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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS REKOMMENDATION

till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende avtalet om en institutionell 
ram mellan EU och Schweiz
(2018/2262(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets beslut av den 6 maj 2014 om godkännande av förhandlingar 
om ett avtal mellan EU och Schweiz om en institutionell ram för bilaterala förbindelser, 
och om förhandlingarnas inledande den 22 maj 2014,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 28 februari 2017 om EU:s förbindelser med 
Schweiz,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 14 december 2010 och den 20 december 2012 
om EU:s förbindelser med Efta-länderna,

– med beaktande av att Schweiz återkallade sin ansökan om EU-medlemskap i juli 2016,

– med beaktande av att det schweiziska folket i en folkomröstning röstade nej till 
deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) med 50,3 % i 
december 1992, initiativet ”Förhandlingar om EU-medlemskap: låt folket avgöra” med 
74 % i juni 1997 och initiativet ”Ja till Europa!” med 77 % i mars 2001,

– med beaktande av avtalet mellan EU och Schweiz om handel med utsläppsrätter som 
undertecknades den 23 november 20171,

– med beaktande av ramen för samarbete mellan Europeiska försvarsbyrån (EDA) och 
Schweiz som undertecknades den 16 mars 2012,

– med beaktande av avtalet mellan Schweiz och Eurojust om rättsligt samarbete, som 
undertecknades den 27 november 2008 och trädde i kraft den 22 juli 2011,

– med beaktande av avtalet mellan Schweiz och Europol om samarbete mellan 
polismyndigheter för att förhindra och bekämpa grov och organiserad internationell 
brottslighet och terrorism, som undertecknades den 24 september 2004 och trädde i 
kraft den 1 mars 2006, och av utvidgningen av tillämpningsområdet enligt avtalet av
den 1 januari 2008,

– med beaktande av avtalet mellan EU och Schweiz om allmän utbildning, 
yrkesutbildning och ungdom, som undertecknades den 15 februari 2010,

– med beaktande av avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer, som 

                                               
1 EUT L 322, 7.12.2017, s. 3.
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trädde i kraft den 1 juni 20021,

– med beaktande av det schweiziska federala medborgarinitiativet av den 9 februari 2014, 
där 50,3 % av det schweiziska folket ställde sig bakom förslag om att återinföra 
invandringskvoter med EU, om nationellt företräde vid tillsättande av vakanser, och om 
att begränsa invandrares rätt till sociala förmåner,

– med beaktande av 1972 års frihandelsavtal mellan EU och Schweiz, som har utvidgats 
under åren2,

– med beaktande av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska 
edsförbundet som trädde i kraft den 1 juni 20023,

– med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska 
edsförbundet om gods- och persontransporter på väg och järnväg, som trädde i kraft 
den 1 juni 20024,

– med beaktande av förhandlingarna om ett elavtal mellan EU och Schweiz, som inleddes 
i november 2007,

– med beaktande av det 37:e interparlamentariska mötet mellan EU och Schweiz som 
ägde rum i Bryssel den 4–5 juli 2018,

– med beaktande av sina resolutioner om Schweiz, i synnerhet av den 7 oktober 2010 om 
EES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden5, och 
av utkastet till resolutionsförslag från dess utskott för inre marknaden och 
konsumentskydd om samma ämne av den 24 april 2018,

– med beaktande av artiklarna 108.4 och 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och ståndpunkten i form 
av ändringsförslag från utskottet för internationell handel (A8–0000/2018), och av 
följande skäl:

A. Schweiz nuvarande förbindelser med EU bygger på en komplicerad uppsättning av 
ungefär 20 huvudsakliga bilaterala sektorsavtal och ungefär 100 andra avtal. Schweiz 
deltar endast delvis i alla fyra friheter.

B. Rådet har slagit fast att ett övergripande institutionellt avtal med Schweiz bör syfta till 
att skydda enhetligheten på den inre marknaden och garantera rättssäkerheten för 
myndigheter, medborgare och ekonomiska aktörer.

C. Det schweiziska förbundsrådet vill sluta ett institutionellt avtal med EU som garanterar 
rättssäkerheten på området för marknadstillträde och bevarar det schweiziska 

                                               
1 EGT L 114, 30.4.2002, s. 6.
2 EGT L 300, 31.12.1972, s. 189.
3 EGT L 114, 30.4.2002, s. 73.
4 EGT L 114, 30.4.2002, s. 91.
5 EUT C 308 E, 20.10.2011, s.18.
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välståndet, oberoendet och rättssystemet1.

D. Schweiz har uttryckt en önskan om att lämna bindande väsentliga bestämmelser om 
statligt stöd för ett framtida avtal om marknadstillträde och få tillträde till den inre 
marknaden för el.

E. Schweiz och EU tecknade ett nytt avtal om beskattning av inkomster från sparande 
den 27 maj 2015, som kräver att båda parter automatiskt utbyter information om 
varandras medborgares konton för finansiella transaktioner från september 2018. EU 
betecknade Schweiz som ”icke samarbetsvillig jurisdiktion på skatteområdet” i 
december 2017.

F. Schweiz samarbetar inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 
(Gusp) och har deltagit i de civila och militära fredsuppdragen inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), i synnerhet i Ukraina och Mali.

G. Schweiz har varit en del av Schengenområdet sedan starten på dess schweiziska 
genomförande i december 2008.

H. Med grund i Dublinassocieringsavtalet är Schweiz associerat med delar av EU:s 
asylregelverk. Schweiz har bidragit ekonomiskt och operativt till Frontex sedan 2009.

I. År 2017 omfattade den schweiziska befolkningen på 8,48 miljoner människor 
2,13 miljoner utländska medborgare, varav 1,4 miljoner kom från medlemsstaterna i EU 
och Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta). Varje dag pendlar 320 000 EU-
medborgare till Schweiz, och 450 000 schweiziska medborgare bor i EU.

