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Strategia bilateralizmu
w polityce Konfederacji Szwajcarskiej
wobec Unii Europejskiej
Integracja europejska była dla Szwajcarii od poczàtku politycznym
i gospodarczym wyzwaniem. Fenomen sytuacji Helwetów polega na
tym, ˝e nie przystàpili do UE, mimo spełniania wszelkich kryteriów
członkostwa. Szwajcaria zawsze podchodziła do integracji europejskiej
z du˝ym dystansem, co nie oznacza, ˝e pozostawała oboj´tna wobec tego procesu, tak w przeszłoÊci, jak i obecnie. Przeciwnie, integracja europejska ciàgle stawiała na porzàdku dnia potrzeb´ reakcji Szwajcarów
oraz kreowała okreÊlone koncepcje ich własnej polityki, którà przyj´to
okreÊlaç politykà integracyjnà. Sam proces integracji europejskiej, jego
zakres i efekty współkształtowały rang´ polityki integracyjnej Szwajcarii, czyniàc z niej jednà z podstawowych kwestii polityki wewn´trznej
oraz jeden z priorytetów polityki zagranicznej na przestrzeni ostatnich
niemal 60 lat.
Negatywny wynik referendum w sprawie członkostwa Szwajcarii
w Europejskim Obszarze Gospodarczym z 6 grudnia 1992 r. wyznacza
cezur´ w jej polityce integracyjnej, gdy˝ od tego momentu Berno musiało pospiesznie przebudowywaç koncepcje swojej polityki integracyjnej. Dotychczas jej kierunek wyznaczało planowane wejÊcie do EOG
i perspektywa członkostwa w UE, ale został on na dłu˝szy czas zablokowany na skutek odrzucenia w referendum projektu członkostwa
w EOG. Zapoczàtkowana została wówczas, trwajàca do dziÊ, nowa faza
szwajcarskiej polityki integracyjnej, której głównym instrumentem stały
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si´ umowy bilateralne. Działania te zyskały rang´ oficjalnej strategii, b´dàcej całoÊciowà koncepcjà polityki integracyjnej, kształtujàcej współprac´ mi´dzy Szwajcarià i Unià Europejskà. Poniewa˝ jej kluczowym
elementem sà umowy bilateralne, nazywana jest strategià bilateralizmu
lub po prostu bilateralizmem. Realizowana była dotychczas w ramach
dwóch pakietów umów bilateralnych – Bilaterale I i Bilaterale II. Uwarunkowaniom, w jakich prowadzone były negocjacje, i postanowieniom
umów pierwszego pakietu poÊwi´cona jest niniejsza, pierwsza cz´Êç
publikacji. Umowy drugiego pakietu – Bilaterale II, b´dà przedmiotem
drugiej cz´Êci pracy, która zostanie zamieszczona w nast´pnym numerze „Studiów Europejskich”.

1. Pierwszy pakiet umów bilateralnych Szwajcaria – UE
(Bilaterale I)
Po odrzuceniu przez wyborców członkostwa w EOG dla rzàdu w Bernie było oczywiste, ˝e w dajàcej si´ przewidzieç perspektywie nie uda
si´ uzyskaç poparcia wi´kszoÊci szwajcarskiego elektoratu dla tej sprawy. Zatem Berno, majàc tak˝e na uwadze koniecznoÊç przeciwdziałania
potencjalnej izolacji Szwajcarii w Europie, rozwin´ło aktywnoÊç zmierzajàcà do zapewnienia rozwoju stosunków z UE na podstawie umów
bilateralnych,1 obejmujàcych wybrane dziedziny współpracy.
Poczàtkowo umowy bilateralne były reakcjà na odrzucenie przez
elektorat integracyjnego projektu rzàdu i wi´kszoÊci parlamentarnej, jakim było wejÊcie Szwajcarii do EOG, a z czasem rozwin´ły si´ w substytut członkostwa w EOG. Polityka integracyjna realizowana w oparciu
o umowy bilateralne podniesiona została do rangi oficjalnej strategii,
kształtujàcej relacje z UE i b´dàcej alternatywà członkostwa Szwajcarii
w Unii. Głównym jej celem, na poczàtku i obecnie, jest zapewnienie dost´pu Szwajcarii do europejskiego rynku wewn´trznego przez otwarcie
rynków sektorowych.2
W 1993 r. rzàd Szwajcarii zwrócił si´ do Komisji Europejskiej z propozycjà rozpocz´cia negocjacji w sprawie umów bilateralnych i zaproponował 15 obszarów negocjacyjnych. Bruksela zaakceptowała jedynie
1
Ch. Calliess, Die Privilegierte Partnerschaft der Schweiz als Modell für die Erweiterungsfrage der EU w: Schriftenreihe des Arbeitskreises Europäische Integration, e.V.
61, Nomos Verlag, Baden-Baden, s. 289.
2
C. Dupont, P. Sciarini, Back to the future. The first round of bilateral negotiations
with the EU, w: Switzerland and the European Union, s. 202.
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pi´ç: zamówienia publiczne, techniczne ograniczenia w handlu, badania naukowe, transport drogowy i transport lotniczy. Strona unijna zaproponowała dwa obszary: rolnictwo i swobod´ przepływu osób, pozostajàce w polu szczególnego zainteresowania niektórych paƒstw
członkowskich.3
Rozpocz´te w 1994 r. długotrwałe, a momentami trudne,4 negocjacje mi´dzy Szwajcarià i Komisjà Europejskà zakoƒczyły si´ podpisaniem 21 czerwca 1999 r. siedmiu umów, które rozszerzały dost´p
Szwajcarii do rynku UE poza regulacje klasycznej szwajcarsko-unijnej
Umowy o wolnym handlu z 1972 r. Poniewa˝ umowy te stanowiły jeden pakiet, przyj´to nazywaç je Bilaterale I. W zwiàzku z tym, ˝e ich
merytoryczny zakres wyznaczał wymieniony w ka˝dej umowie obszar,
uznaje si´ je tak˝e za umowy sektorowe.5 Ró˝ny stopieƒ zainteresowania Szwajcarii i Unii Europejskiej poszczególnymi umowami miał istotny wpływ na post´p w dotyczàcych ich negocjacjach. W celu uzyskania w tym zakresie równowagi6 strona unijna zaproponowała prawne
powiàzanie umów w jednà całoÊç (podejÊcie pakietowe) za pomocà tzw.
Guillotine Klausel (klauzuli gilotynowej), która powoduje uniewa˝nienie wszystkich umów w przypadku, gdy jedna ze stron wypowiada któràkolwiek z nich.7
Wszystkie umowy weszły w ˝ycie jednoczeÊnie – 1 czerwca 2002 r.,
po wczeÊniejszym fakultatywnym referendum, które odbyło si´ 21 maja 2000 r. i miało pozytywny wynik (67,2% głosów poparcia).
Na cały pierwszy pakiet umów (Bilaterale I) składa si´ siedem porozumieƒ o współpracy mi´dzy Szwajcarià i UE w nast´pujàcych sektorach:
3

