týkajúce sa úplnej realizácie 
vnútorného trhu5, a na návrh uznesenia Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
na tú istú tému z 24. apríla 2018,

– so zreteľom na článok 108 ods. 4 a článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a pozíciu vo forme pozmeňujúcich 
návrhov Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0000/2018),

A. keďže súčasný vzťah Švajčiarska s EÚ je založený na komplexnom súbore asi 
dvadsiatich hlavných sektorových dvojstranných dohôd a približne 100 ďalších dohôd; 
keďže Švajčiarsko sa len čiastočne zúčastňuje na všetkých štyroch slobodách;

B. keďže Rada uviedla, že všeobecná inštitucionálna dohoda so Švajčiarskom by sa mala 
zamerať na ochranu homogénnosti vnútorného trhu a na zabezpečenie právnej istoty pre 
orgány, občanov a hospodárske subjekty;

C. keďže švajčiarska Spolková rada chce dospieť k inštitucionálnej dohode s EÚ, ktorá 
zabezpečí právnu istotu v oblasti prístupu na trh a ktorá zachová švajčiarsku prosperitu, 
nezávislosť a právny systém6;

                                               
1 Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 6.
2 Ú. v. ES L 300, 31.12.1972, s. 189.
3 Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 73.
4 Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 91.
5 Ú. v. EÚ C 308E, 20.10.2011, s. 18.
6 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf.



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

SK

D. keďže Švajčiarsko vyjadrilo želanie ponechať dôležité záväzné ustanovenia týkajúce sa 
štátnej pomoci pre budúcu dohodu o prístupe na trh a získať prístup na jednotný trh s 
elektrickou energiou;

E. keďže Švajčiarsko a EÚ 27. mája 2015 podpísali novú dohodu o zdaňovaní a príjme z 
úspor, ktorá vyžaduje, aby si obe strany od septembra 2018 automaticky vymieňali 
informácie o finančných účtoch svojich obyvateľov;  keďže EÚ v decembri 2017 
zaradila Švajčiarsko do zoznamu obsahujúceho jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na 
daňové účely;

F. keďže Švajčiarsko spolupracuje v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
(SZBP) a zúčastňuje sa na civilných a vojenských mierových misiách spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP), a to najmä na Ukrajine a v Mali;

G. keďže Švajčiarsko je súčasťou schengenského priestoru od počiatku jeho uplatňovania v 
tejto krajine v decembri 2008;

H. keďže na základe Dublinskej dohody o pridružení je Švajčiarsko pridružené k častiam 
acquis EÚ v oblasti azylu; keďže Švajčiarsko od roku 2009 finančne aj prevádzkovo 
prispieva do agentúry Frontex;

I. keďže v roku 2017 z celkovej švajčiarskej populácie 8,48 milióna bolo 2,13 milióna 
cudzincov, z ktorých 1,4 milióna pochádzalo z členských štátov EÚ a krajín 
Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO); keďže každý deň dochádza do 
Švajčiarska 320 000 občanov EÚ a 450 000 švajčiarskych občanov žije v EÚ;

J. keďže v roku 2009 Švajčiarsko súhlasilo pokračovať v dvojstrannej dohode medzi EÚ a 
Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb;

K. keďže zahraničné spoločnosti, ktoré vysielajú zahraničných pracovníkov do 
Švajčiarska, musia rešpektovať švajčiarske minimálne pracovné podmienky; keďže 
hlavný dodávateľ má právnu zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby subdodávatelia 
dodržiavali švajčiarsku reguláciu pracovného trhu; 

L. keďže Švajčiarsko zaviedlo v roku 2002 „sprievodné opatrenia“ s cieľom chrániť 
švajčiarske mzdy, pracovné podmienky a sociálne normy; 

M. keďže Švajčiarsko chce z ustanovení dohody o inštitucionálnom rámci vylúčiť 
povinnosti týkajúce sa prevzatia občianstva EÚ a koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia;

N. keďže Švajčiarsko je od roku 1960 členom EZVO; 

O. keďže 25. novembra 2018 bola v ľudovom hlasovaní vo všetkých kantónoch zamietnutá 
„Iniciatíva Sebaurčenie“, proti ktorej hlasovalo 66 % voličov;

