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Wykaz skrótów i akronimów
AS

Amtliche Sammlung des Bundesrechts (Urzędowy Zbiór Prawa
Federalnego)

AUNS

Die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Akcja na rzecz
Niezależnej i Neutralnej Szwajcarii)

CH

międzynarodowe oznaczenie Konfederacji Szwajcarskiej (od
łacińskiego Confoederatio Helvetica)

CHF

Schweizer Franken (franki szwajcarskie)

COCOM

Komitet Koordynacyjny Wielostronnej Kontroli Eksportu (Coordinating
Committee for Multilateral Export Controls) utworzony przez USA w
1949 r.

CVP

Christlich-Demokratische Partei (Partia ChrześcijańskoDemokratyczna)

EASA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (European Aviation
Safety Agency)

EDA

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
(Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

EDA

Europejska Agencja Obrony (European Defence Agency)

EJPD

Eidgenössisches Justiz und Polizeidepartement (Federalne Ministerstwo
Sprawiedliwości i Policji)

EOWG

Europejska Organizacja Współpracy Gospodarczej

ESDP

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and
Defence Policy)

EFTA

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

EURODAC

europejska baza odcisków palców przeznaczona wyłącznie do
identyfikacji ubiegających się o azyl

EUROJUST

Europejska Jednostka Współpracy Sądowej

ETS

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

EVD

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement (Federalne Ministerstwo

Gospodarki)

FATIF

Financial Action Task Force on Money Laundering
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EWEA

Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom)

FDP

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (Partia Liberalna)

FHA

Freihandelsabkommen (Umowa o wolnym handlu)

FHAL

Freihandelsabkommen im Agrar- und Lebensmittelbereich

FZA

Personenfreizügigkeitsabkommen (Umowa Szwajcaria – UE w sprawie
swobody przepływu osób)

GPA

Porozumienia

w

sprawie

zamówień

rządowych

(Government

Procurement Agreement)
GPS

Grüne Partei der Schweiz

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

Hrsg.

Herausgeber (wydawca)

HLSG

High Level Steering Group (Grupa Sterująca Wysokiego Szczebla)

HLNG

High Level Negotiations Group (Grupa Negocjacyjna Wysokiego
Szczebla)

IG

Inicjatywa Genewska – ogłoszony w 2003 r. w Genewie i
przygotowany przy poparciu Szwajcarii kompleksowy plan pokojowego
uregulowania konfliktu palestyńsko-izraelskiego

IRS

Internal Revenue Service (Federalna Agencja Podatkowa USA)

KdK

Konferenz der Kantonsregierungen (Konferencja Rządów
Kantonalnych)

MoU

Memmorandum of Understanding

NEAT

Neue Eisenbahn Alpentransversale (Nowa Transalpejska Magistrala
Kolejowa)

NEBS

Neue Europäische Bewegung Schweiz (Nowy Szwajcarski Ruch
Europejski)

NZZ

„Neue Zürcher Zeitung”

OEEC

Organization for European Economic Co-operation (Organizacja
Europejskiej Współpracy Gospodarczej)

OECD

Organization for Economic Co-operation and Development

PSI

Proliferation Security Initiative (Inicjatywa Krakowska)

RELEX

Dyrekcja Generalna Stosunków Zewnętrznych Komisji Europejskiej

RPB

Ramowy Programach Badawczy UE
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SAR

Systematische Sammlung des Aargauischen Rechts (Systematyczny
Zbiór Prawa Kantonu Aargau)

SECO

Staatssekretariat für Wirtschaft (Rządowy Sekretariat do spraw
Gospodarki)

SIF

Szwajcarski Instrument Finansowy

SNB

Schweizerische Nationalbank (Narodowy Bank Szwajcarii)

SP

Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz

SPO

swoboda przepływu osób

SR

Systematische Sammlung des Bundesrechts (Zbiór Systematyczny
Prawa Federalnego)

SVP

Schweizerische Volkspartei (Szwajcarska Partia Ludowa)

SIS

System Informacyjny Schengen

UE-10 kraje, które uzyskały członkostwo w UE w 2004 r.
UE-8 kraje, które uzyskały członkostwo w UE w 2004 r., bez Malty i Cypru
UEK

Unabhängige Eksperten Kommission (Niezależna Komisja Ekspertów),
znana powszechnie pod nazwą Komisji Bergiera, powołana w grudniu
1996 r. na mocy decyzji parlamentu i rządu Szwajcarii w celu zbadania
różnych aspektów polityki Szwajcarii w okresie II wojny światowej

WE

Wspólnoty Europejskie

WPBiO

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony

WPZiB

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

WEU

Westeuropäische Union (Unia Zachodnioeuropejska)

WTO

Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organisation)
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WPROWADZENIE
Integracja europejska była dla Szwajcarii od początku politycznym
i gospodarczym wyzwaniem, a Szwajcarzy nie mogli być wobec niej obojętni w
przeszłości ani nie mogą obecnie. Przeciwnie, wymagała zawsze ich reakcji i
określonej koncepcji polityki. Ponieważ treścią tej polityki był stosunek do
procesu integracji, ich własne wizje integracji oraz współpraca z UE, zyskała
miano najpierw polityki integracyjnej, a na późniejszym etapie także polityki
europejskiej. Na przestrzeni ostatnich niemal 60 lat pozostaje ona ważnym
obszarem polityki wewnętrznej oraz jednym z priorytetów polityki zagranicznej
Szwajcarii.
Europejczycy postrzegają Szwajcarię jako kraj wprawdzie nieduży, ale
z wielu powodów znaczący dla UE jako całości, a także dla poszczególnych
państw członkowskich. 1 Potwierdza to wszechstronność wzajemnych powiązań i
wysoki poziom współpracy, zwłaszcza duże na przestrzeni wielu lat obroty
handlowe. Przykładowo w 2008 r. Szwajcaria znalazła się na czwartym miejscu
wśród partnerów handlowych UE (wartość jej importu z UE wyniosła 80 mld
euro, eksportu – 97,6 mld euro). 2 Obecnie dwie trzecie eksportu Szwajcarii trafia
na rynek UE, co daje jej piąte miejsce po Chinach, Rosji, USA i Norwegii, a z
drugiej strony jest po USA i Chinach trzecim najważniejszym rynkiem
eksportowym Unii. Identyczne miejsca w poszczególnych pozycjach handlu z
UE (import, eksport, obroty ogółem) utrzymała Szwajcaria także w 2011 r., 3 przy
czym ogólna wartość obrotów wzrosła do 212,9 mld euro, co wskazuje również
na wysoką konkurencyjność gospodarki szwajcarskiej w warunkach globalizacji.
Cel i zagadnienie badawcze
Inspiracją do napisania pracy była z jednej strony fascynacja integracją
europejską, do której – w konsekwencji przełomu 1989 r. – mogła wraz z innymi

1

W 2003 r. Szwajcaria zajmowała pod względem wielkości PKB 17. miejsce na świecie (World
Development Report for 2005). Natomiast według danych za 2010 r. była na 19. miejscu (527,9
mld dol.), wyprzedzając o jedno miejsce Polskę (469,4 mld dol.), zob.:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries
2
Integrationsbüro EDA/EVD,
http://www.europa.admin.ch/themen/00499/00504/index.html?lang=de
3
Zob.: EU Trade with main partners (20011),
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113366.pdf

państwami byłego bloku wschodniego włączyć się Polska, a z drugiej polegające
na autopsji zderzenie autora ze specyficzną szwajcarską optyką postrzegania tego
procesu i kwestii członkostwa Konfederacji Szwajcarskiej w UE.
Polityka Szwajcarii wobec jednoczącej się Europy jest zagadnieniem
badawczym, któremu poświęcona została niniejsza praca. Od samego początku
nakierowana była na uzyskanie przez Szwajcarię daleko idących powiązań natury
gospodarczej, 4 a jednocześnie na utrzymanie dystansu wobec wszelkich form
integracji politycznej. Motywem takiego podejścia były obawy, że integracja
polityczna ograniczałaby suwerenność Szwajcarii, w tym jej możliwości
prowadzenia samodzielnej polityki handlowej wobec państw trzecich.
Układ stosunków, jaki ukształtowany został między Szwajcarią i UE, nie
ma odpowiednika w relacjach zewnętrznych Unii z państwami trzecimi.
Podstawą rozwoju tych relacji są umowy bilateralne, co w pewnym sensie zostało
Szwajcarii narzucone na skutek rozstrzygnięć podejmowanych przez elektorat
według reguł demokracji bezpośredniej. 5 UE i jej państwa członkowskie
zaakceptowały drogę umów bilateralnych, jako przejściową podstawę prawną
rozwoju wzajemnych stosunków, w przeświadczeniu, że z czasem doprowadzi do
pełnego członkostwa Szwajcarii w Unii. Ponieważ tak się nie stało, Szwajcaria i
UE stoją dzisiaj przed trudnym problemem redefinicji strategii rozwoju
wzajemnych stosunków. Determinuje to wyczerpywanie się potencjału polityki
integracyjnej opartej na umowach bilateralnych, określanej także jako strategia
bilateralizmu, 6 które jest konsekwencją relatywnego spadku znaczenia tych
stosunków w całokształcie relacji zewnętrznych UE i nowych uwarunkowań
powstałych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. 7 Ocenę tę potwierdzają
trudności z zawarciem nowych umów dwustronnych, ciągle nierozwiązany
szwajcarsko-unijny spór w sprawie przywilejów podatkowych dla holdingów
oraz napięcia w stosunkach Szwajcarii ze społecznością międzynarodową,

4

T. Maissen, Geschichte der Schweiz, Verlag für Kultur und Geschichte hier+jetzt, Bern 2010,
s. 302.
5
Rozstrzygnięciem takim było odrzucenie członkostwa Szwajcarii w EOG w referendum
z 6.12.1992 r.
6
C. Baudenbacher, Die Schweiz sollte einen zweiten EWR-Anlauf nehmen, „Neue Zürcher
Zeitung”, 22.06.2010.
7
Ansprache von Bundesrätin Micheline Calmy-Rey Vorsteherin des Eidgenössischen
Departements für auswärtige Angelegenheiten Anlässlich des Europatages, Bern, 10 Mai 2010.
Das EDA > Micheline Calmy-Rey > Reden > 2010.
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będące skutkiem niekompatybilnej ze standardami OECD szwajcarskiej
tajemnicy bankowej.
Polityka najpierw wobec Wspólnot Europejskich, a następnie wobec UE,
zwana w Szwajcarii polityką integracyjną bądź europejską, stała się przyczyną
polaryzacji sceny politycznej oraz społeczeństwa Szwajcarii. Działająca na rzecz
członkostwa w Unii Europejskiej organizacja Neue Europäische Bewegung
Schweiz (Nowy Szwajcarski Ruch Europejski) prowadzi działalność obok ruchu
społecznego głoszącego hasła antyeuropejskie, znanego pod nazwą Die Aktion für
eine unabhängige und neutrale Schweiz (Akcja na rzecz Niezależnej i Neutralnej
Szwajcarii), który odrzuca z zasady zarówno członkostwo Szwajcarii, jak
i wszelkie formy zacieśniania współpracy z Unią Europejską.
NEBS i AUNS, dwie funkcjonujące równolegle organizacje społecznopolityczne, symbolizują krańcowo różne koncepcje rozwoju relacji Szwajcarii i
UE. Są odzwierciedleniem przeciwstawnych kierunków politycznego myślenia w
szerokich kręgach społecznych, grupach interesu, elitach oraz w programach
partii politycznych. Między nimi plasuje się, jako wariant pośredni, bilateralizm
będący rządową strategią kształtowania relacji z UE w oparciu o umowy
dwustronne. Ze względu na osiągnięty dzięki nim wyjątkowo szeroki zakres
współpracy, Szwajcaria jest obecnie szczególnie silnie powiązanym gospodarczo
i prawnie partnerem Unii Europejskiej.
W celu zidentyfikowania wszystkich istotnych czynników oddziałujących na
politykę integracyjną Szwajcarii autor przeprowadził analizę uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych.
Główny nurt pracy badawczej stanowiło rozpoznanie związku specyfiki
systemu politycznego Szwajcarii z kierunkami polityki integracyjnej i
prześledzenie jej kolejnych etapów w okresie minionych ponad 60 lat. Ważne
miejsce zajmuje szczegółowa charakterystyka i ocena realizowanej od 1992 r.
przez rząd w Bernie strategii bilateralizmu i będących jej ucieleśnieniem
szwajcarsko-unijnych umów bilateralnych, zawartych w dwu pakietach −
Bilaterale I i Bilaterale II. Z należną uwagą potraktowano trwałe, bądź
utrzymujące się przez dłuższy czas, trudności w rozwoju stosunków opartych na
umowach bilateralnych, które zakwalifikowane zostały do kategorii ograniczeń
bilateralizmu.
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Duże znaczenie przy wyborze problemu badawczego miał fakt, że polityka
integracyjna zajmuje priorytetowe miejsce w polityce zagranicznej Szwajcarii
oraz stanowi przedmiot powracającej i odbywającej się z różnym natężeniem
debaty wewnątrzpolitycznej, z widoczną od pewnego momentu dużą polaryzacją
elektoratu i szwajcarskich partii politycznych. W tej sytuacji polityka ta nie mogła
doprowadzić do członkostwa Szwajcarii we WE, czy potem w UE, choć na
początku lat 90. ubiegłego wieku cel taki nie tylko został przez rząd w Bernie
wytknięty, ale też był przez niego intensywnie realizowany. 8
Zwrot w polityce Szwajcarii wobec UE, który nastąpił na skutek odrzucenia
w referendum z 6 grudnia 1992 r. członkostwa w Europejskim Obszarze
Gospodarczym, oznaczał konieczność zdefiniowania jej nowej koncepcji, w
miejsce tej, która w istocie zmierzała do członkostwa w UE. Zapoczątkowana
została wówczas nowa faza rozwoju stosunków z UE, w której podstawowym
kanonem stały się umowy bilateralne. Z czasem ten sposób kształtowania
stosunków szwajcarsko-unijnych zyskał miano polityki bilateralizmu i rangę
strategii realizowanej przez rząd w Bernie. W analitycznym ujęciu zasadnicze
znaczenie mają, pozostające w korelacji, jej dwa podstawowe elementy:
■ zawieranie sektorowych umów bilateralnych, obejmujących ważne dla
interesów obu stron dziedziny współpracy,
■ autonomiczne dostosowywanie bądź przejmowanie dorobku prawnego
UE do systemu prawa szwajcarskiego.
W efekcie realizacji bilateralizmu stosunki Szwajcaria – UE osiągnęły na
tyle wysoki poziom i zakres wzajemnych powiązań, że nazywa się je niekiedy
integracją bez członkostwa, 9 quasi-członkostwem w UE 10 bądź − i to należy
uznać za najbardziej trafne − uprzywilejowanym partnerstwem. 11 W praktyce
oznacza to szeroki dostęp Szwajcarii do rynku wewnętrznego UE, unijnych
programów badawczo-rozwojowych, przynależność do Układu z Schengen i