Ibidem, s. 202.
Po uruchomieniu w Szwajcarii procedury inicjatywy powszechnej (20.02.1994),
pod hasłem „ochrony obszaru Alp przed szkodami zwiàzanymi z ruchem tranzytowym”
(tzw. Inicjatywa Alpejska), negocjacje mi´dzy UE i Szwajcarià zostały zablokowane przez
stron´ unijnà, poniewa˝ inicjatywa niosła groêb´ dyskryminacji zagranicznych firm
transportowych i naruszenia szwajcarsko-wspólnotowej umowy tranzytowej. Ostatecznie negocjacje zostały wznowione w listopadzie 1994.
5 Umowy zostały opublikowane w „Bundesblatt 1999”, s. 6489; zob.: http://www.humanrights.ch/home/upload/pdf/070321_Factsheets_Billaterale.pdf
6 Chodziło o niedopuszczenie do sytuacji, jaka miała miejsce w przypadku wynegocjowanej umowy w sprawie członkostwa Szwajcarii w EOG, zob.: Botschaft des Bundesrates zur Genehmigung der sektoriellen Abkommen zwischen der Schweiz und der
EG vom 23 Juni 1999, „Bundesblatt 1999”, s. 6128.
7 Komisja Europejska posługuje si´ terminem „klauzula rozwiàzania”, a w interpretacji podkreÊla, ˝e wszystkie porozumienia weszły w ˝ycie w tym samym czasie i wszystkie przestanà obowiàzywaç, jeÊli jedno z nich zostanie wypowiedziane.
4
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• badania naukowe,
• techniczne bariery wymiany handlowej,
• swobodny przepływ osób,
• transport lotniczy,
• transport kołowy,
• rolnictwo,
• zamówienia publiczne.
Wszystkie umowy bilateralne pierwszego pakietu, z wyjàtkiem Umowy w sprawie badaƒ naukowych, majà charakter porozumieƒ otwierajàcych dost´p do konkretnego segmentu rynku Unii Europejskiej.
1.1. Badania naukowe
Współpraca Szwajcarii i UE w obszarze badaƒ naukowych ma długie
tradycje. Pierwsze porozumienia zawierane były ju˝ w latach 70. XX w.
i obejmowały specyficzne dziedziny (drewno jako surowiec odnawialny,
fizyka jàdrowa, meteorologia) oraz ogólnie porozumienia współprac´ naukowà w latach 1985–1986. Umo˝liwiały one ograniczony udział Szwajcarii w niektórych programach badawczych Wspólnot Europejskich na
zasadzie project by project, finansowanych bezpoÊrednio i całkowicie
przez Berno. Szwajcaria uczestniczyła jako trzeci kraj w Ramowych programach badawczych UE od 1992 r.
Z chwilà zawarcia Umowy o współpracy w obszarze badaƒ naukowych (podpisanie 21 czerwca 1999 r., akceptacja w referendum 21 maja 2000 r., wejÊcie w ˝ycie 1 czerwca 2002 r.)8 szwajcarski sektor
badawczy uzyskał prawa pełnego uczestnictwa we współpracy w 5. Ramowym programie badawczym UE. Umowa była ju˝ dwukrotnie przedłu˝ana: w 2003 r., w zwiàzku z 5. RPB (2003–2006), oraz w 2007 r.,
w zwiàzku z 7. RPB (2007–2013). Na jej mocy wywodzàcy si´ ze Szwajcarii uczestnicy projektów badawczych, tj. wy˝sze uczelnie, przedsi´biorstwa i osoby indywidualne, zostali zrównani w prawach z partnerami
z krajów członkowskich UE. W praktyce oznacza to, ˝e Êrodki finansowe otrzymujà bezpoÊrednio z Komisji Europejskiej. Ponadto przysługuje im prawo zgłaszania wniosków projektowych i koordynacji. Do zgłoszenia projektu potrzebujà jedynie dwu partnerów z paƒstw UE/EOG
bàdê innego paƒstwa stowarzyszonego.9
8 Abkommen vom 25. Juni 2007 über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen
Gemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft andererseits, SR 0.420.513.1.
9 Bilaterale Abkommen Schweiz – Europaische Union, Integrationsburo EDA/EVD,
Mai 2008, s. 33.
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Jako kraj stowarzyszony z UE, Szwajcaria uzyskała dzi´ki wspomnianej umowie szerokie mo˝liwoÊci oddziaływania przez udział swoich
przedstawicieli w ró˝nego rodzaju gremiach sterujàcych i doradczych,
zajmujàcych si´ realizacjà programów badawczych.
1.2. Techniczne bariery wymiany handlowej
Umowa bilateralna o usuwaniu technicznych barier wymiany handlowej, zwana te˝ MRA, od angielskoj´zycznej nazwy Mutual Recognition
Agreement (podpisanie 21 czerwca 1999 r., akceptacja w referendum
21 maja 2000 r., wejÊcie w ˝ycie 1 czerwca 2002 r.),10 przewiduje wzajemne uznawanie certyfikatów zgodnoÊci z normami wskazanych w niej
artykułów przemysłowych. W praktyce oznacza to, ˝e – według przyj´tej w umowie zasady równowa˝noÊci prawodawstwa Szwajcarii i UE –
do wprowadzenia np. szwajcarskiego produktu na rynek UE wystarcza
jeden certyfikat zgodnoÊci z normà. Tym samym wydany przez właÊciwy urzàd w Szwajcarii certyfikat upowa˝nia wytwórc´ do opatrzenia
produktu wymaganym przy eksporcie do UE znakiem CE i do wprowadzenia go na tamten rynek, bez dodatkowych testów i zezwoleƒ unijnych.11 Przed zawarciem umowy eksport nowych artykułów przemysłowych poprzedzaç musiało przeprowadzenie dwóch procedur
uzyskiwania certyfikatu zgodnoÊci, szwajcarskiej i unijnej. Dzi´ki likwidacji owej podwójnej procedury usuni´to powa˝nà barier´ wymiany
handlowej – obni˝ono koszty i skrócono czas potrzebny na przeprowadzenie formalnoÊci zwiàzanych z wprowadzaniem na rynek europejski
bàdê szwajcarski ka˝dego nowego artykułu przemysłowego.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e rzàd Szwajcarii podejmował ju˝ wczeÊniej
działania majàce na celu eliminacj´ zró˝nicowanych norm w produkcji
na rynek wewn´trzny i europejski. Polegały na wprowadzeniu (ju˝ po
negatywnym wyniku referendum w sprawie EOG w 1992 r.) obowiàzku
szerokiego i autonomicznego dostosowania szwajcarskich standardów
technicznych do norm obowiàzujàcych w UE.12 Od tego czasu wszystkie nowe regulacje w zakresie norm i standardów technicznych przyjmuje si´ w Szwajcarii w taki sposób, ˝eby były zasadniczo zgodne z obowiàzujàcymi w Unii. Ciàgle jednak w niektórych dziedzinach, np.
ochronie zdrowia, ochronie konsumentów czy ekologii, dopuszczalne sà
10

Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und der Europäischen Gemeinschaft über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen, SR 0.946.526.81.
11 Bilaterale Abkommen Schweiz – Europäische Union, op.cit., s. 34.
12 Ustawa federalna odnoszàca si´ do tych zagadnieƒ weszła w ˝ycie 1.07.1996 r.
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odst´pstwa od regulacji unijnych, jeÊli wymaga tego – jak si´ to okreÊla
– nadrz´dny interes publiczny.
1.3. Swobodny przepływ osób
Najbardziej skomplikowany przebieg miały negocjacje w obszarze
swobodny przepływ osób. Propozycja zawarcia bilateralnej umowy w tym
zakresie zgłoszona została przez stron´ unijnà.13 Chodziło o szczególne
osiàgni´cie UE i najistotniejszy element acquis communautaire, co miało du˝e znaczenie, gdy˝ szwajcarska polityka imigracyjna była w owym
czasie wysoce restrykcyjna i polegała na Êcisłej kontroli imigracji za pomocà kwot i pozwoleƒ.
Komisja Europejska podkreÊlała w trakcie negocjacji, ˝e umowa w finalnym kształcie winna oznaczaç wprowadzenie pełnej wolnoÊci przepływu osób. Powołujàc si´ na mo˝liwoÊç odrzucenia takiego rozwiàzania
w referendum, Szwajcaria przedstawiła propozycj´ stopniowego znoszenia obowiàzujàcego systemu kwot oraz pozwoleƒ i zgłosiła sprzeciw
wobec wszelkiego automatyzmu we wprowadzaniu swobody przepływu
osób. W pewnym momencie podj´ła nawet prób´ przesuni´cia negocjacji na póêniejszy okres i proponowała powrót do stołu rozmów po
trzech latach. Ostatecznie Umowa o swobodzie przepływu osób została
podpisana razem z pozostałymi 21 czerwca 1999 r. (akceptacja w referendum 21 maja 2000 r., wejÊcie w ˝ycie 1 czerwca 2002 r.).14 Wprowadzała na wniosek Szwajcarii okresy przejÊciowe i okreÊlała warunki
zapewniajàce jej pełnà kontrol´ i gwarancje stopniowego otwierania rynku pracy. Istotny był zapis o mo˝liwoÊci wypowiedzenia umowy po okresie siedmiu lat, w drodze referendum. UE uzyskała uznanie zasady swobody przepływu osób, najpierw na powiàzany z sankcjà referendum
siedmioletni okres, a nast´pnie przewidziany po 2014 r. przepływ osób
wolny od jakichkolwiek restrykcji.15
Obywatele Szwajcarii i UE na zasadzie wzajemnoÊci uzyskali prawo
wyboru miejsca pracy i stałego pobytu (osiedlenia) na terenie Szwajcarii i w krajach członkowskich UE,16 pod warunkiem, ˝e legitymujà si´
13 Por.: Schweizer Europapolitik: Wie tragfähig ist der Bilateralismus?, ETH – Zürich, „CSS Analysen zur Sicherheitspolitik”, no. 37, Juli 2008, s. 2.
14 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits
über die Freizügigkeit, SR 0.142.112.681.
15 C. Dupont, P. Sciarini, Back to the future..., op.cit., s. 206.
16 M. Vahl, N. Grolimund, Integration without Membership. Switzerland’s bilateral
agreements with the European Union, Brussels 2006, s. 26.
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umowà o stosunku pracy, dysponujà podstawami formalnoprawnymi, by
podjàç prac´ na zasadzie samozatrudnienia, lub, jeÊli nie podlegajà zatrudnieniu, mogà si´ wykazaç niezb´dnà iloÊcià Êrodków finansowych
oraz posiadajà ubezpieczenie zdrowotne.
Swobod´ przepływu osób ugruntowano zapisami o wzajemnym
uznawaniu dyplomów zawodowych i koordynacjà w zakresie paƒstwowych systemów ubezpieczenia socjalnego.17 Szwajcaria została włàczona do wielostronnego systemu ubezpieczeƒ socjalnych UE, obejmujàcego Êwiadczenia emerytalne, ochron´ zdrowia, pomoc rodzinie i inne
korzyÊci z zakresu bezpieczeƒstwa socjalnego. Umowa o swobodzie
przepływu osób reguluje tak˝e kwestie transgranicznego Êwiadczenia
usług w krótkim przedziale czasu.
Regulacje o kontyngentach zostały zniesione po pi´ciu latach obowiàzywania umowy, tj. 31 maja 2007 r., w odniesieniu do „starych” krajów członkowskich, Malty i Cypru.18 Dla pozostałych oÊmiu paƒstw,
które weszły do UE w 2004 r., ustalono w dodatkowym protokole (Protokół I) do umowy ograniczenia dotyczàce zatrudnienia i osiedlania si´,
które b´dà utrzymane w mocy do 2011 r. W stosunku do Bułgarii i Rumunii, b´dàcych członkami UE od 2007 r., ustalono w kolejnym protokole do umowy głównej (Protokół II) ograniczenia przesiedleƒ na siedem lat od momentu wejÊcia w ˝ycie zawartych w nim uzgodnieƒ. Po
tym okresie w odniesieniu do obu krajów wa˝na b´dzie jeszcze przez
trzy lata klauzula ochronna, dajàca mo˝liwoÊç powrotu do kontyngentów, gdyby sytuacja tego wymagała.
Umowa o swobodzie przepływu osób, jako jedyna z pakietu Bilaterale I, została zawarta na okres siedmiu lat, a jej przedłu˝enie uzale˝niono od decyzji rzàdu i parlamentu Szwajcarii, z mo˝liwoÊcià odwołania si´, z godnie z regułami demokracji bezpoÊredniej, do referendum.
W rezultacie tej decyzji po upływie siedmiu lat od momentu wejÊcia jej
w ˝ycie, najpóêniej do 31 maja 2009 r., Szwajcaria musiała notyfikowaç
UE, czy umowa b´dzie obowiàzywaç w przyszłoÊci. Parlament Szwajcarii podjàł 13 czerwca 2008 r., du˝à wi´kszoÊcià głosów, decyzj´ o prze17