1. odporúča Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku:

a) zdôrazňuje, že Švajčiarsko a EÚ majú blízke, široké a komplexné vzťahy a že 
hospodárske, politické, sociálne, vedecké a medziľudské väzby a prepojenia sú 
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medzi nimi silné vzhľadom na ich jedinečnú kultúrnu a geografickú blízkosť;

b) víta vyhlásenie Švajčiarska, že je v jeho záujme a tiež v záujme EÚ obnoviť a 
upevniť dvojstranný prístup a vytvárať čoraz bližší vzťah;

c) naliehavo vyzýva, aby sa vzťahy EÚ so svojím blízkym partnerom, Švajčiarskom, 
dostali na vyššiu úroveň, a to prostredníctvom včasného ukončenia rokovaní o 
dvojstrannej dohode o inštitucionálnom rámci, a zdôrazňuje možnosť ďalšieho 
upevnenia už existujúcich vzťahov; 

d) zdôrazňuje, že voľný pohyb osôb je základným pilierom politiky EÚ a že vnútorný 
trh a jeho štyri slobody sú neoddeliteľné; vyjadruje poľutovanie nad „sprievodnými 
opatreniami“, ktoré sú vo Švajčiarsku platné od roku 2002; a vyzýva Švajčiarsko a 
EÚ, aby v tejto otázke dospeli k obojstranne prijateľnej dohode;

e) zdôrazňuje skutočnosť, že Švajčiarsko by malo naďalej poskytovať významný 
finančný príspevok v snahe znižovať hospodárske a sociálne rozdiely v EÚ; 
pripomína, že účasť na jednotnom trhu prináša Švajčiarsku značné výhody; 
zdôrazňuje, že v budúcnosti je prispievanie Švajčiarska do súdržnosti EÚ 
nevyhnutné a malo by sa výrazne zintenzívniť; 

f) navrhuje, aby Švajčiarsko svojim občanom lepšie vysvetlilo hmatateľné výhody, 
ktoré pre nich vyplývajú z prístupu na vnútorný trh a z bližšej spolupráce s EÚ;

g) naliehavo vyzýva, aby inštitucionálna dohoda bola hneď po jej uzavretí 
bezodkladne predložená Európskemu parlamentu, členským štátom a 
švajčiarskemu parlamentu na schválenie;

h) poznamenáva, že Švajčiarsko dobre prijalo viac ako milión prisťahovalcov z EÚ; 

i) pripomína, že po referende 9. februára 2014 švajčiarsky parlament prijal v roku 
2016 novelu zákona o cudzincoch týkajúcu sa vykonávania článku 121a federálnej 
ústavy s nadobudnutím účinnosti od 1. júla 2018; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
Spolková rada venovala osobitnú pozornosť vykonávaniu článku 121a tak, aby 
nebolo ohrozené právo občanov EÚ na voľný pohyb; 

j) uznáva, že blízke partnerstvo EÚ a Švajčiarska má prínosy pre dvojstranné 
sektorové dohody; nalieha však, že nastal čas posunúť partnerstvo na vyššiu úroveň 
a uzavretím rámcovej dohody spraviť oveľa komplexnejší a významnejší krok ku 
dvojstranným vzťahom;

k) víta skutočnosť, že už veľmi dlho je presadzovanie mieru dôležitou súčasťou 
švajčiarskej zahraničnej politiky; berie na vedomie zapojenie Švajčiarska do 
presadzovania mieru, obzvlášť v balkánskych štátoch ako Bosna a Hercegovina a 
Kosovo, na Ukrajine, na Blízkom východe v krajinách ako Sýria, v severnej Afrike, 
v Africkom rohu a v Saheli;

l) víta účasť Švajčiarska na bezpečnostných a obranných misiách EÚ ako EUFOR 
ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali a EUBAM Líbya a na práci Európskej 
obrannej agentúry; víta blízku spoluprácu so Švajčiarskom v oblasti humanitárnej 
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pomoci, civilnej ochrany, boja proti terorizmu a v oblasti zmeny klímy;

m) uznáva švajčiarsky prínos a spoluprácu v kontexte masových migračných tokov do 
schengenského priestoru a vo vykonávaní európskej migračnej agendy; vyjadruje 
poľutovanie nad rozhodnutím Švajčiarska nezapojiť sa do globálneho paktu o 
migrácii;

n) v kontexte sprievodných opatrení navrhuje, aby smernica EÚ o vysielaní 
pracovníkov ponechala dostatok priestoru pre Švajčiarsko v záujme zachovania 
jeho súčasnej úrovne sociálnej ochrany v prípade cezhraničnej ponuky služieb;

o) víta pridruženie sa Švajčiarska k celému programu Horizont 2020;

p) naliehavo požaduje ukončenie rokovaní o účasti Švajčiarska na programe Erasmus;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii a 
podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku, ako aj Federálnemu zhromaždeniu a Spolkovej rade Švajčiarskej 
konfederácie.
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