8

Bericht über den Beitritt der Schweiz zur Europäischen Gemeinschaft vom 18 Mai 1992,
Bundesblatt 1992 III 1421.
9
M. Vahl, N. Grolimund, Integration Without Membership, Centre for European Policy Studies,
Brussels 2006, s. 11.
10
F. Maiani, Legal Europeanization as a Legal Transformation: Some Insights from Swiss „Outer
Europe” [w:] EUI Working Papers MWP 2009/10, Max Weber Programme, European Integration
without EU Membership: Models, Experiences, Perspectives, Badia Fiesolana 2009.
11
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 2008.
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udział
w europejskich inicjatywach współpracy transgranicznej i transregionalnej.
Podejmując

problem

stosunku

Szwajcarów

do

procesu

integracji

europejskiej, znany szwajcarski historyk Jean Francis Bergier podkreśla:
„Integracja europejska niepokoi dużą część Helwetów, którzy zastanawiają się,
czy nie spowoduje ona zbyt dużo kłopotów. Wielu odbiera ją jako »zagrożenie dla
rodzimych zwyczajów, które stały się swego rodzaju tabu«”. Stwierdza on także,
że: „Jeżeli Szwajcarom jest niewygodnie, gdy wiatr Europy za mocno wieje nad
ich krajem, chowają się chętnie za czymś, co nazywają swoim Sonderfall”. 12
Przytoczona obserwacja obrazowo ilustruje stosunek Szwajcarów do
integrującej się Unii Europejskiej. Należy jednak podkreślić, że ich podejście do
procesu integracji europejskiej cechuje w istocie duży stopień ambiwalencji. Z
jednej strony dostrzegają swój żywotny interes w rozwoju wszechstronnej
współpracy z UE, z drugiej zaś demonstrują silny dystans wobec wszelkich form
integracji politycznej. Przykładem zbiorowych zachowań Szwajcarów, według
reguł scharakteryzowanych w przytoczonym fragmencie publikacji Bergiera, był
wynik referendum, w którym projekt przystąpienia do EOG większość wyborców
uznała za zagrożenie dla niezależności i tożsamości kraju. Rząd w tej sytuacji
zmuszony był „zamrozić” złożony w maju 1992 r. w Brukseli wniosek o
rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z UE 13 i dokonać zasadniczej reorientacji
polityki integracyjnej. Zapoczątkowana wówczas nowa polityka integracyjna dała
początek kolejnej, trwającej do dzisiaj fazie rozwoju stosunków Szwajcarii i UE.
Pytania badawcze
Dokonanie wszechstronnej analizy złożonego zagadnienia, jakim jest
polityka integracyjna Szwajcarii, wymagało m.in. wyczerpującej odpowiedzi na
następujące pytania badawcze:
1) Jak wyjaśnić fenomen, którego egzemplifikacją jest fakt, że
Szwajcaria, mimo swojego centralnego położenia w Europie i silnych z
nią powiązań historyczno-kulturowych oraz szczególnie mocnych więzi
12

J.F. Bergier, Die Schweiz in Europa, Pendo Verlag AG, Zürich 1998, s. 56. Nie zgadzając się
z takim podejściem, Bergier stwierdza, że jest to błąd logiczny, ponieważ „Sonderfall Schweiz”,
czyli „Szwajcaria jako szczególny przypadek”, istnieje tak, jak każdy inny kraj, który na swój
sposób jest także „szczególnym przypadkiem”.
13
Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik 92/1 + 2 und Botschaften zu Wirtschaftsvereinbarungen,
vom 20 Januar 1993, s. 344, S 13.3.91, Simmen.
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ekonomicznych, pozostaje poza Unią Europejską i nie przystąpiła do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
2) Jaki jest wpływ czynników wynikających ze specyfiki systemu
politycznego na politykę integracyjną i jakie jest miejsce polityki
integracyjnej w całokształcie polityki zagranicznej Szwajcarii?
3) Dlaczego Szwajcarii nie udało się zrealizować strategicznego celu
członkostwa we Wspólnocie Europejskiej i na czym polega istota
zwrotu, który wyznaczył kurs polityki Szwajcarii wobec UE po
odrzuceniu
w referendum w 1992 r. członkostwa w EOG?
4)

Czy

zidentyfikowane

ograniczenia

bilateralizmu

powodują

przejściowe osłabienie jego dynamiki, czy też sygnalizują kierunek
prowadzący nieuchronnie do definitywnej rezygnacji z bilateralizmu
jako strategii szwajcarskiej polityki wobec UE?
5) Jak rysują się, w świetle dotychczasowych doświadczeń i toczącej się
debaty

wewnątrzpolitycznej,

perspektywy

polityki

integracyjnej

Szwajcarii?
By odpowiedzieć na postawione pytania, należało przeprowadzić analizy za
pomocą metod badawczych stosowanych w zakresie historii, politologii i
stosunków międzynarodowych. 14 Wykorzystano w tym celu następujące metody
badawcze: analizę porównawczą, historyczną oraz tzw. metodę decyzyjną, czyli
skoncentrowaną na ośrodku decyzyjnym i na procesie kształtowania koncepcji i
jej realizacji. Wykorzystana została także metoda behawioralna (pośrednia i
bezpośrednia), polegająca na obserwacji zjawisk życia społeczno-politycznego
Szwajcarii i jej polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem
aktywności noszącej znamiona związku z polityką integracyjną. Istotną rolę
odegrały w tym względzie liczne rozmowy merytoryczne, prowadzone przez
autora z przedstawicielami struktur państwowych odpowiedzialnymi za politykę
integracyjną, z pracownikami naukowymi centrów badawczych, deputowanymi
do parlamentu i działaczami partii politycznych. Źródłem istotnych informacji był
także udział w poświęconych wzajemnym odniesieniom Szwajcarii i UE
konferencjach

na

terenie

Szwajcarii. Wszystko to dało podstawy do

14

Takie podejście znajduje teoretyczną podbudowę m.in. w książce J. Czaputowicza, Teorie
stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 228.
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sformułowania następujących hipotez, odnoszących się do szwajcarskiej polityki
integracyjnej:
1) Berno, mimo wynikającego z wielu powodów dystansu wobec
europejskich inicjatyw integracyjnych, dostrzegało wagę integracji
europejskiej dla rozwoju i międzynarodowej pozycji kraju, co w istocie
wysoko pozycjonowało politykę integracyjną w całokształcie polityki
zagranicznej.
2) Stosunek Szwajcarii do procesu integracji europejskiej kształtuje
zespół czynników, wśród których szczególnie ważne miejsce zajmuje
systemem polityczny, w tym demokracja bezpośrednia, federalizm,
neutralność, mające pierwszorzędne znaczenie interesy gospodarcze oraz
czynniki będące rezultatem dynamiki samego procesu integracji.
3) Umowy bilateralne Szwajcaria − UE sprawdziły się jako rozwiązanie
realizowane w sytuacji, gdy upadł projekt członkostwa Szwajcarii w
EOG. Przesądziły o jej znaczącym gospodarczo-politycznym zbliżeniu z
Unią,

odsuwając

w

czasie

konieczność

rozstrzygania

kwestii

członkostwa w UE, ale nie mogą takiego rozstrzygnięcia zastąpić.
4) Przywiązanie do niezależności, neutralności oraz obawy przed utratą
suwerenności,

poczucie

zagrożenia

szwajcarskich

rozwiązań

systemowych pozostają główną przyczyną negatywnego stosunku
Szwajcarów do członkostwa w UE. Jednocześnie w systemie demokracji
bezpośredniej powoduje to swego rodzaju paraliż establishmentu i
struktur władz uniemożliwiający podjęcie działań mających na celu
zasadniczą reformę systemu politycznego państwa.
W wyniku poszukiwań odpowiedzi na postawione pytania i weryfikacji
hipotez badawczych sformułowana została następująca teza główna:
Polityka Konfederacji Szwajcarskiej wobec UE, oparta na umowach
bilateralnych, mogła być z powodzeniem realizowana, dopóki koncepcyjnie
powiązana była ze strategicznym celem, czyli członkostwem w Unii
Europejskiej. Odstąpienie od tak definiowanego celu 15 przyniosło skutek w
postaci zasadniczego osłabienia dynamiki współpracy Szwajcarii i UE, co
15