Przyj´cie rozwiàzania obowiàzujàcego w UE nie nastr´czało Szwajcarii wi´kszych
trudnoÊci, gdy˝ w zakresie zabezpieczenia społecznego nie obowiàzuje w UE zasada harmonizacji prawodawstw krajowych, w odró˝nieniu od wielu dziedzin obj´tych wspólnà
politykà, i mo˝liwa jest tylko koordynacja krajowych regulacji w celu usuwania negatywnych skutków w sferze ochrony socjalnej pracowników migrujàcych.
18 Poczàtkowo Komisja Europejska zabiegała w negocjacjach o podobne rozwiàzanie
w odniesieniu do wszystkich krajów, które weszły do UE w 2004 r. Nieust´pliwoÊç Szwajcarii oraz poparcie ze strony Niemiec, Francji i Austrii spowodowały zmian´ stanowiska negocjacyjnego KE.
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dłu˝eniu umowy i jej rozszerzeniu na Bułgari´ i Rumuni´.19 Przeciwko
tej decyzji została jednak uruchomiona procedura przeprowadzenia fakultatywnego referendum.
Paralelnie do wejÊcia w ˝ycie Umowy o swobodzie przepływu osób
wprowadzone zostały towarzyszàce Êrodki zabezpieczenia (Begleitendemassnamen) przeciwko dumpingowi płacowemu i socjalnemu, w tym
specjalne kontrole, majàce chroniç pracobiorców przed dyskryminacyjnymi warunkami zatrudnienia.20
Dla pracobiorców z krajów UE-8, w tym pochodzàcych z Polski, dost´p do szwajcarskiego rynku pracy ograniczony jest kontyngentami
rocznymi, wynikajàcymi z Umowy o swobodzie przepływu osób. Zezwolenia poza kontyngentami mogà byç udzielane na wczeÊniejszych zasadach, tj. wyłàcznie dla specjalistów, w ramach niewielkich kwot dla
krajów trzecich. Do 2011 r. udzielenie zgody na prac´ wymaga udowodnienia, ˝e nie ma mo˝liwoÊci zatrudnienia pracownika szwajcarskiego oraz podlega kontroli w zakresie wynagrodzeƒ i warunków pracy.
W praktyce problem przynajmniej poczàtkowo nie istniał, poniewa˝
kontyngent na rok 2006 wykorzystany był zaledwie w około 25%.
Od 1 kwietnia 2006 r. ruch osobowy mi´dzy Polskà i Szwajcarià odbywał si´ tak˝e na podstawie dowodów osobistych. Od tego dnia mi´dzy
dziesi´cioma nowymi krajami członkowskimi UE a Szwajcarià zacz´ły
obowiàzywaç postanowienia rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 1408/71
z 14.06.1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego.21 Obywatele polscy podlegajà obowiàzkom i korzystajà
z uprawnieƒ, m.in. w zakresie Êwiadczeƒ z tytułu staroÊci, niezdolnoÊci
do pracy, Êmierci, wynikajàcych z ustawodawstwa szwajcarskiego, na
tych samych warunkach, jakie majà zastosowanie wobec obywateli
Szwajcarii.
19

Die Schweizer: Europäer außerhalb der EU, „NZZ am Sonntag”, 15.06.2008.
Bilaterale Abkommen Schweiz Europäische Union, Integrationsbıro EDA/EVD,
November 2008, s. 19.
21
W referendum 24.09.2006 r. obywatele Szwajcarii (68%) poparli rzàdowy projekt
obostrzeƒ w prawie azylowym i w ustawie o cudzoziemcach. Weszły one w ˝ycie
1.01.2007 r. Nowa ustawa o cudzoziemcach (poprzednia z 1931 r.) ma znaczenie dla
obywateli spoza UE i EFTA. Ogranicza dost´p do szwajcarskiego rynku pracy, umo˝liwiajàc imigracj´ jedynie wysoko wykwalifikowanym fachowcom. Zaostrza Êrodki przeciw takim wykroczeniom jak praca na czarno, str´czycielstwo, pozorowane mał˝eƒstwa
oraz prawo azylowe (m.in. odrzucane majà byç podania osób, które przed zło˝eniem
wniosku zatrzymały si´ w innym bezpiecznym paƒstwie, np. w UE). Ustawa słu˝y zapobieganiu napływowi migrantów z powodów ekonomicznych. Oddalane sà wnioski
osób bez dokumentów identyfikacyjnych.
20
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1.3.1. Rozszerzenie Umowy o swobodnym przepływie osób
na nowe kraje członkowskie UE

Umowy bilateralne Szwajcaria – UE z pierwszego pakietu (Bilaterale I) z chwilà przyj´cia do UE w rundzie z 1 maja 2004 r. kolejnych członków zostały automatycznie rozszerzone na dziesi´ç nowych krajów. Wyjàtkiem była Umowa o swobodnym przepływie osób, która miała szczególny charakter, gdy˝ została zawarta mi´dzy Szwajcarià i WE oraz indywidualnie z 15 krajami członkowskimi. Jej rozszerzenie wymagało dodatkowych negocjacji i podpisania specjalnego protokołu do Umowy głównej22
– Protokołu I (podpisanego 26 paêdziernika 2004 r.) obejmujàcego: Polsk´,
Czechy, Słowacj´, Słoweni´ W´gry, Litw´, Łotw´, Estoni´, Cypr i Malt´,23
i Protokołu II (27 maja 2008 r.) obejmujàcego Bułgari´ i Rumuni´.
Elektorat szwajcarski zaakceptował w referendum 25 wrzeÊnia
2005 r. rozszerzenie Umowy o swobodnym przepływie osób na nowe kraje członkowskie UE.24 Protokół I, rozszerzajàcy umowy na dziesi´ç paƒstw, w tym na Polsk´, wszedł w ˝ycie 1 kwietnia 2006 r., po uprzedniej
ratyfikacji, i wprowadził szczególnà regulacj´ w postaci okresu przejÊciowego do 2011 r. Malta i Cypr włàczone zostały do regulacji odnoszàcych
si´ do krajów „15”, wobec których zniesiono kontyngenty 31 maja 2007 r.
Dost´p obywateli oÊmiu nowych krajów członkowskich: Polski, Czech,
Słowacji, Słowenii W´gier, Litwy, Łotwy i Estonii, do szwajcarskiego rynku pracy limitowany jest w tym okresie w rocznych kontyngentach, ÊciÊle okreÊlajàcych liczb´ pracowników, którzy mogà podjàç prac´ w danym
roku (patrz tabela 1.).
Liczba pozwoleƒ na prac´ w ramach rocznych kontyngentów ustalona została łàcznie dla wszystkich nowych paƒstw członkowskich UE, tj.
bez podziału na poszczególne kraje. Obowiàzuje pierwszeƒstwo zatrudniania osób miejscowych, a w ramach tzw. towarzyszàcych Êrodków osłonowych – kontrola płac i warunków pracy. Ograniczenia te zostanà uchylone po zakoƒczeniu okresu przejÊciowego w 2011 r., jednak mo˝liwe jest
ich ponowne wprowadzenie, w przypadku gdyby nadmierna liczba przesiedleƒ zagroziła równowadze rynku pracy.25
22

Tekst umowy jest zamieszczony na stronie http://www.europa.admin.ch (zakładka
Bilateralia I).
23 Öffnung in Richtung Osteuropa, „Neue Züricher Zeitung”, 3.10.2004.
24 Ein nein zur Personenfreizügigkeit wäre Gift für die Wirtschat, Bundesrätin Micheline Calmy-Rey zur Volksabstimmung vom 25. September, „Neue Züricher Zeitung”,
23.08.2005.
25 Falsche Angst vor der Personenfreizügigkeit, „Neue Züricher Zeitung”, 23.10.
2004.
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Tabela 1. Roczne kontyngenty pozwoleƒ na prac´
(łàcznie dla oÊmiu nowych członków UE)
Rok