J. År 2009 samtyckte Schweiz till att förlänga det bilaterala avtalet mellan EU och 
Schweiz om fri rörlighet för personer.

K. Utländska företag är skyldiga att respektera de schweiziska minimiarbetsvillkoren vid 
utstationering av utländska arbetstagare till Schweiz. Huvudentreprenören är rättsligt 
skyldig att säkerställa att underleverantörer följer de schweiziska 
arbetsmarknadsbestämmelserna. 

L. År 2002 införde Schweiz ”kompletterande åtgärder” i syfte att skydda schweiziska 
löner, arbetsvillkor och sociala normer. 

M. Schweiz vill utesluta skyldigheter rörande övertagande av EU-medborgarskap och 
samordning av sociala trygghetssystem från bestämmelserna i avtalet om en 
institutionell ram.

N. Schweiz har varit medlem i Efta sedan 1960. 

O. I en folkomröstning den 25 november 2018 röstades ”Självbestämmandeinitiativet” ned 
med 66 % och av alla kantoner.

                                               
1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
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1. Europaparlamentet rekommenderar rådet, kommissionen och vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

a) att betona att förbindelserna mellan Schweiz och EU är täta, breda och omfattande, 
och att ekonomiska, politiska, sociala, vetenskapliga och mellanmänskliga band 
och kopplingar är starka, och att erinra om den unika kulturella och geografiska 
närheten mellan de två,

b) att välkomna det schweiziska uttalandet att det ligger i landets, och EU:s, intresse 
att förnya och konsolidera den bilaterala strategin och att skapa en allt närmare 
relation,

c) att eftertryckligen efterlysa att EU:s förbindelser med dess nära partner, Schweiz, 
stärks genom ett slutförande i rätt tid av förhandlingarna om det bilaterala avtalet 
om en institutionell ram, och att framhäva möjligheterna att ytterligare intensifiera 
befintliga förbindelser, 

d) att betona att den fria rörligheten för personer är en grundpelare i EU:s politik och 
den inre marknaden, och att dess fyra friheter är odelbara, att beklaga Schweiz 
ensidiga ”kompletterande åtgärder” som har varit i kraft sedan 2002, och att 
uppmana Schweiz och EU att nå en ömsesidigt godtagbar överenskommelse i 
frågan,

e) att understryka att Schweiz bör fortsätta att lämna ett betydande ekonomiskt bidrag 
för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i EU; att påminna om att 
Schweiz drar stor nytta av att delta på den inre marknaden; att betona att framtida 
bidrag från Schweiz till EU:s sammanhållning är avgörande och bör ökas markant, 

f) att föreslå att Schweiz på ett bättre sätt förklarar för sina medborgare vilka 
påtagliga fördelar de får genom att ha tillträde till den inre marknaden och ett tätare 
samarbete med EU,

g) att bestämt efterlysa att det institutionella avtalet, så snart det slutits, utan dröjsmål 
lämnas till Europaparlamentet, medlemsstaterna och det schweiziska parlamentet 
för godkännande,

h) att notera att Schweiz har tagit emot långt fler än en miljon invandrare från EU, 

i) att påminna om att det schweiziska parlamentet, efter folkomröstningen 
den 9 februari 2014, år 2016 godkände en ändring av utlänningslagen för 
genomförandet av artikel 121a i den federala konstitutionen, som trädde i kraft 
den 1 juli 2018; att betona att det är av avgörande vikt att förbundsrådet noggrant 
genomför artikel 121a för att inte äventyra EU-medborgarnas rätt till fri rörlighet, 

j) att erkänna det bidrag som det nära partnerskapet mellan EU och Schweiz innebär 
för de bilaterala sektorsavtalen; att trycka på att det är dags att stärka partnerskapet 
och ta ett mycket mer omfattande och väsentligt steg i de bilaterala relationerna 
genom att sluta ramavtalet,

k) att välkomna att främjandet av fred under en väldigt lång tid har varit en viktig del 
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av den schweiziska utrikespolitiken; att notera Schweiz deltagande i främjandet av 
fred, i synnerhet i Balkanstaterna, t.ex. Bosnien och Hercegovina och Kosovo, i 
Ukraina, i Mellanöstern i sådana länder som Syrien, i Nordafrika, på Afrikas horn 
och i Sahel,

l) att välkomna Schweiz deltagande i EU:s säkerhets- och försvarspolitiska uppdrag, 
t.ex. i Eufor Althea, Eulex Kosovo, EUTM Mali, och EU BAM Libyen, och i 
Europeiska försvarsbyråns arbete; att välkomna det nära samarbetet med Schweiz 
rörande humanitärt bistånd, civilskydd, bekämpande av terrorism och 
klimatförändringar,

m) att erkänna det schweiziska bidraget och samarbetet inom ramen för massiva 
migrationsströmmar till Schengenområdet och vid genomförandet av den 
europeiska migrationsagendan; att beklaga Schweiz beslut att inte ansluta sig till 
den globala migrationspakten,

n) att inom ramen för de kompletterande åtgärderna föreslå att EU:s direktiv om 
utstationering av arbetstagare skulle kunna lämna tillräckligt med utrymme åt 
Schweiz så att landet kan behålla sitt nuvarande sociala skydd när det gäller 
gränsöverskridande erbjudande av tjänster,

o) att välkomna Schweiz associering till hela Horisont 2020-programmet,

p) att med eftertryck efterlysa att förhandlingarna om det schweiziska deltagandet i
Erasmus-programmet slutförs.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till 
rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt till Schweiz 
förbundsförsamling och förbundsråd.
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