Odzwierciedla to stanowisko przyjęte przez rząd Szwajcarii na posiedzeniu 26.10.2005 r. Zob.:
rozdz. 5 niniejszej pracy, punkt „Dylematy polityki integracyjnej po podpisaniu pakietu Bilaterale
II”.
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postawiło pod znakiem zapytania skuteczność bilateralizmu jako strategii
szwajcarskiej polityki wobec UE.
Pojęcie

polityki

synonimicznego

integracyjnej

terminu

„polityka

funkcjonuje
europejska”,

obok
który

stosowanego

stosowany

jest

zwłaszcza w nowszych pracach naukowych i zyskał w pewnym sensie rangę
terminu oficjalnego, a więc przyjętego w dokumentach rządowych. W
niniejszej pracy autor posługuje się terminem „polityka integracyjna” w
przekonaniu, że lepiej oddaje istotę polityki, której treścią jest szeroko
rozumiany stosunek Szwajcarii do procesu integracji europejskiej i jej relacje z
UE. Wydaje się to ponadto zasadne nie tylko w sensie semantycznym, ale
także substancjonalnym, ponieważ termin „polityka europejska” był w
przeszłości stosowany w rozumieniu terytorialno-geograficznym i obejmował
całokształt stosunków Szwajcarii ze wszystkimi państwami i organizacjami
europejskimi. Pojęcie integracji bądź polityki integracyjnej używane było
natomiast zawsze, gdy chodziło o łączenie wysiłków państw zachodniej
Europy dla realizacji wspólnego celu, jaki najpierw stanowiła strefa wolnego
handlu, a następnie Wspólny Rynek, Jednolity Rynek i unia gospodarczo-monetarna. 16
Za

stosowaniem

terminu

„polityka

integracyjna”

przemawiały

w przekonaniu autora także rządowe rozwiązania instytucjonalne, np. utworzenie
w 1961 r. przy współpracy resortów spraw zagranicznych (Eidgenössisches
Departement

für

auswärtige

Angelegenheiten

–

EDA)

i

gospodarki

(Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement – EVD), funkcjonującego do
dzisiaj urzędu do spraw koordynacji polityki w omawianym obszarze, tj.
Integrationsbüro EDA/EVD (Biura Integracyjnego EDA/EVD), 17 oraz oficjalne
dokumenty, w których termin ten był długo stosowany. Należy wymienić tu:
przygotowany w 1971 r. przez rząd i przedłożony parlamentowi dokument
Rozwój

europejskich

działań

integracyjnych

a

stanowisko

Szwajcarii,

zaprezentowany w 1988 r. Raport w sprawie stanowiska Szwajcarii wobec

16

Por.: A. Florczak, Unia Europejska jako wspólnota polityczna, ekonomiczna i bezpieczeństwa
[w:] Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 199.
17
Nazwa tej instytucji w języku angielskim brzmi: Integration Office Switzerland − Europe, co
najpełniej odzwierciedla przedmiot i ramy jej działalności.
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procesu integracji i analogiczny dokument rządowy − Raport w sprawie
integracji 1999.
Struktura pracy
Praca składa się z wprowadzenia, ośmiu rozdziałów oraz zakończenia.
Zgodnie z wymogami, opatrzona została bibliografią, skorowidzem skrótów i
akronimów oraz ponad 20 tabelami. Ma układ problemowo-chronologiczny, co
pozwoliło na zarysowanie historycznych i geopolitycznych przesłanek polityki
zagranicznej oraz genezy i kolejnych faz polityki integracyjnej Szwajcarii.
Rozdział pierwszy jest spojrzeniem na politykę integracyjną Szwajcarii
przez pryzmat specyfiki jej systemu politycznego: sprawowania rządów w
oparciu o zasady demokracji bezpośredniej, federalnego ustroju państwa oraz
polityki neutralności. Wpływ wymienionych składników systemu politycznego,
tworzących tożsamość Szwajcarii, na politykę integracyjną jest na tyle znaczący,
że należy mówić o wynikających z nich systemowych ograniczeniach tej polityki.
Owa kwestia wymagała dość szczegółowej, zawierającej także rys historyczny,
prezentacji federalizmu, demokracji bezpośredniej oraz statusu i polityki
neutralności, w tym ich funkcjonowania w bieżącej praktyce politycznej. Analiza
wpływu

wspomnianych

składników

systemu

politycznego

na

politykę

integracyjną zawiera także próbę wyjaśnienia możliwości ich harmonizacji
z hipotetycznym członkostwem Szwajcarii w UE.
Rozdział drugi mieści prezentację historycznych i geopolitycznych
uwarunkowań polityki integracyjnej Szwajcarii, ze szczególnym uwzględnieniem
jej etapu obejmującego okres bezpośrednio po II wojnie światowej, w którym
pojawiły się pierwsze działania o znamionach polityki integracyjnej. Naświetlone
zostały główne kierunki polityki Szwajcarii, będącej w początkowej fazie głównie
reakcją na działania i akty inicjujące integrację europejską z licznymi jej
zmianami, poczynając od specyficznego podejścia Szwajcarii do planu Marshalla,
Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej i Traktatów Rzymskich,
przez Umowę o wolnym handlu z EWG, aż po negocjacje w sprawie Umowy
ubezpieczeniowej.
Rozdział trzeci poświęcony jest szczególnej fazie polityki integracyjnej
Szwajcarii, która pojawiła się w dużej mierze pod wpływem zasadniczych
przemian

w

środowisku

międzynarodowym.

Dostrzegając

sygnały
16

nadchodzących zmian w stosunkach Wschód – Zachód, elity polityczne i
środowiska naukowe Szwajcarii artykułowały potrzebę zmian, m.in. w tak
znaczącej dla Szwajcarów doktrynie neutralności. Po rozpadzie bipolarnego
układu sił i ustaniu konfliktu Wschód – Zachód postrzegano ją jako tracący na
znaczeniu instrument polityki zagranicznej. Doprowadziło to do korekty
dostosowującej ją do nowych uwarunkowań sytuacji międzynarodowej. Politykę
tego okresu charakteryzuje intensywnie realizowany razem z krajami EFTA kurs
na zbliżenie ze Wspólnotami Europejskimi. Zamknięciem tego etapu jest
wyznaczające zwrot w szwajcarskiej polityce integracyjnej referendum z 1992 r.,
w którym odrzucono członkostwo w EOG.
Rozdział czwarty ilustruje proces kreowania nowej linii polityki wobec UE,
która w istocie oznaczała powrót do klasycznego rozwiązywania problemów w
stosunkach zewnętrznych, w tym wypadku z UE, przez umowy dwustronne. W
warunkach powstałych po odrzuceniu w referendum członkostwa w EOG
nadrzędnym celem dla rządu Szwajcarii było zapewnienie firmom z kluczowych
sektorów

gospodarki

dostępu

do

Jednolitego

Rynku

Europejskiego.

Zagwarantować to mogły umowy bilateralne. W rozdziale przedstawiony został
całokształt problemów, od deklaracji UE z końca 1993 r. o gotowości do
negocjacji siedmiu umów sektorowych do ich podpisania jako pakietu Bilaterale I
21 czerwca 1999 r., po ponad pięciu latach negocjacji. Zilustrowane zostały
zarówno najważniejsze regulacje zapisane w umowach, jak i najistotniejsze
momenty procesu ratyfikacji, percepcja obywateli i środowisk biznesowo-gospodarczych.
Rozdział piąty zawiera analizę procesu ugruntowywania bilateralizmu
w polityce integracyjnej Szwajcarii, co nastąpiło w wyniku transparentnych
negocjacji i podpisania nowego pakietu umów z Unią Europejską. Berno
zadeklarowało zainteresowanie kolejnymi umowami bilateralnymi już w
końcowej fazie negocjacji pierwszego pakietu. Doprowadziło to do podpisania
dziewięciu nowych umów, tzw. pakietu Bilaterale II. 18 Łącznie, poczynając od
Umowy o wolnym handlu z 1972 r., zawarto 20 sektorowych umów bilateralnych
oraz

około

120

umów

towarzyszących, 19

co

zapewniło

szwajcarskim

18

Zob.: Botschaft zur Genehmigung der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der
Europäischen Union vom 1 Oktober 2004, Bundesblatt 2004, s. 5965−6564.
19
Ch. Calliess, Die Privilegierte..., op.cit., s. 291.
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producentom szeroki dostęp do Jednolitego Rynku Europejskiego, liczącego
prawie 500 mln konsumentów, a generalnie doprowadziło do uprzywilejowanego
partnerstwa 20 w stosunkach z UE.
W rozdziale szóstym naświetlono najważniejsze aspekty relacji Szwajcaria
– UE, związane z rozszerzeniem UE, w tym sprawę rozszerzenia umów
pierwszego pakietu (Bilaterale I) na dziesięć nowych krajów członkowskich oraz
kwestię szczególnych warunków rozszerzenia na te kraje Umowy o swobodnym
przepływie osób. Szczegółowo przedstawione zostały uwarunkowania negocjacji i
regulacje konkretyzujących te kwestie dokumentów – podpisanego 26
października 2004 r. Protokołu I oraz podpisanego 27 maja 2008 r. Protokołu II.
Innym ważnym problemem poruszanym w tym rozdziale jest kwestia
szwajcarskiego wkładu finansowego w realizację unijnej polityki spójności
społeczno-gospodarczej, implementowanego w układzie bilateralnym Szwajcaria
– nowe kraje członkowskie, nazywanego też Szwajcarskim Instrumentem
Finansowym. Zdefiniowany cel programu to zmniejszenie gospodarczych
i społecznych różnic w rozszerzonej UE.
Rozdział

siódmy

traktuje

o

ograniczeniach

zaobserwowanych

w dotychczasowej realizacji polityki bilateralizmu, które ujawniły się w
płaszczyznach wewnętrznej oraz zewnętrznej (np. w relacjach z RFN),
przyczyniając się w decydującej mierze do impasu w stosunkach Szwajcarii i UE.
Jako potwierdzenie tego stanu rzeczy wskazano m.in. trudności w zawieraniu
nowych umów bilateralnych, brak gotowości Komisji Europejskiej do
finalizowania sprawy podpisania postulowanej przez Szwajcarię tzw. umowy
ramowej, nierozwiązany szwajcarsko-unijny spór o przywileje podatkowe dla
holdingów oraz napięcia będące skutkiem specyficznych rozwiązań w zakresie
tajemnicy bankowej w Szwajcarii.
Dwa ostatnie problemy mają lub miały szczególną wagę i wpływ na
politykę integracyjną Szwajcarii, co stanowi też wyjaśnienie szczegółowości, z
jaką zostały zaprezentowane w niniejszej pracy. Utrzymujące się trudności w
uzgodnieniu sposobu rozwiązania sporu, dotyczącego kwestii przywilejów
podatkowych, pozostają od wielu lat dużym obciążeniem stosunków Szwajcarii i
UE.

20

Problem

opodatkowania

dochodów

obywateli

Unii

od

kapitału

Ibidem.
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deponowanego w szwajcarskich bankach Berno i Bruksela podjęły w specjalnej
umowie bilateralnej, będącej częścią pakietu Bilaterale I. Sukces Szwajcarii
polegał wówczas na utrzymaniu własnej koncepcji tajemnicy bankowej, która
różniła się jednak od rozwiązań przyjętych w UE i od zaleceń OECD. Pod
międzynarodową presją rząd szwajcarski podjął w marcu 2009 r. przełomową
decyzję, która oznaczała wycofanie się z dotychczasowych pozycji w kwestii
tajemnicy bankowej i akceptację standardów OECD.
Istotne

ograniczenie

bilateralizmu

stanowi

brak

mechanizmu

implementowania przez Szwajcarię dorobku prawnego UE. Kwestia ta pojawia
się przy zawieraniu nowych umów bilateralnych, 21 ale i w przypadku umów
wcześniejszych, 22 które nie regulują sposobu przejmowania nowych odnośnych
aktów prawnych UE, i dlatego mówi się o statycznym charakterze tych umów.
Ponadto problemem jest sprawa rozwiązywania sporów, w tym stosowanie
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Brak jasności we
wspomnianych kwestiach, określanych jako problemy instytucjonalne, stanowi
przeszkodę w negocjacjach dalszych umów bilateralnych. Szwajcaria stoi na
stanowisku, że nie może być mowy o automatycznej implementacji prawa
unijnego, gdyż naruszałoby to jej suwerenność, a UE nie jest gotowa akceptować
tworzenia, obok aqui communitaire, dodatkowego prawa w stosunkach z
państwami trzecimi, np. nowych umów bilateralnych ze Szwajcarią. 23 W
rezultacie tzw. droga bilateralna została zablokowana. Trwają bezskuteczne
poszukiwania wyjścia z impasu. Powstaje pytanie, czy mamy do czynienia z
przejściowym osłabieniem dynamiki bilateralizmu, czy też wszedł on w fazę
zmierzchu, która doprowadzi do zasadniczej jego rekonstrukcji.
Rozdział ósmy jest próbą zarysowania perspektyw szwajcarskiej polityki
integracyjnej. Wprawdzie sukces strategii bilateralizmu osłabił na pewien czas
intensywność dyskursu o kierunkach polityki integracyjnej Szwajcarii, ale w
obliczu sporu podatkowego z UE i faktycznej blokady drogi umów bilateralnych
oraz kryzysu związanego z tajemnicą bankową w politycznej debacie i trwającej
wymianie poglądów między ekspertami ugruntowuje się teza, że utrzymanie
21