Pobyty dłu˝sze

Pobyty do 1 roku

2005

900

9 000

2006

1300

12 400

2007

1700

15 800

2008

2200

19 200

2009

2600

22 600

2010

2800

26 000

2011

3000

29 000

èródło: Botschaft des Bundesbeschluss zur Genehmigung des Protokolls zum Freizügigkeitsabkommen (FZA) zwischen der Schweiz und der EG Vom 1. Oktober 2004, s. 5902;
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2004/5891.pdf

Nowe regulacje dotyczyły zatrudnienia pracowników od 1 kwietnia
2006 r., w tym tak˝e osób gorzej wykwalifikowanych, wykonujàcych wolne zawody oraz prowadzàcych samodzielnà działalnoÊç gospodarczà,
które majà prawo do poszukiwania pracy w Szwajcarii przez okres do
szeÊciu miesi´cy. Podj´cie pracy powiàzano z koniecznoÊcià spełnienia
wielu warunków, które chronià rynek przed pracà na czarno, nadmiernym napływem pracowników zagranicznych, dumpingiem płacowym,
a tak˝e zapewniajà przestrzeganie wymogów ubezpieczenia. Spełnianie
tych warunków kontrolujà specjalnie powołani inspektorzy, a ich nieprzestrzeganie zagro˝one jest dotkliwymi sankcjami.
Regulacje protokołu dotyczyły tak˝e osób podejmujàcych działalnoÊç
gospodarczà na zasadzie samozatrudnienia.26 W sektorze usługowym
Szwajcaria zagwarantowała sobie prawo wprowadzenia ograniczeƒ w dopuszczaniu obywateli i przedsi´biorców z nowych krajów UE do Êwiadczenia nast´pujàcych usług: budownictwo, zakładanie i piel´gnacja ogrodów, usługi sprzàtania i czyszczenia, ochrona mienia i bezpieczeƒstwa.
Ograniczenia te polegajà na wprowadzeniu pierwszeƒstwa w zatrudnianiu Szwajcarów i obcokrajowców przebywajàcych legalnie, kontroli płac
i kryteriów wykształcenia oraz kwalifikacji. Mo˝liwoÊç wykonywania wi´kszoÊci zawodów regulowana jest (warunek posiadania okreÊlonych kwalifikacji) przez poszczególne kantony. Nie podlega kontyngentowaniu zatrudnienie do czterech miesi´cy, obowiàzuje jednak w tym przypadku
26 Personenfreizügigkeit ohne schlimme Folgen, „Neue Züricher Zeitung”, 23.07.
2005.
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utrzymanie wymogów wysokich kwalifikacji wobec osób o takie zatrudnienie si´ ubiegajàcych oraz pierwszeƒstwo dla pracowników miejscowych i kontrola płac. Zatrudnienie do czterech miesi´cy osób niespełniajàcych warunku wysokich kwalifikacji jest zaliczane do rocznych
kontyngentów pozwoleƒ, które tym samym si´ zmniejszajà.
Kumulowanie składek na fundusz bezrobocia przez osoby przebywajàce w Szwajcarii krócej ni˝ 12 miesi´cy nie b´dzie mo˝liwe a˝ do
2011 r. Oznacza to, ˝e prawo do pobierania szwajcarskiego zasiłku przez
nale˝àcych do tej kategorii zaistnieje dopiero po 12-miesi´cznym okresie składkowym w ramach 24-miesi´cznego pobytu. Członkowie rodzin
pracownika z nowych krajów UE mogà uzyskaç prawo pobytu, o ile pracownik jest w stanie zapewniç im warunki godziwego zamieszkania, ale
nie otrzymajà Êwiadczeƒ socjalnych ani zasiłków. Wszystkich pracodawców, zarówno z krajów UE, jak i miejscowych, obowiàzuje przestrzeganie ostrych przepisów dotyczàcych warunków pracy i płacy,
uprawnieƒ socjalnych, wypoczynku, urlopu, BHP i ochrony zdrowia.
Paralelnie do protokołu partnerzy socjalni (władze kantonalne, pracodawcy i zwiàzki zawodowe) uzgodnili Êrodki osłonowe w celu przeciwdziałania dumpingowi płacowemu i socjalnemu. Z chwilà rozszerzenia Umowy o swobodzie przepływu osób na nowe kraje członkowskie
wprowadzone zostały dodatkowe instrumenty osłonowe,27 w tym:
• zaostrzone sankcje wobec firm nieprzestrzegajàcych nowych regulacji, delegujàcych pracowników do pracy w Szwajcarii,
• ułatwienia w zawieraniu bran˝owych układów zbiorowych, tak˝e
w niewielkich przedsi´biorstwach,
• obowiàzek zawierania umowy o prac´ w formie pisemnej,
• kontrole i sankcje wobec osób pozornie podejmujàcych prac´ na
zasadzie samozatrudnienia,
• powołanie 150 inspektorów do kontroli firm pod kàtem spełniania
warunków zatrudniania cudzoziemców i przestrzegania układów
zbiorowych.
1.3.2. Przedłu˝enie wa˝noÊci Umowy o swobodzie przepływu osób
i rozszerzenie jej na Bułgari´ i Rumuni´

Umowa o swobodzie przepływu osób została decyzjà parlamentu
Szwajcarii zawarta na siedem lat, a jej dalsze obowiàzywanie uzale˝niono od ponownego zatwierdzenia na szczeblu federalnym, z mo˝liwoÊcià
fakultatywnego referendum. Konsekwencje negatywnego wyniku takie27

C. Dupont, P. Sciarini, Back to the future..., op.cit., s. 206–207.
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go referendum Szwajcarzy zaakceptowali, głosujàc w maju 2000 r. za
pakietem siedmiu umów Bilaterale I, do którego wprowadzono zapis,
˝e wypowiedzenie jednej z nich niesie konsekwencj´ w postaci uniewa˝nienia wszystkich pozostałych z tego pakietu.
2 listopada 2008 r. inicjatorzy przeprowadzenia referendum dostarczyli do Kancelarii Federalnej w Bernie 51 700 podpisów, czyli tylko nieznacznie wi´cej ponad wymagany limit 50 tys. Sytuacja była o tyle zaskakujàca, ˝e idei zwołania referendum nie popierała ˝adna partia
polityczna. Poparcie dla referendum wycofała tak˝e antyeuropejska
Szwajcarska Partia Ludowa (SVP), kiedy w czerwcu 2008 r. parlament
federalny zdecydował, ˝e w przypadku dojÊcia do skutku fakultatywnego referendum pod głosowanie nale˝y poddaç sprawy przedłu˝enia
Umowy o swobodnym przepływie osób oraz rozszerzenia jej na Bułgari´
i Rumuni´, połàczone w jeden pakiet.
Referendum, które odbyło si´ 8 lutego 2009 r., przyniosło 60-procentowe poparcie, podtrzymujàce decyzj´ parlamentu o przedłu˝eniu
Umowy o swobodzie przepływu osób i rozszerzeniu jej na Bułgari´ i Rumuni´. Wynik odczytywano tak˝e jako wyraz akceptacji polityki rzàdu
w zakresie kształtowania stosunków z UE w oparciu o zasady bilateralizmu. W niektórych prognozach przewidywano nawet 70-procentowe
poparcie społeczeƒstwa dla swobody przepływu osób. Taki pułap nie został wprawdzie osiàgni´ty, niemniej 60% głosów „za” zostało przyj´te zarówno w Szwajcarii,28 jak i w krajach członkowskich UE i instytucjach
europejskich29 jako legitymizacja polityki swobody przepływu osób,
a zwłaszcza drogi umów bilateralnych, o sile niespotykanej w poprzednich głosowaniach europejskich. Pod znakiem zapytania stan´ła
w Êwietle tego wyniku sprawa dalszego wykorzystywania przez antyeuropejskie siły polityczne kwestii swobody przepływu osób jako swego rodzaju „tarczy antyunijnej” oraz sens odwoływania si´ do referendum po
przyszłych rozszerzeniach UE. W SVP zaostrzyły si´ wewn´trzne podziały i zarysowała potrzeba zmiany pokoleniowej w kierownictwie.30
Ogólnokrajowemu trendowi poparcia dla przedłu˝enia umowy oraz
jej rozszerzenia na Bułgari´ i Rumuni´, wyra˝onego w referendum
z 8 lutego 2009 r., nie podporzàdkował si´ jedynie włoskoj´zyczny kanton Tessin, którego mieszkaƒcy w 66% opowiedzieli si´ przeciw. Przyczyn tego stanu rzeczy zasadnie upatrywano w trudnoÊciach we współ28 Bundesrats-Medienkonferenz zur Abstimmung vom 8. Februar 2009. Referat von
Bundesrätin Widmer-Schlumpf vom 8. Februar 2009, Medienzentrum Bundeshaus.
29 Zuverlässige Europäer. Ausländische Pressestimmen, „Neue Züricher Zeitung”,
10.02.2009.
30 Blochers Angriffe müssen aufhören, „NZZ am Sonntag”, 15.02.2009.

