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PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko o institucionalnem okvirnem sporazumu med Evropsko 
unijo in Švicarsko konfederacijo
(2018/2262(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 6. maja 2014 o odobritvi pogajanj o sporazumu med 
EU in Švico o institucionalnem okviru za dvostranske odnose ter začetka pogajanj 
22. maja 2014,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 28. februarja 2017 o odnosih EU s Švicarsko 
konfederacijo,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 14. decembra 2010 in z dne 20 decembra 2012 o 
odnosih EU z državami Efte,

– ob upoštevanju dejstva, da je Švicarska konfederacija julija 2016 umaknila svojo 
prošnjo za članstvo v EU,

– ob upoštevanju dejstva, da so v Švici državljani na referendumu decembra 1992 zavrnili 
sodelovanje v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) s 50,3 % glasov, junija 1997 
iniciativo o pogajanjih o članstvu EU s 74 % glasov, marca 2001 pa iniciativo za „da 
Evropi“ s 77 % glasov,

– ob upoštevanju sporazuma med EU in Švicarsko konfederacijo o trgovanju z emisijami, 
podpisanega 23. novembra 20171,

– ob upoštevanju okvira za sodelovanje med Evropsko obrambno agencijo (EDA) in 
Švico, podpisanega 16. marca 2012,

– ob upoštevanju sporazuma med Švico in Eurojustom o pravosodnem sodelovanju, ki je 
bil podpisan 27. novembra 2008 in začel veljati 22. julija 2011,

– ob upoštevanju sporazuma med Švico in Europolom o sodelovanju med policijskimi 
organi pri preprečevanju mednarodnih hudih kaznivih dejanj, organiziranega kriminala 
in terorizma ter boju proti njim, ki je bil podpisan 24. septembra 2004 in začel veljati 
1. marca 2006, ter razširitve območja uporabe sporazuma z dne 1. januarja 2008,

– ob upoštevanju sporazuma med EU in Švico o izobraževanju, usposabljanju in mladih, 
podpisanega 15. februarja 2010,

– ob upoštevanju sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o 

                                               
1 UL L 322, 7.12.2017, str. 3.
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prostem pretoku oseb, ki je začel veljati 1. junija 20021,

– ob upoštevanju švicarske zvezne ljudske iniciative z dne 9. februarja 2014, ko je 50,3 % 
Švicarjev podprlo predloge za ponovno uvedbo kvot za priseljevanje iz Evropske unije, 
za dajanje prednosti domačim državljanom pri zapolnjevanju prostih delovnih mest in 
za omejitev pravic priseljencev do socialnih prejemkov,

– ob upoštevanju prostotrgovinskega sporazuma med EU in Švico iz leta 1972, ki je bil 
postopoma razširjen2,

– ob upoštevanju sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o 
zračnem prometu, ki je začel veljati 1. junija 20023,

– ob upoštevanju sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o 
železniškem in cestnem prevozu potnikov in blaga, ki je začel veljati 1. junija 20024,

– ob upoštevanju pogajanj o sporazumu med EU in Švicarsko konfederacijo o električni 
energiji, ki so se začela novembra 2007,

– ob upoštevanju 37. medparlamentarnega srečanja med EU in Švico, ki je potekalo 4. in 
5. julija 2018 v Bruslju,

– ob upoštevanju svojih resolucij o Švici, zlasti tiste z dne 7. oktobra 2010 o EGP-Švica: 
Ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga5, in o osnutku predloga resolucije 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov o isti temi z dne 24. aprila 2018,

– ob upoštevanju člena 108(4) in člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in stališča v obliki predlogov 
sprememb Odbora za mednarodno trgovino (A8-0000/2018),

A. ker sedanji odnosi med Švico in EU temeljijo na zapletenem sklopu približno 
20 glavnih sektorskih dvostranskih sporazumov in okoli 100 drugih sporazumov; ker 
Švica le delno sodeluje pri vseh štirih svoboščinah;