Przewodniczący Komisji Europejskiej J.M. Barroso podnosił ten problem w czasie rozmów
w Bernie 6.06.2008 r.
22
Generalnie umowy bilateralne mają statyczny charakter, tj. nie zawierają mechanizmu
dostosowującego je do rozwijającego się prawa UE.
23
Zob.: wywiad z M. Reitererem, ambasadorem UE w Szwajcarii: Es soll kein zweites EU-Recht
für die Schweiz geben, „Neue Zürcher Zeitung”, 7.07.2010.
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status quo w odniesieniu do strategii bilateralizmu nie będzie możliwe na dłuższą
metę. Na porządku dnia stoi w tej sytuacji kwestia rekonstrukcji bilateralizmu
bądź

wręcz

nieodzowność

sformułowania

zasadniczo

nowej

koncepcji

szwajcarskiej polityki wobec UE.
Rozdział ten zawiera też odniesienia do perspektyw współpracy Szwajcaria
– Unia Europejska w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.
W opinii ekspertów kwestia utrzymania niezależnej polityki bezpieczeństwa i
wiarygodności sił zbrojnych Szwajcarii w długiej perspektywie determinuje
orientację na europejskie środowisko bezpieczeństwa, w sensie koordynacji
strategii bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do procesu transformacji sił
zbrojnych.
W podsumowaniu zwrócono też uwagę, że polityka integracyjna Berna
miała w istocie charakter reaktywny. Ożywiała się w reakcji na przyspieszenia w
procesie integracji europejskiej i wchodziła w stan stagnacji paralelnie do spadku
dynamiki tego procesu w UE. Zawsze koncentrowała się na zabezpieczeniu
interesów gospodarczych i odrzucała wszystko, co miało znamiona integracji
politycznej. 24 Zgodzić się można z oceną szwajcarskich badaczy, którzy twierdzą,
że Szwajcaria w istocie od początku uczestniczyła w procesie integracji
europejskiej, choć uczestnictwo to miało szczególny charakter. W ich
przekonaniu potwierdzała to już aktywność Szwajcarii w powstałej w końcu lat
40. ubiegłego stulecia Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej,
zaangażowanie na rzecz powołania do życia EFTA, a w późniejszym okresie −
przystąpienie do Rady Europy. Również obecnie Szwajcaria uważa się za kraj
aktywnie uczestniczący w tym procesie. Argumenty na rzecz owej tezy zostały
także zilustrowane w niniejszej pracy.
Źródła i literatura przedmiotu
Autor odwołuje się do literatury i źródeł zarówno szwajcarskich, jak
i międzynarodowych, w tym polskich. Problematyka integracji europejskiej była
w przeszłości i pozostaje także obecnie przedmiotem badań wszystkich
znaczących ośrodków akademickich Szwajcarii oraz wielu specjalizujących się

24

T. Maissen, Geschichte der Schweiz, Verlag für Kultur und Geschichte hier+jetzt, Bern 2010,
s. 302.
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w tej tematyce naukowców zagranicznych. W szerokim wymiarze praca oparta
została na publikacjach licznej i dzisiaj już wielopokoleniowej grupy badaczy
szwajcarskich, często o międzynarodowej renomie i bogatym dorobku, m.in. na
pracach monograficznych i publikacjach cząstkowych poświęconych wybranym
aspektom polityki integracyjnej. Szczególnym źródłem, do którego odwołania
znajdziemy w niniejszej pracy, są analizy autorów będących akademikami i
jednocześnie dysponujących praktycznym doświadczeniem nabytym dzięki
uczestnictwu w realizacji polityki integracyjnej Szwajcarii, tj. polityków i
ekspertów pracujących obecnie w strukturach państwowych Szwajcarii. Ważne
źródło stanowiły oficjalne dokumenty rządowe, parlamentarne: programy,
raporty, oświadczenia i deklaracje strony szwajcarskiej oraz organów lub
przedstawicieli UE, a także jej niektórych państw członkowskich. Na
podkreślenie w tej grupie zasługują dobrze dokumentowane i dostępne w
zasobach

archiwalnych

centrów

naukowych

oraz

resortów

federalnych

wystąpienia tematyczne właściwych do spraw polityki europejskiej kolejnych
ministrów spraw zagranicznych czy przedstawicieli dyplomatycznych Szwajcarii i
UE. Należy podkreślić, że sięganie do źródeł prasowych, zwłaszcza przy analizie
procesu kształtowania polityki integracyjnej Szwajcarii w ostatnich latach,
uzasadniał fakt, iż nierzadko były to publikacje wybitnych znawców tej
problematyki bądź przytaczane przez media ich wypowiedzi i oceny polityki
integracyjnej.
Badania

nad

problematyką

polityki

integracyjnej

Konfederacji

Szwajcarskiej prowadzone są także w UE, choć spotyka się niekiedy opinie,
według których – mimo intensywnych zmian w stosunkach szwajcarsko-unijnych
– zagadnieniom tym poświęca się dotychczas zbyt mało uwagi w płaszczyźnie
prac badawczych i studiów analitycznych. Marius Vahl i Nina Grolimund w
wydanej w Brukseli w 2006 r. pracy Integration without Membership 25 piszą, że
ocenę

taką

uzasadnia

przegląd

głównych

europejskich

periodyków

koncentrujących się na problematyce integracji europejskiej, a także eksploracja
baz danych wielu europejskich centrów naukowych. Jest dość oczywiste, że w
Szwajcarii istnieje bogata literatura na temat integracji europejskiej i stosunków

25

N. Grolimund, M. Vahl, Integration without Membership: Switzerland’s Bilateral Agreements
with the EU, Centre for European Policy Studies, Brussels 2006, s. 7.
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szwajcarsko-unijnych, ale należy zauważyć, iż w ostatnich latach pojawiły się
liczne prace monograficzne i opracowania studyjne także w innych krajach, m.in.
w RFN, USA, Wielkiej Brytanii i we Francji. Koryguje to w pewnym stopniu
przytoczoną opinię, że problematyce stosunków Szwajcarii i UE nie poświęca się
wystarczającej uwagi, która owocowałaby pracami badawczymi, i to nawet, jeśli
uwzględnimy fakt, iż autorami wspomnianych badań są nierzadko naukowcy
pracujący w centrach Szwajcarii.
Reasumując, należy stwierdzić, że dotarcie do wiedzy o całokształcie
polityki integracyjnej Szwajcarii, ze względu na mnogość źródeł i opracowań,
przynajmniej tych w języku niemieckim i angielskim, nie nastręcza większych
trudności. Nie można jednak nie zwrócić uwagi, że mało jest opracowań tego
zagadnienia w języku polskim. Wyjątek stanowią prace prof. Dariusza
Popławskiego: Polityka bezpieczeństwa Szwajcarii, która ukazała się w 2007 r. i
częściowo poświęcona była polityce integracyjnej, oraz późniejsze: opublikowana
pod jego redakcją naukową w 2011 r., zatytułowana Państwa niemieckojęzyczne
w procesie integracji europejskiej: Austria, Liechtenstein, Szwajcaria i wydana w
2012 r. Outsiderzy integracji europejskiej, której współautorką jest Joanna
Starzyk-Sulejowska. Wymienić tu należy także niepublikowaną dotychczas pracę
doktorską Bartłomieja Chabierskiego pt. Dylematy polityki integracyjnej
Szwajcarii. Inne liczne publikacje mają charakter przyczynkarski.
* * *
Zderzenie ze szwajcarskim postrzeganiem procesu integracji europejskiej
stało się dla autora motywacją do pogłębienia znajomości historii zawsze
przyjaznego Polsce kraju Helwetów, społeczno-politycznych postaw jego
współczesnych mieszkańców, a w końcu także inspiracją do napisania niniejszej
pracy. Praca ta nie powstałaby bez merytorycznej pomocy i życzliwości wielu
osób, którym chciałbym w tym miejscu wyrazić głęboką wdzięczność.
Bardzo serdeczne podziękowania za opiekę naukową i nieocenioną pomoc
składam prof. dr. hab. Dariuszowi Popławskiemu, a prof. dr. hab. Kazimierzowi
Jóskowiakowi należną wdzięczność za przyjacielskie wsparcie. Dziękuję także
rodzinie – żonie Halinie i dzieciom – Jakubowi, Karolinie i Konradowi, oraz
Mamie, którzy zapewnili mi bezcenne wsparcie i byli dla mnie najważniejszym
źródłem motywacji.
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ROZDZIAŁ I
WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ
POLITYKI INTEGRACYJNEJ
Kierunki polityki integracyjnej Szwajcarii pozostawały i pozostają pod
wpływem uwarunkowań wewnętrznych, w tym specyfiki systemu politycznego, na
którą składają się demokracja bezpośrednia, konkordancja, federalizm oraz
neutralność. Niniejszy rozdział jest próbą wyjaśnienia wpływu systemu politycznego
Szwajcarii na politykę integracyjną. Wymaga to m.in. analizy praktycznego
funkcjonowania systemu, która do pewnego stopnia pozwala określić skutki
hipotetycznego członkostwa Szwajcarii w Unii Europejskiej dla demokracji
bezpośredniej i federalizmu. Ponieważ są to zagadnienia bardzo szerokie, a
szczegółowe ich naświetlenie przekraczałoby ramy niniejszej pracy skoncentrowano
się na wybranych elementach systemu.
Kierunki polityki integracyjnej Szwajcarii w istotnej mierze pozostawały
i pozostają pod wpływem uwarunkowań wewnętrznych, głównie specyfiki jej systemu
politycznego, na którą składają się przede wszystkim demokracja bezpośrednia,
konkordancja, federalizm oraz neutralność. Znaczący wpływ wymienionych elementów
systemu politycznego na szwajcarską politykę integracyjną wskazuje wielu badaczy.
Należy do nich Paolo Dardanelli, 1 który podkreśla, że jest rzeczą nieodzowną, by
zagadnienie federalizmu, demokracji bezpośredniej i polityki neutralności Szwajcarii
stawiać w centrum debaty na temat polityki integracyjnej. Opinię tę podzielają inni
analitycy, m.in. przedstawiciel Centrum Studiów Bezpieczeństwa w Federalnej Wyższej
Szkole Technicznej w Zurychu prof. Daniele Ganser, dyrektor Instytutu Studiów
Europejskich Uniwersytetu w Bazylei prof. Georg Kreis 2 oraz dyrektor Genewskiego
Centrum Demokracji Bezpośredniej prof. Alexander Trechsel. 3 System polityczny
Szwajcarii, jak podkreśla Krzysztof Kociubiński, 4 „stosuje własne rozwiązania, które
zdobył podczas swojej wielowiekowej historii i jednocześnie łączy je z rozwiązaniami
1

P. Dardanelli, Federalism. Institutional adaptation and symbolic constraints [w:] Switzerland and the
European Union, a close, contradictory and misunderstood relationship, red. C.H. Church, Routledge,
London 2007, s. 17.
2
C.H. Church, Introduction [w:] Switzerland and the European Union a close, contradictory and
misunderstood relationship, Routledge, London 2007, s. 6.
3
Ibidem.
4
K. Kociubiński, Systemy polityczne Austrii, Niemiec i Szwajcarii, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2003, s. 78.

zaczerpniętymi z innych form demokracji. 5 Połączenie to jest na tyle udane, że naukowcy
postanowili zakwalifikować system szwajcarski w poczet klasycznych modeli
demokratycznych i nazwali go konsensualnym”. 6
1.1. Demokracja bezpośrednia
Szwajcaria jest uznanym w świecie liderem w stosowaniu zasad demokracji
bezpośredniej. 7 Jak żaden inny kraj, daje swoim obywatelom najszersze możliwości
uczestnictwa w sprawowaniu władzy, nie tylko przez udział w wyborach
parlamentarnych, ale także przez głosowanie w referendum, które stanowi podstawowy
instrument realizacji zasady demokracji bezpośredniej. Jest ono instytucją prawnoustrojową, gwarantującą obywatelom prawo wypowiadania się w głosowaniu
dotyczącym konstytucji, ustaw i ważniejszych problemów życia państwowego.
Referendum sprowadza się do odpowiedzi głosującego na jednoznacznie sformułowane
pytanie oraz uznania woli większości równouprawnionych obywateli za decydującą w
rozstrzyganej sprawie. 8 Na poziomie federalnym Szwajcarzy mają do dyspozycji
następujące rodzaje referendów:
■ referendum fakultatywne lub obligatoryjne, 9
■ inicjatywa powszechna 10 w sprawie częściowej lub całkowitej rewizji
konstytucji. 11