124

S.C. Kozłowski, Bilateralizm w polityce Konfederacji Szwajcarskiej wobec UE

pracy transgranicznej mi´dzy Szwajcarià i Włochami, m.in. w problemach zwiàzanych z napływem pracobiorców z granicznego włoskiego
regionu Lombardii do kantonu Tessin i z ofertà włoskich przedsi´biorstw usługowych, które zaostrzały konkurencj´ na rynku usług.31
TrudnoÊci te pogł´biła szeÊcioprocentowa stopa bezrobocia w regionie,
a do pewnego stopnia tak˝e globalny kryzys finansowy i gospodarczy, który wybuchł w 2008 r. W ocenie tej sytuacji nie ma wi´kszych ró˝nic mi´dzy partiami politycznymi, których przedstawiciele wezwali przy tej
okazji władze centralne w Bernie i w Rzymie do stosownych działaƒ pomocowych.32
Umow´ o swobodzie przepływu osób stawia si´ pod wzgl´dem znaczenia na równorz´dnym miejscu z Umowà o wolnym handlu z 1972 r.,
co odzwierciedlajà opinie, ˝e przyczynia si´ ona znaczàco do umocnienia pozycji gospodarczej Szwajcarii, a zwłaszcza elastycznoÊci, mobilnoÊci i atrakcyjnoÊci tamtejszego rynku pracy.33
Wag´ rozstrzygni´cia kwestii poddanych pod głosowanie w referendum 8 lutego 2009 r. podnosiła niepomiernie „klauzula gilotynowa”,
uzgodniona przez Komisj´ Europejskà i Szwajcari´ przy podpisywaniu
pakietu umów Bilaterale I. Zgodnie z nià, skutkiem negatywnego wyniku referendum byłoby automatyczne zawieszenie wa˝noÊci wszystkich
pozostałych umów bilateralnych, tj. szeÊciu, zawartych w ramach pierwszego pakietu. W opinii szwajcarskiego stowarzyszenia przedsi´biorców
Economiesuisse wyłàczenie wymienionych umów bilateralnych spowodowałoby wspomniane wczeÊniej, konkretne zakłócenia we współpracy,
ale miałoby tak˝e inne, trudne do przewidzenia nast´pstwa, m.in. pojawiłyby si´ nieuchronna w takiej sytuacji prawna niepewnoÊç oraz zagro˝enie dobrobytu i powa˝nej liczby miejsc pracy w Szwajcarii.34
1.4. Transport lotniczy
Transport lotniczy w Szwajcarii ma długie tradycje. Port lotniczy Zurych-Kloten, najwi´kszy w Szwajcarii (przed Genewà, Bazyleà i Bernem), obsługuje rocznie około 12 mln pasa˝erów. Silna konkurencja ze
strony portów lotniczych w Monachium i Bazylei powoduje, ˝e ta liczba
od pewnego czasu pozostaje na niezmienionym poziomie. Po upadku
31

Das Tessin – wegen Italien ein Sonderfall, „Neue Zürcher Zeitung”, 10.02.2009.
Tessiner fordern nach Europa – Nein mehr Gehör, „NZZ am Sonntag”, 15.02.2009.
33
Botschaft des Bundesrates zur Weiterführung des Freizügigkeitabkommens sowie
zu dessen Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien vom 14. März 2008, Medienmitteilungen, EJPD, 14.03.2008.
34
Ibidem.
32
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narodowego przewoênika Swissair jego nast´pca SWISS zwiàzał si´ kapitałowo w 2004 r. z niemieckà Lufthansà.
Bilateralna Umowa o ruchu lotniczym (podpisana 21 czerwca
1999 r., przyj´ta w referendum 21 maja 2000 r., weszła w ˝ycie 1 czerwca 2002 r.)35 reguluje na zasadzie wzajemnoÊci dost´p szwajcarskich
i europejskich towarzystw lotniczych do rynku lotniczego drugiej strony. Szwajcarskie towarzystwa lotnicze przez dopuszczenie do ruchu lotniczego na zliberalizowanym rynku europejskim uzyskały pozycj´ równowa˝nà swoim europejskim konkurentom.36 Przesàdza o tym obj´cie
ich europejskim zakazem dyskryminacji z powodu przynale˝noÊci paƒstwowej oraz prawo nabywania wi´kszoÊciowych pakietów akcji towarzystw lotniczych UE. JednoczeÊnie wprowadzone zostały istotne
uprawnienia, np. swoboda wyboru tras lotów, wysokoÊci taryf przewozowych oraz w zakresie wyboru wielkoÊci samolotów. Umowa lotnicza
zastàpiła 12 mniej rozbudowanych porozumieƒ z paƒstwami członkowskimi UE w sprawie cywilnego transportu lotniczego.
W odró˝nieniu od pozostałych umów Bilaterale I, Umowa lotnicza
oznaczała całkowite przej´cie przez Szwajcari´ dorobku prawnego UE
w zakresie prawa lotniczego. Zapewniono w ten sposób ciàgłà jej aktualizacj´, zgodnie z nowymi unijnymi regulacjami. Szwajcaria dopuÊciła opiek´ prawnà Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału
SprawiedliwoÊci nad własnymi towarzystwami lotniczymi w zakresie
przestrzegania reguł konkurencji na europejskim rynku ruchu lotniczego. Jednak te instytucje europejskie nie uzyskały ˝adnych kompetencji rozstrzygania w sprawach zwiàzanych z pomocà paƒstwa i w odniesieniu do szwajcarskich ograniczeƒ prawa startu/làdowania,
wynikajàcych z polityki ochrony Êrodowiska.37 W istocie ta cz´Êciowo integracyjna umowa gwarantuje Szwajcarii pełny udział w harmonizacji
europejskiego lotnictwa cywilnego przez organizacj´ i zabezpieczenie lotów w ramach Single European Sky oraz zapewnienie bezpieczeƒstwa
ruchu lotniczego w Europie, za które odpowiada Europejska Agencja
Bezpieczeƒstwa Lotnictwa (EASA).38
35

Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und der Europäischen Gemeinschaft über den Luftverkehr, SR 0.748.127.192.68.
36 Bilaterale Abkommen Schweiz Europäische Union, Integrationsbüro EDA/EVD,
November 2008, s. 39.
37 Chodzi tu m.in. o reguły znane w lotnictwie jako „osiem wolnoÊci lotniczych”.
38 Ein europäischer Raum für Menschen, Forschung und Wirtschaft – sieben Zugänge zum Binnenmarkt der EU: Die bilateralen Abkommen der ersten Serie im Überblick
– was mit dem Entscheid über die Personenfreizügigkeit am 8. Februar zusammenhängt, „Neue Züricher Zeitung”, 5.12.2008.
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1.5. Transport kołowy
Pierwotnie problematyka transportu kołowego była przedmiotem intensywnych negocjacji mi´dzy Szwajcarià i UE w sprawie członkostwa
w EOG. W ich koƒcowej fazie, w listopadzie 1991 r., rzàd w Bernie uwa˝ał, ˝e udało mu si´ osiàgnàç znaczàcy sukces dyplomatyczny w postaci tzw. Umowy tranzytowej, która za priorytet uznawała połàczenie kolejowe Północ – Południe z tranzytem przez Alpy. Wprowadzała tak˝e
limit transportu ci´˝arowego po drogach Szwajcarii do 28 ton oraz zakaz jazdy ci´˝arówek nocà i w niedziele.39
Po zwyci´skim referendum, przeprowadzonym z inicjatywy powszechnej (20.02.1994, tzw. Inicjatywa Alpejska), w sprawie „ochrony
obszaru Alp przed szkodami zwiàzanymi z ruchem tranzytowym”, negocjacje mi´dzy UE i Szwajcarià zostały przerwane na wniosek strony
unijnej, poniewa˝ nowa sytuacja niosła ze sobà groêb´ dyskryminacji zagranicznych firm transportowych oraz stawiała pod znakiem zapytania
wypełnianie postanowieƒ szwajcarsko-wspólnotowej umowy tranzytowej. Rada Unii Europejskiej postanowiła na posiedzeniu 16 –17 maja
1994 r., ˝e decyzja w sprawie mandatu negocjacyjnego umowy o ruchu
kołowym musi byç poprzedzona wyjaÊnieniami szwajcarskiego rzàdu na
temat realizacji Inicjatywy Alpejskiej.40 Ostatecznie negocjacje zostały
wznowione w listopadzie 1994 r.
Umowa w sprawie transportu kołowego i kolejowego41 ma dla Szwajcarii szczególne znaczenie, a jej zawarcie Berno poczytuje sobie za
szczególne osiàgni´cie (podpisana 21 czerwca 1999 r., przyj´ta w referendum 21 maja 2000 r., weszła w ˝ycie 1 czerwca 2002 r.). Zawiera
regulacje wprowadzajàce reguły koordynacji polityki transportowej oraz
na zasadzie wzajemnoÊci stanowi o otwarciu rynku usług transportowych obejmujàcych ludzi i towary.42
Strony zobowiàzały si´ do poprawy infrastruktury transportu kolejowego, poniewa˝ stale roÊnie iloÊç towarów transportowanych z Pół39