B. ker je Svet navedel, da bi morala biti cilja krovnega institucionalnega sporazuma s 
Švico zaščita homogenosti notranjega trga ter zagotovitev pravne varnosti za organe, 
državljane in gospodarske subjekte;

C. ker Švicarski zvezni svet želi z EU skleniti institucionalni sporazum, s katerim bi se 
zagotovila pravna varnost glede dostopa do trga ter ohranili švicarska blaginja, 
neodvisnost in pravni sistem6;

D. ker je Švica izrazila željo, da bi zavezujoče materialne določbe o državni pomoči 
vključila šele v prihodnji sporazum o dostopu do trga, imela pa bi dostop do enotnega 

                                               
1 UL L 114, 30.4.2002, str. 6.
2 UL L 300, 31.12.1972, str. 189.
3 UL L 114, 30.4.2002, str. 73.
4 UL L 114, 30.4.2002, str. 91.
5 UL C 308 E, 20.10.2011, str. 18.
6 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf.
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trga z električno energijo;

E. ker sta Švica in EU 27. maja 2015 podpisali nov sporazum o obdavčevanju dohodka od 
prihrankov, ki od obeh podpisnic od septembra 2018 zahteva samodejno izmenjavo 
podatkov o finančnih računih njunih rezidentov; ker je EU decembra 2017 Švico 
uvrstila na seznam nekooperativnih jurisdikcij na davčnem področju;

F. ker Švica sodeluje v skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP) ter je sodelovala v 
civilnih in vojaških mirovnih misijah v okviru skupne varnostne in obrambne politike 
(SVOP), zlasti v Ukrajini in Maliju;

G. ker je Švica del schengenskega območja od začetka njegovega izvajanja v Švici 
decembra 2008;

H. ker je Švica na podlagi sporazuma o pridružitvi dublinskemu sistemu pridružena delom 
pravnega reda EU na področju azila; ker Švica od leta 2009 finančno in operativno 
prispeva k agenciji Frontex;

I. ker je bilo leta 2017 od 8,48 milijona prebivalcev Švice 2,13 milijona tujih državljanov, 
od katerih se je 1,4 milijona priselilo iz držav članic EU in Evropskega združenja za 
prosto trgovino (EFTA); ker se 320 000 državljanov EU dnevno vozi na delo v Švico, 
450 000 državljanov Švice pa živi v EU;

J. ker je Švica leta 2009 soglašala z nadaljnjo veljavnostjo dvostranskega sporazuma med 
EU in Švico o prostem pretoku oseb;

K. ker morajo tuja podjetja pri napotitvi tujih delavcev v Švico spoštovati švicarske 
minimalne delovne pogoje; ker je glavni izvajalec pravno odgovoren zagotoviti, da 
podizvajalci upoštevajo švicarske predpise o trgu dela; 

L. ker je Švica leta 2002 uvedla t. i. spremljevalne ukrepe, namenjene zaščiti švicarskih 
plač, delovnih pogojev in socialnih standardov; 

M. ker želi Švica iz določb institucionalnega okvirnega sporazuma izključiti obveznosti 
glede državljanstva EU in koordinacije sistemov socialne varnosti;

N. ker je Švica že od leta 1960 članica Efte; 

O. ker je bila iniciativa o samoodločbi 25. novembra 2018 zavrnjena s 66 % vseh glasov in 
v vseh kantonih;

1. priporoči Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko:

a) poudarja, da imata Švica in EU tesne in celovite odnose na številnih področjih ter 
da so ekonomske, politične, socialne, znanstvene in medosebne vezi močne, pri 
čemer želi spomniti na edinstveno kulturno in geografsko bližino med njima;

b) pozdravlja izjavo Švice, da je v njenem interesu in v interesu EU, da se obnovi in 
utrdi dvostranski pristop ter vzpostavijo še tesnejši odnosi;