5

Na temat specyfiki systemu politycznego Szwajcarii zob. też: Z. Czeszejko-Sochacki, Konfederacja
Szwajcarska [w:] Opozycja parlamentarna, red. E. Zwierzchowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
2000.
6
A. Heywood, Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 41–42.
7
Szerzej na temat istoty demokracji bezpośredniej zob.: A. Heywood, Politologia, op.cit., s. 87.
8
Por.: E. Zieliński, Referendum w państwie demokratycznym [w:] Referendum w Polsce współczesnej, red.
D. Waniek, M.T. Staszewski, Warszawa 1995, s. 9.
9
Fakultatywne referendum, wprowadzone w 1874 r., dochodzi do skutku na podstawie wniosku, pod
którym złoży podpisy 50 tys. obywateli uprawnionych do głosowania (do 1977 r. – 30 tys.) lub osiem
kantonów. Obligatoryjne referendum dotyczy poprawek do konstytucji i umów państwowych. Zapewnia
wyborcom kontrolę nad projektami parlamentu i rządu w oparciu o podwójną większość: większość
głosujących i większość kantonów. Istnieje bogata literatura dotycząca pojęcia i instrumentów demokracji
bezpośredniej, m.in.: W. Linder, Direct Democracy, Handbook of Swiss Politics, Zürich 2004; W. Linder,
Demokracja szwajcarska: rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwie wielokulturowym, tłum. Pucek Z.,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1996; W. Luthardt, Direkte Demokratie. Ein
Vergleich in Westeuropa, Nomos Verlag, Baden-Baden 1994; Direkte demokratie in der Schweiz,
http://demokratie.geschichte-schweiz.ch/direkte-demokratie-schweiz.html, E. Zieliński, I. Bokszczanin, J.
Zieliński, Referendum w państwach Europy, Fundacja Europea, ASPRA-Jr, Warszawa 2003.
10
Inicjatywa powszechna (ludowa), wprowadzona w 1891 r. na podstawie art. 139 konstytucji, dochodzi
do skutku po złożeniu pod wnioskiem podpisów przez 100 tys. osób uprawnionych do głosowania, a jest
skuteczna, gdy oprócz większości wszystkich ważnych głosów (Volksmehr) poprze ją także większość
kantonów (Ständemehr). Inicjatywa tego rodzaju definiowana jest jako uprawnienie grupy członków
podmiotu zbiorowego (obywateli, narodu, ludu) do przedłożenia właściwemu organowi państwa projektu
konstytucji lub wniosku o przeprowadzenie referendum czy też podjęcie przez organ państwowy innych
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Prawo obywateli do podejmowania wszelkich inicjatyw, w tym inicjatywy
przeprowadzenia referendum, to najbardziej charakterystyczna cecha szwajcarskiej
demokracji. 12 Idea bezpośredniego udziału w rozstrzygnięciach z zakresu władzy
politycznej i zbiorowego podejmowania decyzji jest silnie osadzona w historii
Szwajcarii, a jej utrwalenie jako instytucji systemu politycznego należy uznać za jeden z
wyznaczników specyfiki szwajcarskiego państwa i prawa. 13 W odróżnieniu od bardziej
rozpowszechnionej demokracji przedstawicielskiej, szwajcarskie rozumienie i praktyka
demokracji stawiają w centrum kwestię uczestnictwa obywateli w sprawowaniu władzy
i to na wszystkich szczeblach federacyjnej struktury państwa. 14
Prawa obywateli w systemie demokracji bezpośredniej nie ograniczają się do
wyboru członków legislatyw na poszczególnych poziomach federacji, ale obejmują
instrumenty inicjatywy konstytucyjnej i ustawodawczej. Mając na uwadze formalne skutki
użycia pozostających do dyspozycji wyborców instrumentów demokracji bezpośredniej,
Wolf Linder15 podkreśla, że instytucja inicjatywy powszechnej i referendum korygują w
pewien sposób politykę rządu i parlamentu, chociaż funkcje obu tych instrumentów są
zasadniczo różne. Referendum, zwłaszcza w swej fakultatywnej postaci, daje możliwość
zgłaszania zastrzeżeń do projektów ustawodawczych rządu i parlamentu. Inicjatywa
powszechna postrzegana jest natomiast jako aktywny sposób kształtowania stosunku do
konstytucji przez możliwość zgłaszania pod głosowanie propozycji poprawek, co w
większości przypadków następuje wbrew woli rządu czy parlamentu. Z punktu widzenia
obywatela referendum ma efekt hamujący, a inicjatywa innowacyjny.16
W całości szwajcarska praktyka demokracji bezpośredniej zapewnia znaczne
ograniczenie dominacji państwa w relacjach ze społeczeństwem. Wprowadza
jednocześnie do procesu decyzyjnego pewien stopień nieprzewidywalności, dając
elektoratowi ostatnie słowo w rozstrzygnięciach politycznych na szczeblu federacji. 17
Stąd wywodzi się obowiązująca na wszystkich poziomach sprawowania władzy,
działań. Zob.: S. Grabowska, Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 149.
11
M.G. Schmidt, Demokratietheorien: eine Einführung, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008,
s. 341–343.
12
F. Aschinger, W. Zeller, Die Schweiz und die EWG, Buchverlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 1968,
s. 21–26.
13
Z. Czeszejko-Sochacki, System konstytucyjny Szwajcarii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 31.
14
W. Linder, Direct Democracy, Handbook of Swiss Politics, Zürich 2004, s. 102–120.
15
W. Linder, Demokracja szwajcarska, tłum. Z. Pucek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, Rzeszów 1996, s. 157.
16
Ibidem.
17
H. Kriesi, A.H. Trechsel, The Politics of Switzerland. Continuity and Change in a Consensus
Democracy, Cambridge University Press, New York 2008, s. 56.
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tworząca także tożsamość Szwajcarii, specyficzna zasada funkcjonowania egzekutywy,
którą jest konkordancja. 18 Szerzej jej istota została przedstawiona nieco dalej. W tym
miejscu należy podkreślić, że w systemie politycznym Szwajcarii to nie część posłów w
parlamencie stanowi opozycję, lecz głos uprawnionych obywateli w referendum.
Przeprowadzenie referendum i jego wynik nie wpływa w żadnej mierze na trwałość
gabinetu rządowego, którym jest Bundesrat (rada federalna). Tworzy go zawsze siedmiu
Bundesratów

(radców

federalnych),

tj.

ministrów

wybieranych

przez

Bundesversammlung (zgromadzenie federalne) tworzone przez połączone i obradujące
wspólnie Nationalrat (izbę niższą) i Ständerat (izbę wyższą). Do składu rządu wchodzą
przedstawiciele wszystkich dużych partii politycznych, tworząc w ten sposób
każdorazowo koalicję rządową.
Demokracja

bezpośrednia,

realizowana

za

pośrednictwem

inicjatywy

powszechnej i referendum, stanowi immanentną część systemu prawnopaństwowego,
wpływa na konkurencję między partiami politycznymi, na rząd, parlament, proces
legislacyjny, a także na dynamikę procesu politycznego na wszystkich poziomach
federacji. 19 Jej znaczenie w systemie politycznym Szwajcarii odzwierciedla m.in. liczba
321 ogólnonarodowych referendów przeprowadzonych w latach 1960–2003. Stawia to
Szwajcarię na pierwszym miejscu wśród wszystkich 47 krajów Rady Europy. Tabela nr
1 pokazuje, że od 1848 r., tj. od czasu, gdy po raz pierwszy posłużono się referendum na
szczeblu federalnym, do roku 2007 przeprowadzono w Szwajcarii 543 referenda: 221
obligatoryjnych, 160 fakultatywnych i 162 na podstawie inicjatywy powszechnej
(ludowej). Analizując tabelę, łatwo zauważyć, że znakomita większość referendów
obligatoryjnych, 159 na 221, przyniosła wynik akceptujący. Nie można tego powiedzieć
o referendach fakultatywnych, bo tylko niewielka część zgłoszonych ostatecznie doszła
do skutku, a wynik akceptujący zapadał wprawdzie także w większości, ale już bez tak
dużej przewagi jak w przypadku referendów obligatoryjnych. Szwajcarzy nie byli też
skłonni akceptować rozwiązań sugerowanych w inicjatywach powszechnych, gdyż na
ogólną liczbę 162 takich głosowań jedynie 15 przyniosło wynik pozytywny.

18

T. Cottier, R. Liechti, Schweizer Spezifika: Direkte Demokratie, Konkordanz, Föderalismus und
Neutralität als politische Gestaltungsfaktoren [w:] Schriftenreihe des Arbeitskreises Europäische
Integration e.V. 61, Nomos Verlag, Baden-Baden 2008, s. 41.
19
A. Trechsel, Direct Democracy and European integration The Politics of Switzerland [w:]
Switzerland and the European Union, Routledge, London, New York 2007, s. 36.

26

Tabela 1. Stosowanie instytucji demokracji bezpośredniej w Szwajcarii w latach 1848–2007.
Liczba głosowań ogółem

Referenda obligatoryjne

Referenda fakultatywne

Inicjatywy ludowe

Okres
Głosowania
ogółem

1848–1873
1874–1880
1881–1890
1891–1900
1901–1910
1911–1920
1921–1930
1931–1940
1941–1950
1951–1960
1961–1970
1971–1980
1981–1990
1991–2000
2001–2007
Ogółem

11
11
12
24
12
15
28
23
21
42
29
87
66
106
56
543

Akceptacja

2
5
5
10
8
12
11
10
9
18
16
47
27
55
26
261

Odrzuce
nie

Głosowania
ogółem

Akceptacja

Odrzucenie

9
6
7
14
4
3
17
13
12
24
13
40
39
51
30
282

11
3
4
9
5
9
10
8
7
22
14
47
25
36
11
221

2
2
3
6
4
8
8
8
4
14
12
36
18
28
6
159

9
1
1
3
1
1
2
0
3
8
2
11
7
8
5
62

Zgłoszone

–

63
75
74
59
57
94
73
104
205
213
278
259
504
312
2370

Głosowania
ogółem

Akceptacja

–
8
8

–
3
2

10
4
3
5
9
7
11
8
18
12
36
21
160

3
3
2
1
2
4
4
4
11
6
25
17
87

Odrzucenie

Ważne

Wycofane

Głosowa
nia
ogółem

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

5
4
9
8
21
11
23
16
40
45
54
18
254

0
1
0
1
5
8
12
8
11
14
11
7
78

5
3
3
13
6
7
9
7
22
29
34
24
162

1
1
2
2
0
1
0
0
0
3
2
3
15

4
2
1
11
6
6
9
7
22
26
32
21
147

5
6
7
1
1
4
7
3
7
4
7
6
11
4
73

Akceptacja

Odrzucenie

Źródło: H. Kriesi, A.H. Trechsel, The Politics of Switzerland Continuity and Change in a Consensus Democracy, Cambridge University Press, New York 2008, s. 57, tłum. S.
Kozłowski.
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Wpływ demokracji bezpośredniej na szwajcarską politykę integracyjną
i zagraniczną w ogóle był i jest znaczący. Odzwierciedla to tabela nr 2, z której wynika,
że Szwajcarzy, poczynając od 1972 r., dziewięciokrotnie mieli możliwość rozstrzygania
w tej formie kwestii polityki integracyjnej. Należy jednak podkreślić, że nigdy
dotychczas nie była expressis verbis poddana pod głosowanie sprawa członkostwa w
Unii Europejskiej. Przesądza o tym negatywny stosunek większości elektoratu do
akcesji 20 i będąca jego skutkiem powściągliwość kręgów władzy w podejmowaniu tego
zagadnienia jako projektu politycznego.
Rozwiązania ustrojowe i ugruntowane w elektoracie szwajcarskim poczucie roli
suwerena istotnie wpływały na kierunki rozwoju stosunków z UE. Kwestie polityki
integracyjnej rozstrzygano w referendach, 21 a więc z wykorzystaniem instrumentu
demokracji bezpośredniej, szczególnie często od początku lat 90. XX w. Wyniki
głosowań były najczęściej zgodne z oczekiwaniami rządu. Trzeba zaznaczyć, że
obywatele Szwajcarii, jako jedyni w Europie, dzięki instytucji inicjatywy powszechnej
(Volksinititive) mają możliwość poddania pod referendum także spraw dotyczących
polityki zagranicznej, w tym związanych z kierunkami polityki integracyjnej. Inicjatywy
takie zrealizowane zostały w 1997 i 2001 r. 22 Inicjatywa powszechna zgłoszona przez
AUNS w lutym 2008 r. pod hasłem „Staatsverträge vors Volk”, 23mająca na celu
ustanowienie konstytucyjnej regulacji obligatoryjnego poddawania pod głosowanie
umów państwowych zawieranych przez Szwajcarię, nie uzyskała w głosowaniu
przeprowadzonym 12.06.2012 r. wymaganej większości ani wyborców, ani kantonów. 24
Zdecydowana większość głosujących (75,3%) i wszystkie kantony odrzuciły
argumentację inicjatorów, że demokracja bezpośrednia jest ograniczana i nie widziały
potrzeby rozszerzenia dotychczasowych możliwości wpływania obywateli na politykę
zagraniczną. Inicjatorom referendum chodziło głównie o umowy poszerzające integrację
z UE. Największa liczba głosów przeciwnych (81–82%) padła w tradycyjnie
proeuropejskich kantonach francuskojęzycznych: Waadt, Neuenburg, Jura i Freiburg. Z
kolei najwyższe poparcie inicjatywa AUNS uzyskała w kantonie Tessin (38%) oraz
niemieckojęzycznych i z przewagą elektoratu wiejskiego – kantonach Schwyz (34%)
20