C. Dupont, P. Sciarini, Back to the future..., op.cit., s. 203.
Ibidem; http://www.alpeninitiative.ch, http://www.europa.admin.ch
41 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und der Europäischen Gemeinschaft über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene
und Strasse, SR 0.740.72.
42 Szwajcaria posiada bardzo dobrze rozbudowanà sieç autostrad i tzw. dróg narodowych oraz linii kolejowych. W transporcie samochodowym i kolejowym najwi´ksze znaczenie majà kierunki północ – południe (Bazylea – Lucerna – Lugano) i wschód – zachód
(St. Gallen – Zurych – Berno – Genewa). Polityka rzàdu idzie w kierunku maksymalnego
przeniesienia transportu „na szyny”.
40
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nocy na Południe (obecnie ok. 110 mln ton towarów rocznie przekracza Alpy, z czego jedna trzecia przez Szwajcari´). Cz´Êç składowà koncepcji Umowy o transporcie làdowym mi´dzy Szwajcarià a UE
z 1999 r. stanowi NEAT. Szwajcaria przyj´ła zobowiàzanie budowy tunelu, b´dàcego podstawà Nowej Transalpejskiej Drogi Kolejowej
(NEAT), której przewidywane koszty opiewały na 10 mld euro. Dwie
trasy tranzytowe przez Loetschberg i Przeł´cz Gottharda przynale˝à
do europejskiego korytarza transportu towarowego Rotterdam – Mediolan/Genua. JednoczeÊnie UE w ramach tego samego projektu przyj´ła zobowiàzanie zbudowania na Południu i Północy infrastruktury
komunikacyjnej prowadzàcej do NEAT. Umowa jest wyrazem uznania
przez UE dla polityki transportowej Szwajcarii, ukierunkowanej na
przenoszenie transportu towarowego z dróg na kolej. WyjÊciem naprzeciw postulatom UE była z kolei akceptacja Szwajcarii dla stopniowego podwy˝szania limitu tona˝u w transporcie z 28 do 40 ton od
2005 r.
Umowa stworzyła prawne podstawy wprowadzenia i stopniowego
podwy˝szania opłat LSVA (Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe) od ka˝dego transportu ci´˝arowego przez Szwajcari´. WysokoÊç
tej opłaty wyznaczajà: długoÊç trasy przejazdu, ci´˝ar ogólny pojazdów
transportowych i emisja zanieczyszczeƒ. Wprowadzone w 2001 r. opłaty stanowià wa˝ne êródło finansowania infrastruktury kolei szwajcarskiej SBB i pozostajà istotnym instrumentem realizacji polityki
przemieszczania transportu towarowego na kolej. Wprowadzone
w Szwajcarii opłaty LSVA dotyczàce samochodów ci´˝arowych wywołały poczàtkowo gwałtowne sprzeciwy transportowców. Wpływ na póêniejszà ich akceptacj´ miały m.in. efekty w postaci zmniejszenia pustych przebiegów samochodów ci´˝arowych, a tak˝e wprowadzenie
opłat drogowych w innych krajach Europy (we Włoszech, Francji, Niemczech, Austrii).
Stawki przewozowe zawarte w tabeli LSVA zale˝à od wykazywanego w dowodzie rejestracyjnym ci´˝aru całkowitego pojazdu, odległoÊci przewozu i kategorii ekologicznej silników. Nie jest istotna waga
przewo˝onego ładunku, opłaty sà takie same dla pojazdów pustych i załadowanych. W przypadku pojazdów z przyczepà liczona jest łàczna
dopuszczalna waga zestawu. Szczegółowà tabel´ opłat tranzytowych
zamieszczono na stronie internetowej szwajcarskiego Ministerstwa
Transportu i Ochrony Ârodowiska.43 Urz´dy celne przy wjeêdzie na

43
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terytorium Szwajcarii prowadzà rygorystyczne kontrole pojazdów pod
wzgl´dem dopuszczalnego przez przepisy wewn´trzne ci´˝aru ładunku i zgodnoÊci z normami dokumentu rejestracyjnego.44
Od 2008 r. Szwajcaria podwy˝szyła Êrednio o 11% stawki opłat za
przejazd przez jej terytorium pojazdów ci´˝arowych.45 Przejazd 40-tonowej ci´˝arówki na odcinku 300 km, mi´dzy Bazyleà (granica z Niemcami) i Chiasso (granica z Włochami), kosztuje 325 franków szwajcarskich, podczas gdy wczeÊniej – 292,50 franka. Podwy˝ka miała
charakter planowy i nastàpiła w porozumieniu z Unià Europejskà,
w zamian za dokonanà wczeÊniej liberalizacj´ tranzytu towarowego
przez Alpy i odejÊcie od limitowania liczby pojazdów w skali rocznej.
Dla pojazdów spełniajàcych klas´ czystoÊci spalin wg normy Euro 3
przyj´to rocznà karencj´. Podwy˝ka obj´ła tak˝e przewoêników szwajcarskich.
1.6. Rolnictwo
Umowa bilateralna o handlu artykułami pochodzenia rolniczego
(podpisana 21 czerwca 1999 r., przyj´ta w referendum 21 maja 2000 r.,
weszła w ˝ycie 1 czerwca 2002 r.)46 wprowadza ułatwienia w wyniku
cz´Êciowej liberalizacji rynków rolniczych Szwajcarii i UE, które jednak nie oznaczajà wolnego handlu. Jej istota sprowadza si´ do ograniczenia taryfowych i pozataryfowych barier w obrotach w tych segmentach rynku, które dla Szwajcarii i UE majà szczególne znaczenie.
Umowa wzywa do ograniczenia pozataryfowych barier z zakresu ochrony weterynaryjnej i fitosanitarnej. PoÊród wprowadzanych na jej podstawie koncesji taryfowych, ograniczajàcych kontyngenty importowe
i cła, szczególnie wa˝ne dla Szwajcarii było wprowadzenie od 1 czerwca 2007 r. pełnej liberalizacji w handlu serem,47 a tak˝e owocami, jarzynami i artykułami b´dàcymi specjalnoÊcià w segmencie mi´sa i wina.
44

http://www.zoll.admin.ch/d/steuern; http://www.astag.ch
Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) ab dem 1. Januar 2008, Bundesamt für Verkehr BAV; http://www.spedlogswiss.com/freedoc/?id=10013327
46
Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und der Europäischen Gemeinschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, SR 0.916.026.81.
47 UE i Szwajcaria zobowiàzały si´ w umowie z 21.06.1999 r. do pełnej liberalizacji
w handlu serem w ciàgu pi´ciu lat od wejÊcia w ˝ycie umowy (zob.: Anhang 3. pkt 1).
Do celu tego zmierzano stopniowo i od 1 czerwca 2007 r. nastàpiło pełne otwarcie rynków sera: szwajcarskiego dla serów importowanych z krajów UE i rynku wewn´trznego
UE dla serów szwajcarskich.
45
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Oznacza to np. dla szwajcarskich producentów owoców i jarzyn mo˝liwoÊç eksportu do krajów UE na podstawie certyfikatu wydanego przez
właÊciwy urzàd w Szwajcarii, bez poddawania ich wczeÊniejszej kontroli w którymÊ z krajów unijnych.
W dziedzinie weterynarii równowa˝noÊç szwajcarskich i unijnych
przepisów odnoszàcych si´ do wszystkich artykułów pochodzenia zwierz´cego obowiàzuje od grudnia 2006 r.48 WczeÊniej dotyczyła jedynie
mleka, produktów mlecznych oraz zwalczania chorób zakaênych zwierzàt. W pozataryfowych ułatwieniach, wprowadzonych na podstawie
umowy, wymieniç nale˝y ograniczanie technicznych barier w handlu,
m.in. przez uznanie na zasadzie wzajemnoÊci równowa˝noÊci przepisów dopuszczajàcych do obrotu. Dotyczy to m.in. segmentu wina, alkoholu, biologicznych produktów rolnych i Êrodków paszowych.
W umowie strony zobowiàzały si´ do ochrony na zasadzie wzajemnoÊci znaku pochodzenia GUB/AOC49 i znaku danych geograficznych
GGA/IGP50 w segmencie wino i inne alkohole. Znaczenie umowy odzwierciedla fakt, ˝e UE jest najwa˝niejszym partnerem handlowym
Szwajcarii. W pierwszej połowie 2008 r. 69% szwajcarskiego eksportu
rolnego, o wartoÊci 2,4 mld franków szwajcarskich, skierowano na rynek UE, podczas gdy 77% importu, o wartoÊci 4,8 mld franków szwajcarskich, pochodziło z UE.
Analizowana umowa nie wprowadziła wolnego handlu artykułami
rolnymi, jednie przyniosła liberalizacj´ w tym zakresie. W odniesieniu
do zbó˝, mleka i mi´sa utrzymane zostały bariery ochronne na granicy. Mimo to, na skutek importu z UE w niektórych dziedzinach zwi´kszał si´ konkurencyjny nacisk na rolnictwo szwajcarskie, co zaowocowało wzbogaceniem oferty i obni˝eniem cen.
Szwajcaria deklarowała oficjalnie gotowoÊç szerszego otwarcia
rynku w ramach porozumieƒ WTO i umów z krajami UE, rozumiejàc,
˝e na dłu˝szà met´ nie ma mo˝liwoÊci chroniç własne rolnictwo i przemysł rolno-spo˝ywczy przed zagranicznà konkurencjà metodami administracyjnymi. Zdawano sobie tak˝e spraw´, ˝e odcinanie si´ od rynków zagranicznych ma negatywne skutki dla eksportu towarów
szwajcarskich.51