PE630.430v01-00 6/7 PR\1168476SL.docx

SL

c) poziva, naj se odnosi med EU in njeno tesno partnerico Švico poglobijo s 
čimprejšnjim zaključkom pogajanj o dvostranskem institucionalnem okvirnem 
sporazumu, ter poudarja potencial za nadaljnjo krepitev že vzpostavljenih odnosov; 

d) poudarja, da je prosti pretok oseb temeljni steber politike EU in notranjega trga ter 
da so njegove štiri svoboščine neločljive; obžaluje švicarske enostranske 
spremljevalne ukrepe, ki veljajo od leta 2002, ter Švico in EU poziva, naj o tem 
vprašanju dosežeta obojestransko sprejemljiv dogovor;

e) poudarja, da bi morala Švica še naprej znatno finančno prispevati k prizadevanjem 
za zmanjšanje ekonomskih in socialnih razlik v EU; opominja, da ima Švica 
pomembne koristi od sodelovanja na enotnem trgu; poudarja, da je prihodnje 
švicarsko prispevanje h koheziji EU bistvenega pomena in bi se moralo še povečati; 

f) predlaga, naj Švica svojim državljanom bolje pojasni, katere oprijemljive koristi 
imajo od dostopa do notranjega trga in tesnejšega sodelovanja z EU;

g) poziva, naj se institucionalni sporazum takoj po sklenitvi predloži v odobritev 
Evropskemu parlamentu, državam članicam in švicarskemu parlamentu;

h) ugotavlja, da je Švica sprejela več kot milijon priseljencev iz EU; 

i) želi spomniti, da je švicarski parlament leta 2016 v skladu z referendumom z dne 
9. februarja 2014 sprejel spremembo zakona o tujih državljanih za izvajanje 
člena 121a zvezne ustave, ki je začela veljati 1. julija 2018; poudarja, da je 
bistveno, da zvezni svet pozorno spremlja izvajanje člena 121a, da ne bi bila 
ogrožena pravica državljanov EU do prostega gibanja; 

j) priznava prispevek tesnega partnerstva med EU in Švico k dvostranskim 
sektorskim sporazumom, vendar meni, da je čas, da partnerstvo doseže višjo raven 
ter se sprejme bistveno celovitejši in pomembnejši korak v dvostranskih odnosih, 
tj. sklenitev okvirnega sporazuma;

k) pozdravlja dejstvo, da je spodbujanje miru že zelo dolgo pomemben del švicarske 
zunanje politike; je seznanjen s švicarskim sodelovanjem pri spodbujanju miru, 
zlasti v balkanskih državah, kot sta Bosna in Hercegovina ter Kosovo, Ukrajini, na 
Bližnjem vzhodu v državah, kot je Sirija, ter v severni Afriki, Afriškem rogu in 
Sahelu;

l) pozdravlja sodelovanje Švice v varnostnih in obrambnih misijah EU, kot so 
EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali in EUBAM Libija, ter pri delu 
Evropske obrambne agencije; pozdravlja tesno sodelovanje s Švico na področjih 
humanitarne pomoči, civilne zaščite, boja proti terorizmu in podnebnih sprememb;

m) priznava švicarski prispevek in sodelovanje v okviru množičnih migracijskih tokov 
v schengensko območje ter pri izvajanju evropske agende o migracijah; obžaluje 
odločitev Švice, da ne bo podpisala globalnega dogovora o migracijah;

n) glede spremljevalnih ukrepov meni, da bi direktiva o napotitvi delavcev lahko Švici 
omogočila dovolj manevrskega prostora, da bi pri čezmejnem ponujanju storitev 
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ohranila sedanjo raven socialne zaščite;

o) pozdravlja, da se je Švica pridružila programu Obzorje 2020 kot celoti;

p) poziva, naj se zaključijo pogajanja o švicarskem sodelovanju v programu Erasmus;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu, Komisiji ter 
podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko ter zvezni skupščini in zveznemu svetu Švicarske konfederacije.


	1168476SL.docx