Wyniki badań dotyczących poparcia przystąpienia Szwajcarii do UE wykazują wahania, ale odsetek
głosów przeciwnych był każdorazowo wysoki. Badania przeprowadzone latem 2010 r. dowiodły, że
negatywny stosunek do członkostwa w UE miało 63% badanych. Zob.: diagram 1.
21
Zob.: tabela 2.
22
Zob.: tabela 2.
23
BBl 2008 1485.
24
www.parlament.ch/d/dokumentation/dossiers/staatsvertraege/Seiten/staatsvertraegevolksabstimmung.aspx, AUNS – Initiative hat beim Volk keine Chance, Sonntag, 17. Jun 2012.
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Tabela 2. Referenda w sprawach bezpośrednio związanych z polityką
integracyjną Szwajcarii.
Data

Kategoria
referendum

Sprawa

Frekwencja
(%)

Głosy
za
(%)

Akceptacja
kantonów

Rezultat

3.12.1972

obligatoryjne

porozumienie
EFTA – UE

52,9

72,5

25

akceptacja

6.12.1992

obligatoryjne

wejście do
EOG

78,8

49,7

8

odrzucenie

8.06.1997

inicjatywa
powszechna

referendum
dopuszczające
negocjacje
członkowskie
z UE

35,4

25,9

0

odrzucenie

2.05.2000

fakultatywne

umowy
Bilaterale I

48,3

67,2

2

akceptacja

4.03.2001

inicjatywa
powszechna

natychmiastow
e podjęcie
negocjacji
w sprawie
członkostwa
w UE

55,8

23,2

0

odrzucenie

5.06.2005

fakultatywne

Układ
z Schengen

56,6

54,6

14

akceptacja

2.09.2005

fakultatywne

rozszerzenie
umów
Bilaterale I na
UE-10

54,5

56,0

7

akceptacja

26.11.2006

fakultatywne

SIF dla UE-10

44,98

53,4

0

akceptacja

przedłużenie
50,9
59,6
i rozszerzenie
(BL, RO)
umowy o SPO
rozszerzenie
37,8
24,8
17.06.2012 inicjatywa
powszechna
możliwości
wpływu
obywateli na
politykę
zagraniczną
Źródło: www.admin.ch; tłumaczenie i aktualizacja – S. Kozłowski.
8.02.2009

fakultatywne

akceptacja

0

odrzucenie

i Schaffhausen (33%). W istocie według obowiązującego stanu prawnego najważniejsze
umowy międzypaństwowe Szwajcarii podlegają obligatoryjnemu referendum i muszą
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być poddane pod głosowanie elektoratu. Inne, jeśli postrzegane są kontrowersyjnie mogą
być poddane pod głosowanie w ramach referendum fakultatywnego.
Sytuacja ta powoduje, iż Szwajcarska dyplomacja niejednokrotnie wykorzystywała
to jako stosunkowo skuteczny instrument presji negocjacyjnej na partnera, ale niekiedy
jako skutek pojawia się swego rodzaju lęk przed referendum, którego następstwem jest
negocjacyjny paraliż. 25 Egzemplifikacją tego stanu rzeczy w opinii Thomasa Cottiera i
Rachel Liechtie była sprawa szwajcarskiego wkładu w Fundusz Spójności będący
wsparciem dla nowych krajów członkowskich UE-10 w celu niwelowania ich
społecznych i gospodarczych zapóźnień rozwojowych.
Za godne uwagi należy uznać oceny innych analityków szwajcarskich, 26 w których
wskazuje się np. jednoznacznie negatywny wpływ demokracji bezpośredniej, która –
przez nacisk na formalną suwerenność – przyniosła efekt statyczności umów
bilateralnych z UE, co oznacza brak mechanizmu ich aktualizowania paralelnie do zmian
prawa unijnego. Przyjęte w Bilaterale I regulacje przewidują ograniczone możliwości
implementacji nowo tworzonego prawa UE i w przypadku każdej umowy należy
podejmować kroki dostosowawcze, oznaczające konieczność formalnych negocjacji w
sprawie nowelizacji. 27 W efekcie powstało swoistego rodzaju szwajcarskie prawo
europejskie. Ponieważ nie jest tożsame z dorobkiem prawnym UE, istnieją trudności w
jego stosowaniu oraz wykładni. Dalej idąca krytyka zawarta jest w twierdzeniu, że
przestrzeganie wymogów demokracji bezpośredniej i uparte dążenie do zachowania
formalnej suwerenności paradoksalnie doprowadziły do jej faktycznej utraty. Do takiego
wniosku prowadzi bardziej uważna analiza, a sytuacja ta przypomina znany z dawnej
historii Szwajcarii status tzw. terytoriów wspierających (Zugewndte Orte), które − w
odróżnieniu od terytoriów uczestniczących (Beteiliegte Orte) w Konfederacji − nie
mając wpływu na tworzone prawo, zobowiązane były do jego stosowania. Istota
problemu utraty suwerenności została zilustrowana w omawianej prezentacji prof.
Thomasa Cottiera przez przytoczenie odnośnych wypowiedzi Chrisa Pattena. 28

25

T. Cottier, R. Liechti, Schweizer Spezifika…, op.cit., s. 52.
Zob. wywód w tej kwestii: T. Cottier, R. Liechti, Schweizer Spezifika…, op.cit., s. 53.
27
Zagadnienia te stały się przedmiotem rozmów specjalnie powołanej w końcu 2010 r. grupy roboczej
ekspertów szwajcarskich i przedstawicieli KE.
28
C. Patten stwierdził: „Będąca ich [Szwajcarów] udziałem zwiększona suwerenność bierze się z ich
koncentracji na sprawach wewnętrznych, podczas gdy decyzje, które istotnie wpływają na rozwój
gospodarki, podejmowane są w Brukseli. Oczywiście pomijamy dyplomatycznym milczeniem fakt, że aby
korzystać z naszego rynku, muszą przestrzegać naszych zasad, których nie stanowią, nie uczestnicząc
w procesie ich tworzenia”. Zob.: T. Cottier, R. Liechti, Schweizer Spezifika..., op.cit., s. 42.
26
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Czynnikiem wpływającym na politykę integracyjną Szwajcarii jest – obok
demokracji bezpośredniej – konkordancja, która pozostaje podstawową i wyjątkową, bo
niespotykaną w państwach demokracji przedstawicielskiej, regułą formowania i
działania rządu. Nie ma ona podstaw prawnych w postaci zapisów w konstytucji ani w
ustawach. Zgodnie z definicją Kaspara Villigera 29 stanowi w istocie zespół określonych
zachowań politycznych, który wykształcił się w Szwajcarii w warunkach demokracji
bezpośredniej. Villiger podkreśla, że konkordancja w wyniku praktyki politycznej
uzyskała status instytucjonalny i stanowi o specyfice systemu politycznego Szwajcarii.
Jej praprzyczyną była konieczność zdobywania przez egzekutywę poparcia projektów
reform przez większość głosujących w referendach, co stopniowo prowadziło do
wiązania największych sił politycznych odpowiedzialnością za politykę rządową. 30
Wybierani przez Zgromadzenie Federalne przedstawiciele partii politycznych wnoszą do
siedmioosobowego rządowego gremium postulaty i oceny swoich obozów politycznych,
później jednak działają jako niezależni od nich mężowie stanu. 31 Współpracują ze sobą
w celu znalezienia rozwiązań i uzyskania poparcia środowisk politycznych, z których się
wywodzą, dla polityki rządu oraz wypracowanych przez niego kompromisów. 32
Rada Federalna jako egzekutywa działa kolegialnie, podejmuje decyzje na
zasadzie konsensusu i ponosi za nie zbiorową odpowiedzialność polityczną 33
(poszczególni członkowie rządu zwolnieni są z odpowiedzialności indywidualnej).
Wybierany z tego gremium na okres jednego roku prezydent sprawuje na zasadzie rotacji
funkcje głowy państwa. Nie istnieje możliwość rozwiązania parlamentu przed upływem
kadencji ani wyrażenia votum nieufności przez parlament wobec Rady Federalnej.
W latach 1959–2003 konkordancja w formowaniu gabinetu rządowego
przejawiała się w funkcjonowaniu tzw. formuły magicznej (Zauberformel). Zgodnie z
jej regułami, do rządu wchodzili przedstawiciele czterech najsilniejszych partii
według następującego klucza: po dwóch socjaldemokratów (SP), liberałów (FDP)
oraz chrześcijańskich demokratów (CVP) i jeden z partii prawicowej (SVP). Po
wyborach parlamentarnych w 2003 r. zmienił się ten utrwalony w ciągu prawie 50 lat
układ sił w rządzie. CVP utraciła miejsca w Radzie Narodowej i zmuszona była
oddać tekę w siedmioosobowym gabinecie rządowym, którą otrzymała SVP po
29

K. Villiger, Eine Willensnation muss wollen. Die politische Kultur der Schweiz: Zukunfts – oder
Auslaufmodell?, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2009, s. 202.
30
Ibidem.
31
C.H. Church, The politics and Government of Switzerland, Palgrave Macmillan 2004, s. 117.
32
K. Villiger, Eine Willensnation muss wollen..., op.cit., s. 205.
33
C.H. Church, The politics and Government..., op.cit., s. 116.
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trzecim z rzędu znacznym przyroście liczby mandatów w Radzie Narodowej. 34
Oznaczało to złamanie „magicznej formuły”, ale krok ten uznano za zgodny
z duchem konkordancji. 35
Dzięki konkordancji poziom stabilności politycznej w Szwajcarii jest tak wysoki
jak w systemach dwupartyjnych, co stanowi zaletę. Za wadę uznać należy to, że rząd nie
jest w stanie podejmować wielkich i kontrowersyjnych problemów, a do takich zalicza
się m.in. sprawa członkostwa Szwajcarii w Unii Europejskiej. Członkowie Rady
Federalnej mają pełną świadomość, że przeciwstawne stanowiska największych partii
politycznych i paralelna polaryzacja w elektoracie, w przypadku wprowadzenia tej
kwestii do agendy politycznej, mogłyby mieć poważne konsekwencje, z rozpadem
koalicji rządowej, a w ostatecznym efekcie z wystawieniem na ryzyko reguły
konkordancji włącznie. 36
W opinii wielu ekspertów to właśnie konkordancja jest „istotnym powodem
powolnego, wybiórczego, pragmatycznego i selektywnego zbliżania do UE”. 37 Nie było
przypadkiem, że sprawa członkostwa Szwajcarii w ONZ rozwiązana została dopiero
przez uruchomienie inicjatywy powszechnej w 2002 r., gdyż rząd, ze względów
przedstawionych wyżej, kwestii tej nie był w stanie podjąć. Zwraca uwagę fakt, że od
momentu ogłoszenia projektu rządowego w sprawie akcesji do ONZ w 1984 r. do
formalnego wstąpienia Szwajcarii do tej organizacji upłynęło 18 lat. Przesądziły o tym
reguły demokracji bezpośredniej. W sprawie członkostwa w UE rząd Szwajcarii złożył
formalny wniosek w 1992 r., ale w rezultacie późniejszych rozstrzygnięć, zwłaszcza
negatywnego wyniku referendum w sprawie przystąpienia do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, musiał go zawiesić, co trwa do dnia dzisiejszego. Demokracja
bezpośrednia daje możliwości zarówno odrzucenia danego projektu w obligatoryjnym
lub fakultatywnym referendum, jak i podjęcia w tej sprawie inicjatywy powszechnej.
Mimo trwającej obecnie w Szwajcarii dyskusji na temat perspektyw instytucji
konkordancji i istniejących wokół niej napięć, dominuje przekonanie, że jest ona na tyle