48
49
50
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1.7. Zamówienia publiczne
Umowa bilateralna o zamówieniach publicznych (podpisana
21 czerwca 1999 r., przyj´ta w referendum 21 maja 2000 r., weszła w ˝ycie 1 czerwca 2002 r.)52 oparta jest na porozumieniu WTO w tej sprawie z 15 kwietnia 1994 r. Rozszerzono jednak jej zakres – obj´ła nie tylko poziom centralny i regionalny, ale tak˝e gminny, przedsi´biorstwa
kolejowe i telekomunikacyjne oraz zamówienia koncesjonowanych prywatnych przedsi´biorstw w sektorze gospodarki wodnej, energii elektrycznej i gazownictwa. Szwajcarskie firmy uzyskały na jej podstawie nowe mo˝liwoÊci uczestniczenia w przetargach w ramach zamówieƒ
publicznych, ogłaszanych w paƒstwach członkowskich UE. Umowa jest
uzupełnieniem zobowiàzaƒ Szwajcarii i WE zapisanych w GPA.53
Zagwarantowana została na zasadzie wzajemnoÊci mo˝liwoÊç uzyskiwania zamówieƒ publicznych na towary, roboty budowlane i usługi,
udzielanych zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, które
posiadajà specjalne i wyłàczne prawa, a działajà w sektorach: kolejowym, gazowym, grzewczym, w´glowym i innych, zwiàzanych z paliwami stałymi, oraz energii elektrycznej, wody pitnej, portów morskich
i Êródlàdowych, lotnisk i komunikacji miejskiej. W rezultacie umowa
rozszerza ramy tych zobowiàzaƒ do zakresu dyrektyw WE dotyczàcych
udzielania zamówieƒ publicznych.

2. Ratyfikacja umów bilateralnych
We Francji, Irlandii i Belgii ratyfikacja umów bilateralnych napotykała pewne trudnoÊci i przeciàgała si´. Parlamenty Francji i Irlandii
21.11.2001 r. wyraziły zgod´ na ratyfikacj´ wynegocjowanych w latach
1994–1999 i podpisanych w czerwcu 1999 r. sektorowych umów mi´dzy UE i Szwajcarià.54 Pakiet umów Bilaterale I, zatwierdzony przez parlament Konfederacji Szwajcarskiej we wrzeÊniu 1999 r., przyj´ty przez
52

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens, SR
0.172.052.68.
53
Wspólnota Europejska i Szwajcaria sà stronami mi´dzynarodowej Umowy o zamówieniach publicznych – Government Procurement Agreement, której przepisy wprowadzajà zasad´ równego i niedyskryminacyjnego traktowania dostawców i wykonawców
z poszczególnych paƒstw-stron.
54
Paris ratifiziert EU Abkommen mit Bern. Kritik an »unausgewogener« Freizügigkeitsregelung, „Neue Züricher Zeitung”, 22.11.2001.
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jej społeczeƒstwo w referendum 21.05.2000 i zatwierdzony przez Parlament Europejski, czekał jeszcze na zgod´ parlamentu ostatniego kraju członkowskiego UE, czyli Belgii. Jej brak sprawiał, ˝e Bilaterale I
wszedł w ˝ycie nie jak najpierw zakładano 1 stycznia 2002 r., lecz kilka
miesi´cy póêniej, 1 czerwca 2002 r.
Debata w parlamencie francuskim zawierała swego rodzaju ostrze˝enie pod adresem Szwajcarii, ˝eby nie poddawała si´ – jak to nazwano
– wygodnej iluzji nieograniczonego w czasie korzystania z taktyki „wybierania rodzynek” w relacjach z UE. Przedstawiciel socjalistów krytycznie odniósł si´ do szwajcarskiego „raju podatkowo-bankowego”
i praktyk „prania brudnych pieni´dzy”.55 Francuski minister do spraw
europejskich Pierre Moscovici w wewn´trznym przesłuchaniu przed
połàczonymi izbami parlamentu francuskiego podkreÊlał, ˝e umowy UE
ze Szwajcarià pozostajà Êrodkiem otwierajàcym jej drog´ do przyszłego
członkostwa w Unii. Wskazuje to, jakie oczekiwania miały w stosunku
do polityki integracyjnej Szwajcarii paƒstwa członkowskie.
W Belgii oba lokalne parlamenty, waloƒski i flamandzki, zaakceptowały Umow´ o swobodnym przepływie osób w grudniu 2001 r.56 Tym
samym Belgia, jako ostatnie paƒstwo w Unii, przyj´ła do wiadomoÊci
nieodległe wejÊcie w ˝ycie pierwszego pakietu porozumieƒ gospodarczotechnicznych mi´dzy Szwajcarià i UE. Pozostałych szeÊç porozumieƒ
bilateralnych, w przeciwieƒstwie do wspomnianej mowy, nie wymagało
akceptacji parlamentów narodowych krajów członkowskich UE. Mogły
jednak wejÊç w ˝ycie jedynie jako całoÊciowy pakiet. Do ostatniej chwili media szwajcarskie wyra˝ały obawy, czy z powodu sporu mi´dzy Swissairem a Sabenà, wynikłego z niewywiàzania si´ szwajcarskiego towarzystwa lotniczego z dotacji dla belgijskiego partnera, co było przyczynà
jego bankructwa, nie nastàpi dalsze przesuni´cie ratyfikacji.
Wraz z akceptacjà porozumienia przez parlamenty belgijskie zakoƒczony został pierwszy, „parlamentarny” etap ratyfikacji umów bilateralnych. Nast´pny polegał na zło˝eniu narodowych dokumentów ratyfikacyjnych w Komisji Europejskiej w Brukseli. W kolejnym etapie Rada
Unii przyj´ła do wiadomoÊci ratyfikacje 15 paƒstw członkowskich i podj´ła decyzj´ o akceptacji całego pakietu traktatowego w postaci odpowiedniego dokumentu prawnego.
Pierwszy pakiet umów dwustronnych Szwajcaria – UE, tzw. Bilaterale I, wszedł w ˝ycie 1 czerwca 2002 r. Nale˝y podkreÊliç, ˝e dla kształ55

Ibidem.
Belgische Parlamente stimmen Bilateralen zu. Weg frei für Inkrafttreten in der ersten Hälfte 2002, „Neue Züricher Zeitung”, 21.12.2001.
56
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towania polityki integracyjnej Szwajcarii w owym czasie istotny był fakt
stanowczego odrzucenia w referendum z 4 marca 2001 r. inicjatywy euroentuzjastów „Tak dla Europy”. W konsekwencji perspektywa członkostwa Szwajcarii w UE przesuni´ta została poza 2010 r., a umowy bilateralne stały si´ jedynà drogà zbli˝enia i podstawà współpracy tego kraju
z UE. W połàczeniu z autonomicznà implementacjà prawa wspólnotowego do szwajcarskiego przesàdzały o post´pach w procesie europeizacji Szwajcarii.