34

A. Vatter, Swiss Consensus Democracy in Transition: A Re-analysis of Lijphart’s Concept of
Democracy for Switzerland from 1997 to 2007, „Swiss Political Science Review” 2008, 4(2).
35
U. Altermatt, Ausgehöhltes Fundament der Konkordanz. Der Regierungsproporz war Folge, nicht
Ausgangspunkt der Schweizer Versöhnungs- und Ausgleichspolitik, „Neue Zürcher Zeitung”,
23.02.2011.
36
P. Couchepin, Konkordanz ist eine Geisteshaltung, „Neue Zürcher Zeitung”, 8.03.2011.
37
T. Cottier, R. Liechti, Schweizer Spezifika..., op.cit., s. 54.
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silnie zakorzeniona w rzeczywistości społeczno-politycznej kraju, iż nie ma dla niej
alternatywy. 38
1.2. Federalizm
Federalizm jest, obok demokracji bezpośredniej i neutralności, szczególną cechą
systemu politycznego Szwajcarii, jednym z filarów tożsamości Konfederacji
Szwajcarskiej, który – jak się to niekiedy określa – „czyni ze Szwajcarii Szwajcarię”. 39
Wywodzi się on z długiej tradycji funkcjonowania wielu wspólnot gminnych oraz w
pełni autonomicznych kantonów i różni się od federalizmu Niemiec, Austrii, Belgii,
Hiszpanii czy Włoch. 40 Chodzi tu przede wszystkim o mające pierwotny charakter duże
uprawnienia kantonów i gmin, gwarantujące im szeroko zakrojoną autonomię,
ograniczoną jedynie przekazanymi na mocy konstytucji uprawnieniami federacji. 41
Jądrem szwajcarskich rozwiązań federalnych jest tzw. bottom up federalizm, 42
polegający na ułożeniu struktur władzy od najniższych do najwyższych, czyli od
szczebla gminnego poczynając, przez kantony jako szczebel regionalny, aż do szczebla
federalnego. Na każdym poziomie pozostaje wiele miejsca na akcentowanie autonomii,
własnych tradycji instytucjonalnych, specyfiki poszczególnych wspólnot gminnych oraz
odrębności kantonalnych.
W analizie porównawczej nasuwają się, obok pytań o specyficzne cechy
szwajcarskiego federalizmu, także pytania dotyczące jego możliwości w odniesieniu do
procesu integracji europejskiej 43 oraz kwestia, podnoszona zarówno przez niektórych
polityków, jak i analityków, czy nie mógłby zostać wykorzystany w całości lub
częściowo jako model funkcjonowania Unii Europejskiej.

38

M. Senti, Konfusion um Konkordanz, „Neue Zürcher Zeitung”, 21.01.2011.
P. Dardanelli, Federalism, op.cit., s. 17.
40
W. Linder, Schweizerische Demokratie. Institutionen, Prozesse, Perspektiven, Haupt Verlag, Bern,
Stuttgart, Wien 1999, s. 185.
41
Art. 3 Konstytucji Federalnej.
42
H. Rentsch, Sonderfall Schweiz: Blinde Flecken in der Föderalismusforschung [w:] Der Preis des
Föderalismus, red. U. Wagschal, H. Rentsch, Orell Fusli Verlag, Zürich 2002, s. 403.
43
Wymienić tu można prof. Feliksa Knüplinga, dyrektora Europejskiego Forum Federalizmu, i prof.
Thomasa Fleinera z Instytutu Federalizmu Uniwersytetu we Fryburgu; zob.: Swiss federalism sets example
for new Europe, swissinfo.ch, 9. October 2003.
39
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Rycina 1. Karta upamiętniająca rewizję konstytucji w 1874 r. Zwraca uwagę
widoczne narodowe motto Szwajcarii: „Einer für alle, alle für einen” (Jeden za
wszystkich, wszyscy za jednego).

Źródło: Wikipedia – Szwajcaria. Plik Gedenkblatt 1874.jpg znajduje się w Wikimedia Commons
– repozytorium wolnych zasobów.
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Przywiązanie Szwajcarów do federalizmu wyjaśnia historia. 44 W końcu XVI w.
Szwajcaria była siecią tzw. miejscowości (Orte), będących wspólnotami wiejskimi bądź
miejskimi, połączonych sojuszami zawartymi w celach obronnych, w formie traktatów i
przysiąg. Należy zwrócić uwagę na istnienie interpretacji procesu powstawania
państwowości i federalizmu szwajcarskiego odbiegających od przytoczonej. Thomas
Maissen 45 podkreśla np., że przez długi okres szwajcarska historiografia nie tylko oparta
była na kierunku rozwoju, którego początek wyznacza rok 1291, ale też dążyła do
wykazania, iż współczesna Szwajcaria ma korzenie w średniowieczu. Jakiś czas temu
historycy szwajcarscy odeszli od wiązania wczesnej konfederacji z powstaniem i
funkcjonowaniem państwa federalnego. Ta zmiana podejścia oznaczała przyznanie racji
tym, którzy – jak mediewista Bernhardt Stettler 46 – uważają, że Szwajcaria, jaką znamy
współcześnie, powstała w 1848 r. Demokracja w nowoczesnym rozumieniu (także
bezpośrednia), federalizm, podobnie jak idea konstytucji, równość wobec prawa,
liberalne prawa człowieka i obywatela, równouprawnienie trzech, a następnie czterech
języków urzędowych należą faktycznie do osiągnięć szwajcarskiego państwa
federacyjnego. Przeciwnego zadania jest Paolo Dardanelli, 47 który istotę historycznego
procesu, prowadzącego do współczesnego ustroju federalnego Szwajcarii, widzi jako
powolne, ale stale postępujące zacieśnianie więzi między wspólnotami/kantonami, co
zaowocowało najpierw konfederacją, a następnie federacją.

44

Generalnie historycy odwołują się tutaj do 1291 r., kiedy trzy wspólnoty górskie – Uri, Schwyz
i Unterwalden, zawarły wieczysty sojusz, składając przysięgę wzajemnej pomocy w obronie wolności i
przywilejów, uzyskanych od Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, którym zagrażał
Rudolf I Habsburg. Związek ten stał się podstawą państwa szwajcarskiego, a ponieważ oparty był na
przysiędze (Eid), nazwano go Eidgenossenschaf. W odniesieniu do jego członków przyjęto nieco później,
w odnowionym traktacie związkowym z 1315 r., wspólną nazwę Eidgenossen, która dopiero w XV w.
została zastąpiona najpierw przez Schwyzer, a później przez Schweizer. Według legendy miało to miejsce
na górskiej łące Rütli nad Jeziorem Czterech Kantonów, którą uważa się za kolebkę szwajcarskiej
demokracji. Ten pierwszy sojusz był na tyle atrakcyjny, że szybko przyłączyły się do niego inne
wspólnoty, w tym miasta, m.in. Berno i Zurych, co umacniało jego trwałość. Od 1891 r. 1 sierpnia
obchodzony jest jako święto narodowe, a na Rütli odbywają się z tej okazji uroczystości i patriotyczne
spotkania, często z udziałem prezydenta kraju. Przez długi czas kojarzone były jednoznacznie z
konserwatywnym patriotyzmem, ale w ostatnim okresie symboliczny wymiar tego miejsca zyskał
akceptację i uznanie Szwajcarów. Por.: J. Świeca, Szwajcaria [w:] Systemy polityczne wybranych państw
kapitalistycznych, red. A. Jamroz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1984, s. 162; C.H.
Church, The politics and Government..., op.cit., s. 259; P. Dürrenmatt, Schweizer Geschichte, Schweizer
Druck-und Verlagshaus AG, Zürich 1963, s. 28–29.
45
T. Maissen, Geschichte der Schweiz, Verlag für Kultur und Geschichte hier+jetzt, Bern 2010, s. 10.
46
Ibidem.
47
P. Dardanelli, Federalism, op.cit., s. 19.
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Tabela 3. Miejsca w Radzie Narodowej z podziałem na kantony.
Kanton Deputowani
Rady
Narodowej

Kanton

Deputowani
Rady
Narodowej

Kanton

Deputowani
Rady
Narodowej

34

BaselLandschaft

7

Schaffhausen

2

26

Wallis

7

Jura

2

18

Freiburg

7

Uri

1

15

Thurgau

6

Obwalden

1

12

Basel-Stadt

5

Nidwalden

1

11

Graubünden

5

Glarus

1

Luzern

10

Neuenburg

5

Appenzell
Ausserrhoden

1

Tessin

8

Schwyz

4

Appenzell
Innerrhoden

1

Solothurn

7

Zug

3

Zurych
Berno
Waadt
Aargau
St.
Gallen
Genewa

http://www.politik-stat.ch/nrw2007CH_de.html.

Proces rozwoju konfederacji został zahamowany w epoce napoleońskiej przez
powołanie do życia podporządkowanej rewolucyjnej Francji i początkowo opartej
na rządach unitarnych Republiki Helweckiej, która istniała w latach 1878–1815
i w końcowej fazie zezwoliła na częściowy powrót do porządku konfederacyjnego. 48Po
upadku Napoleona wcześniejsze wspólnoty szwajcarskie, w tym momencie już jako
kantony, odzyskały suwerenność i na nowo utworzyły konfederację na podstawie
Traktatu federalnego, zawartego w 1815 r. Przetrwała ona do 1848 r., kiedy powstało
na jej miejsce nowoczesne szwajcarskie państwo federalne, a w pierwszym
ogólnonarodowym referendum przyjęta została federalna konstytucja. Wykazywała
ona podobieństwa z Konstytucją USA z 1787 r., ponieważ wprowadzała prymat prawa
federalnego, mimo stosunkowo słabych struktur federalnych. Każdy kanton, i to
niezależnie od wielkości, dysponował głosem tak samo ważącym. 49
Tabela 4. Kantony Konfederacji Szwajcarskiej (na początku wiersza rok wstąpienia).
48
49

Ibidem, s. 381–438.
P. Linder, Schweizrische Demokratie, wydanie 2005, s. 27.
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1291 –

Uri,

1332 –

Obwalden,

3

Nidwalden

3

3

Lucerna
3

1351 –

Zurych
3

1352 –

Glarus,

Zug

4

1353 –

4

Berno
4

1481 –

Fryburg,

Solura

4

1501 –

4

Bazylea-Miasto,

Bazylea-Okręg,

5

1513 –

5

Appenzell Außerrhoden,

Sankt Gallen,

1815 –

6

Valais,
7

5

Gryzonia,
6

Neuchâtel,
7

Szafuza
5

Appenzell Innerrhoden

5

1803 –

1979 –

Schwyz,

2

Argowia,
6

Turgowia,
6

Ticino,
6

Vaud
7

Genewa
7

Jura
7

Źródło: Wikipedia.

Proces kształtowania systemu państwa federalnego przebiegał nie bez
trudności. Ów system pojawił się w rezultacie kompromisu między liberalnymi
zwolennikami

centralizmu

i

katolicko-konserwatywnymi

zwolennikami

federalizmu. Kantony do dziś dysponują dużym stopniem niezależności,
wywodzącej się z ich pierwotnej suwerenności, i w istocie prawa te pozostają
w mocy wszędzie tam, gdzie nie zostały ograniczone przez Konstytucję
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Federalną. 50 Szwajcarski federalizm oparty jest tym samym na samodzielności
kantonów w rozwiązywaniu kwestii ich dotyczących. Federacja realizuje tylko te
zadania, które wskazuje konstytucja. 51 Podjęcie przez szczebel federalny nowych
zadań każdorazowo wymaga zmiany Konstytucji Federalnej i akceptacji w
obligatoryjnym referendum przez wyborców oraz większość kantonów. 52 Ponieważ
podział

kompetencji

między

federacją

i

poszczególnymi

kantonami

jest

zróżnicowany, powstała duża różnorodność struktur. Przy zmieniających się stale
politycznych
modyfikacjom,

uwarunkowaniach
które

realnie

zakres
nigdy

kompetencji

nie

są

podlega

zakończone.