3. Ocena funkcjonowania umów
pierwszego pakietu Bilaterale I
Wszystkie umowy bilateralne pierwszego pakietu, z wyjàtkiem Umowy w sprawie badaƒ naukowych, zostały zawarte wst´pnie na siedem
lat, po czym przewidziano ich automatyczne przedłu˝enie na czas nieokreÊlony. Wycofanie si´ z umów wymagało notyfikacji drugiej strony
przed upływem terminu wst´pnego okresu wa˝noÊci, tj. przed 31 maja
2009 r. W odniesieniu do Umowy w sprawie swobody przepływu osób
obie izby parlamentu szwajcarskiego postanowiły, ˝e o dalszym jej obowiàzywaniu rozstrzygnie decyzja na szczeblu federalnym, z mo˝liwoÊcià
odwołania si´ do referendum. Ostatecznie referendum takie przeprowadzono 8 lutego 2009 r.
Umowy zawarte w ramach pakietu Bilaterale I miały przede wszystkim ułatwiç Szwajcarii dost´p do europejskiego rynku wewn´trznego.
Oczekiwano, ˝e dzi´ki nim gospodarka szwajcarska osiàgnie w najbli˝szych pi´ciu latach wzrost PKB o 2% (tj. o ok. 8 mld franków szwajcarskich).57 Franz von Daeniken, sekretarz stanu w MSZ, wyra˝ajàc optymizm, co do rezultatu prowadzonych negocjacji II pakietu umów
bilateralnych, podkreÊlił swe przeÊwiadczenie, ˝e z upływem czasu Unia
straci ch´ç do zawierania „szytych na miar´” umów z krajami trzecimi
i b´dzie dà˝yç do regulacji na bazie prawa wspólnotowego.
W komentarzach prasowych zwracano uwag´, ˝e tendencja taka
mo˝e uwidoczniç si´ ju˝ niebawem, poniewa˝ do 17 czerwca 2002 r.
Komisja Europejska przedstawiç miała brakujàce stanowiska negocjacyjne w czterech obszarach II pakietu umów, mianowicie: zwalczania
przest´pczoÊci celnej, harmonizacji opodatkowania dochodów z wkładów bankowych, liberalizacji usług, współpracy policji i wymiaru spra57
Prognoz´ takà zaprezentował na konferencji prasowej w Bernie 31.05.2002 r. David Syz, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.
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wiedliwoÊci. Antycypowano tutaj, ˝e przystàpienie Szwajcarii do układu
z Schengen Bruksela uzale˝ni od dostosowania si´ Berna do pozycji
Islandii i Norwegii, krajów nieb´dàcych członkami UE, ale włàczonych
do systemu Schengen. Komentatorzy byli zgodni, ˝e Bilaterale I stanowi „fundament dalszego pogł´biania stosunków” Szwajcarii z UE.58
Przygotowany przez rzàd federalny po upływie jednego roku bilans
obowiàzywania Bilaterale I zawierał ocen´ „ostro˝nie pozytywnà”.59 Jej
podstawà była ankieta przeprowadzona w 110 prywatnych i publicznych
instytucjach, spoÊród których 42 oceniły zebrane doÊwiadczenia pozytywnie, 32 przedstawiły opinie neutralne, a szeÊç negatywne. Za najwa˝niejsze osiàgni´cia uznano stosunkowo niewielkà migracj´ z UE
oraz ograniczenie tranzytowego ruchu samochodów ci´˝arowych przez
Alpy. Economiesuisse uznała porozumienia bilateralne za nieodzowne
dla dalszego rozwoju rynku szwajcarskiego, na którym odnotowano
zmniejszenie kosztów własnych, dzi´ki ułatwionemu dost´powi do rynków UE. Według ówczesnych szacunków szwajcarskiego Ministerstwa
Gospodarki pierwszy pakiet umów winien przynieÊç wzrost PKB w okresie pi´ciu lat o 2% oraz inne korzyÊci, porównywalne z uzyskiwanymi
przez kraje zgrupowane w EOG.60 Najmniej z nowych mo˝liwoÊci skorzystało rolnictwo, co tłumaczy si´ głównie jego niskà, na tle innych krajów, konkurencyjnoÊcià.
Pakiet pierwszy wszedł w ˝ycie 1 czerwca 2002 r. Podj´ta rok wczeÊniej przez siły sprzyjajàce zbli˝eniu z UE próba reaktywowania wniosku
akcesyjnego si´ nie powiodła, podobnie jak na jesieni 2003 r. próba wycofania go przez eurosceptyków. Zorganizowane z powszechnej inicjatywy referendum pod hasłem „Tak dla Europy” przyniosło wynik negatywny. W głosowaniu, które odbyło si´ 4 marca 2001 r., elektorat
szwajcarski 76,7% głosów odrzucił projekt domagajàcy si´ od rzàdu „niezwłocznego podj´cia negocjacji w sprawie członkostwa Szwajcarii
w UE”. Inicjatywa nie znalazła poparcia wi´kszoÊci obywateli w ˝adnym
kantonie, a kantony niemieckoj´zyczne zgłosiły „sprzeciw” znacznie silniej (79,8%) ni˝ francusko-romaƒskie (63,1%). Najwi´kszy odsetek głosów negatywnych zanotowano w Êrodkowej Szwajcarii: w Uri (90,6%),
Appenzell (89,8%) i Schwyz (89,3%), a najmniejszy w Neuenburgu
(51,2%), Jurze (55,8%) i Genewie (58,9%). Po raz pierwszy zgodne było
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stanowisko w kwestii stosunków z UE Szwajcarii romaƒskiej i Szwajcarii niemieckoj´zycznej, przy wysokiej (55%) frekwencji.
Wynik referendum został z zadowoleniem przyj´ty przez rzàd, a minister spraw zagranicznych Joseph Deiss podkreÊlił, ˝e „rzàd nie traktuje odrzucenia inicjatywy jak przekreÊlenia perspektywy przystàpienia Szwajcarii do UE, a integracja Szwajcarii z UE pozostaje nadal
celem jego polityki”. W wywiadach dla prasy J. Deiss zaprzeczył, ˝e
w polityce integracyjnej Szwajcarii nastàpi zastój. PodkreÊlił, ˝e zgodnie
z przyj´tym w 2000 r. raportem politycznym rzàd zamierza kontynuowaç proces integracji, analizujàc skutki wdra˝ania dotychczasowych
umów bilateralnych, prowadzàc negocjacje nowych i realizujàc wewn´trzne reformy w Szwajcarii przygotowujàce jà do członkostwa. Zapowiedział równie˝, ˝e w latach 2003–2007 rzàd podejmie decyzj´
w sprawie rokowaƒ o akcesji, i w tym sensie terminarz działaƒ rzàdu nie
ulegnie zmianie pod wpływem wyników referendum.61
Z kolei lider SVP i przeciwnik integracji Szwajcarii z UE Christoph
Blocher uznał wynik referendum za jednoznaczny sprzeciw społeczeƒstwa szwajcarskiego wobec polityki zmierzajàcej do przystàpienia do
UE. Wezwał rzàd do uznania politycznej pora˝ki i zdj´cia sprawy członkostwa Szwajcarii w UE z porzàdku dnia polityki szwajcarskiej.
Bilans funkcjonowania umów bilateralnych z UE od poczàtku wypadał dla Szwajcarii pozytywnie. Oczekiwania gospodarki zostały w du˝ym stopniu zrealizowane. Istotne znaczenie miało uzyskanie dost´pu
do niektórych, wczeÊniej zamkni´tych dla niej, segmentów rynku unijnego. Wiele bran˝ zanotowało dzi´ki temu zmniejszenie kosztów własnych. Stworzyło to – w połàczeniu z dotychczasowà praktykà przejmowania norm unijnych – lepsze warunki wymiany handlowej z całym
obszarem Unii.
W dziedzinie swobodnego przepływu osób w pierwszym roku obowiàzywania umowy wykorzystane zostały w ciàgu dziesi´ciu miesi´cy
kontyngenty (15 tys. zezwoleƒ) na długi pobyt, co Êwiadczyło o mocnych powiàzaniach obywateli Unii z gospodarkà szwajcarskà. Natomiast
kontyngenty na krótki pobyt (115 tys., na okres do szeÊciu miesi´cy) zostały wykorzystane tylko w połowie, co dowodziło niewielkiego zainteresowania mieszkaƒców Unii podejmowaniem pracy sezonowej w Szwajcarii.62
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Nie potwierdziły si´ obawy opinii publicznej o nadmierny napływ cudzoziemców. Krótko- i Êedniookresowe kontyngenty pobytu dla obywateli UE zostały wykorzystane zaledwie w połowie. Najwi´kszym zainteresowaniem cieszyły si´ kontyngenty na stały pobyt w Szwajcarii. Osoby
korzystajàce dotychczas z reguł małego ruchu przygranicznego zmieniały swój status z pracowników sezonowych na stałych rezydentów.63
Wzrosła równie˝ liczba obywateli UE wykorzystujàcych mo˝liwoÊci
stałego osiedlania si´ w Szwajcarii, zgodnie z zasadà „opodatkowania ryczałtowego”. Pozwala ona maj´tnym osobom zamieszkaç na stałe
w Szwajcarii i jeÊli nie uzyskujà one tam dochodów, płaciç podatek
w formie uzgadnianego indywidualnie ryczałtu, którego podstawà jest
pi´ciokrotna wartoÊç zajmowanej przez nich nieruchomoÊci i Êrednie
koszty utrzymania. Coraz cz´Êciej z mo˝liwoÊci takich korzystajà osoby
najzamo˝niejsze, ale i przedstawiciele klasy Êredniej, głównie z Niemiec,
Danii i Holandii.64

Abstract
The strategy of bilateralism in the Swiss Confederation
policy towards the EU
Switzerland is not a member of the European Union nor does it belong to the European Economic Area (EEA). Relations between Switzerland and the EU are developing through bilateral agreements. In
1992 Swiss voters rejected membership of the European Economic
Area. The pragmatic response of the Swiss government since then has
been to follow the way of bilateralism. The Federal Council decided to
launch negotiations on a sector basis with the EU to ensure market access for Swiss companies in key economic sectors. At the end of 1993
the EU declared itself ready for negotiations in seven sectors on the
condition that all the sectors will be negotiated in parallel and that be
signed and take effect together.
On 21 June 1999 Bern and Brussels signed the seven bilateral
agreements. Known as Bilateral Agreements I, they were approved by
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67.2 per cent of the electorate on 21 May 2000 and came into force on
1 June 2002. The agreements were linked in legal terms by a “guillotine clause”, stipulating that they can only take effect together: should
one of them fail to be prolonged or be terminated, the remaining six
would also become invalid.
Together with the Free Trade Agreement they enable Swiss private
sector to gain extensive access to the Single European Market of almost
500 million potential consumers. This led to privileged partnership
through which Switzerland obtained several of advantages of the European integration process, paying a very low cost in regard to economic
interests and its domestic political system.
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