To

ciągłym
przyczyna

nieuniknionych konfliktów między federacją i kantonami. 53
Wielokulturowość
urzędowe:

niemiecki,

Szwajcarii
francuski,

odzwierciedlają

włoski

i

romansz

m.in.

cztery

(jeden

z

języki
języków

retoromańskich). Umacnia ją stanowiąca obecnie 20% całej ludności populacja
imigrantów. Według powszechnego spisu ludności z 2000 r. struktura
społeczeństwa ze względu na język ojczysty przedstawiała się jak pokazano
w tabeli 5.
Przyjęcie konstytucji z 1848 r. oznaczało zakończenie etapu rozwoju
Szwajcarii, w którym dominował ustrój konfederacyjny. Podstawowe jej regulacje
zachowały moc do dnia dzisiejszego, jako całość poprawiana była tylko
dwukrotnie: w 1874 i w 1999 r. 54 H. Kriesi i A.H. Trechsel podkreślają, 55 że po
powstaniu w 1848 r. nowoczesnego państwa federalnego struktury władzy na
szczeblu federalnym były wyjątkowo słabe, ponieważ kantony utrzymały znaczącą
część swoich kompetencji. 56 Jednym z ważniejszych uprawnień kantonów,
wynikających z art. 3 Konstytucji Federalnej, jest suwerenność podatkowa. Daje
ona prawo, zarówno federacji, kantonom, jak i gminom,

50

Art. 3 Konstytucji Federalnej.
Art. 42 ust. 1 Konstytucji Federalnej.
52
P. Dardanelli, Federalism, op.cit., s. 21.
53
K. Villiger, Eine Willensnation muss wollen..., op.cit., s. 142.
54
T. Maissen, Geschichte der Schweiz, op.cit., s. 204.
55
H. Kriesi, A.H. Trechsel, The Politics of Switzerland..., op.cit., s. 34.
56
Proces kształtowania federalizmu szwajcarskiego wykazuje daleko idące analogie z powstawaniem
struktur federalnych USA i Australii, gdzie dysponujące pełną autonomią stany decydują podczas
zgromadzenia o przekazaniu części swoich kompetencji na rzecz nowo wykreowanej struktury federalnej.
51
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Tabela 5. Ludność Szwajcarii według grup językowych (na podstawie spisu
ludności w 2000 r.).

1. Niemiecki – 4 801 148 (72,8%)
2. Francuski – 989 606 (13,0%)
3. Włoski – 470 961 (6,5%)
4. Serbsko-chorwacki – 103 350 (1,4%)
5. Albański – 94 937 (1,3%)
6. Portugalski – 89 527 (1,2%)
7. Hiszpański – 76 750 (1,1%)
8. Angielski – 73 422 (1,0%)
9. Romansz – 35 072 (0,5%)
10. Inne – 58 431 (0,7%)
Źródło: Wikipedia.

do ściągania podatków bezpośrednich od dochodu i kapitału przedsiębiorstw. Podatki
pośrednie, w tym VAT, którego wysokość w Szwajcarii wynosi 7,6%, płyną do kasy
federacji.57 To właśnie na ten artykuł powołał się rząd Szwajcarii, formułując swoje
stanowisko dotyczące zastrzeżeń Komisji Europejskiej w odniesieniu do przywilejów
podatkowych dla holdingów i towarzystw zagranicznych w niektórych kantonach
szwajcarskich,58 co szczegółowo zaprezentowane zostało w rozdziale siódmym niniejszej
pracy.
Postępujący proces integracji europejskiej i intensyfikacja stosunków Szwajcarii
z UE nie mogły pozostać poza zainteresowaniem kantonów. Domagały się one już
na początku lat 90. ubiegłego wieku stworzenia podstaw prawnych gwarantujących
im udział w kształtowaniu polityki integracyjnej na szczeblu federalnym.
Argumentem był fakt, że coraz częściej chodziło w niej o sprawy z zakresu polityki
wewnętrznej, a więc należące do kompetencji kantonów. Odzwierciedleniem
działalności idącej w tym kierunku jest m.in. powołana do życia w 1993 r.

57

T. Cottier, R. Liechtie, Schweizer Spezifika..., op.cit., s. 48–49.
S.C. Kozłowski, Konfederacja Szwajcarska a proces integracji europejskiej. Kontrowersje między
Bernem i Brukselą dotyczące reżymów podatkowych w kantonach szwajcarskich, „Studia Europejskie”
nr 2(50) 2009.
58
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Konferencja Rządów Kantonalnych (KdK). Konstytucja Federalna w art. 55,
wprowadzonym w ramach poprawki konstytucyjnej w 1999 r., gwarantuje kantonom
prawo do współpracy, a zwłaszcza wyrażania opinii, także w sferze stosunków
zewnętrznych znajdujących się zasadniczo w gestii federacji. Ujawniający się w ten
sposób proces europeizacji przyczynił się do powstania potrzeby i warunków
powołania w 1998 r. przez KdK grupy roboczej pod nazwą Europa-Reformen der
Kantone (EuRefKa) w celu zdefiniowania niezbędnych reform i stanowiska
kantonów, określającego hipotetyczne konsekwencje członkostwa w UE. Znalazło to
odzwierciedlenie w raporcie z 2001 r. i strategii z 2003. 59 W ramach owej strategii
stawia się członkostwo w UE jako perspektywiczny cel oraz wzywa do wzmocnienia
współpracy między federacją i kantonami, co uznano za warunek powodzenia
polityki integracyjnej, niezbędny także na drodze do pełnego członkostwa w UE. W
dokumencie tym nie bez racji zwraca się uwagę, że bez poparcia kantonów żadna
polityka federalna nie zdobędzie poparcia wyborców. Wyrażono stanowisko, że
polityka integracyjna pozostaje prerogatywą rządu federalnego, kantony winny więc
być podmiotem w pełni uczestniczącym w jej kształtowaniu.
Negocjacje w sprawie przystąpienia Szwajcarii do Układu z Schengen,
prowadzone przez przedstawicieli rządu federalnego, merytorycznie dotyczyły
kwestii pozostających w kompetencjach kantonów i stały się podstawą ustanowienia
w 2002 r. przedstawiciela Konferencji Rządów Kantonalnych bezpośrednio przy
Komisji Europejskiej w Brukseli. 60 Przykładem praktycznych możliwości wpływania
KdK na politykę Szwajcarii wobec UE jest m.in. przyjęte 9 lipca 2008 r. stanowisko,
w którym rządy kantonów szwajcarskich opowiedziały się przeciw podejmowaniu
przez rząd w Bernie negocjacji z UE w sprawie zawarcia szerokiej umowy o wolnym
handlu artykułami rolnymi i spożywczymi. 61 Również kantonalne parlamenty
sformułowały postulat wskazujący nieodzowność włączenia legislatyw tego szczebla
do działań w ramach procesu kształtowania polityki integracyjnej, m.in. w celu

59

Zwischen EU-Beitritt und bilateralem Weg: Überlegungen und Reformbedarf aus kantonaler Sicht,
Schulthes, Konferenz der Kantonsregierungen (Hrsg.), Zürich 2006.
60
N. Schmitt, The Foreign Relations of Swiss Cantons [w:] Federalism and Multiethnic States, 2 rev.,
red. L.R. Basta Fleiner, T. Fleiner, Basel 2000, s. 202.
61
www.kdk.ch/int/kdk/de/sitemap.html
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podtrzymania warunków sprawowania przez nie funkcji kontrolnych nad rządami
kantonalnymi. 62
Obecnie prawo konstytucyjne Szwajcarii zawiera szczegółowe regulacje
definiujące

mechanizm

uczestnictwa

kantonów

w

negocjacji

umów

międzynarodowych. Określa on to uczestnictwo, poczynając od przekazania
wstępnych informacji przez udział w wypracowaniu stanowiska negocjacyjnego, na
ratyfikacji kończąc. 63
Niektórzy obserwatorzy, analizując rozszerzające się związki Szwajcarii z UE,
dostrzegli potencjalne zagrożenia dla wewnętrznej spójności, w tym relacji między
wspólnotami językowymi. Zalicza się do nich Jürg Steiner, który uważa, że proces
integracji europejskiej zaostrzać będzie spory między wspólnotami językowymi,
przykładowo między mówiącymi po francusku mieszkańcami zachodniej części
Szwajcarii, ustosunkowanymi do integracji szczególnie pozytywnie, i posługującymi
się językiem niemieckim mieszkańcami wschodniej części kraju, ustosunkowanymi
negatywnie. W jego opinii może to prowadzić do dalej idącego, przebiegającego
ponad granicami zbliżenia z „wielkimi językowymi braćmi”, a w najgorszym
wariancie nawet do podziału kraju. 64 Paolo Dardanelli, komentując wyżej opisany
punkt widzenia, podkreśla, że ostatnie trendy w opinii publicznej oraz zachowania
wyborcze nie potwierdzają wniosków Steinera, a podziały na tle różnic językowych
w odniesieniu do kwestii zbliżenia z UE straciły na ostrości w porównaniu z tymi,
które były widoczne w okresie referendum w sprawie członkostwa w EOG w 1992 r.
W literaturze dotyczącej federalizmu podnosi się zarówno wiele zalet, jak i
wad systemów państwowych opartych na zasadach federalnych, zwłaszcza przez
porównanie z modelem państwa unitarnego. H. Kriesi i A.H. Trechsel 65 przytaczają
za Jean-François Aubertem pięć najważniejszych zalet federalizmu szwajcarskiego:
1) założeniem federalizmu szwajcarskiego pozostaje ochrona mniejszości;
potwierdza to fakt, że w Szwajcarii nie było na przestrzeni dziesięcioleci

62

Die Mitwirkung der kantonalen Parlamente an der europapolitischen Strategie der Schweiz, praca
seminaryjna D. Buser, Basel, 23.11.2007;
http://www.kantonsparlamente.ch/attachments/0000/0040/071123_Seminararbeit_Behrend.pdf
63
Y. Lejeune, Participation of Sub-national Units in the Foreign Policy of the Federation [w:] R.
Blindenbacher, A. Koller, Federalism in a changing world, McGill-Queen’s University Press 2003, s.
100–101.
64
Zob.: J. Steiner, Continental Integration and Swiss Federalism: a New Openness to Europe? [ w:]
The Impact of Global and Regional Integration on Federal Systems, red. H. Lazar, H. Telford, R.I.
Watts, McGill-Queen’s University Press, Montréal 2003.
65
H. Kriesi, A.H. Trechsel, The Politics of Switzerland..., op.cit., s. 42–46.
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wybuchów przemocy na tle etnicznym, represji wobec mniejszości
narodowych, a podziały religijne i językowe nie zakłócały w istotnej
mierze stosunków społecznych;
2) szwajcarski federalizm zbliża obywateli do władz politycznych, innymi
słowy umożliwia większą identyfikację ze strukturami władzy, dzięki
włączeniu obywateli w proces podejmowania decyzji za pośrednictwem
instrumentów demokracji bezpośredniej;
3) federalizm

szwajcarski

rozładowuje

napięcia

między

władzami

poszczególnych szczebli, umożliwia lepszą implementację polityki
federalnej na poziomie kantonalnym i spełnia funkcję hamulca
chroniącego obywateli przed centralistycznymi trendami w działaniach
władz;
4) federalizm szwajcarski gwarantuje kantonom kreatywny wybór metod
wdrażania prawa federalnego. Oznacza to dużą swobodę w zakresie
decyzji odnośnie do sposobu implementacji prawa federalnego, co często
związane jest ze stylem sprawowania rządów w poszczególnych
kantonach;
5) federalizm wzmacnia konkurencyjność w stosunkach między wszystkimi
strukturami federalnego państwa; konkurencyjność podatkowa między
kantonami jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarki, bo przyciąga
przedsiębiorstwa i pozwala np. na uprzywilejowane traktowanie
podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą.
Wielu ekspertów dostrzega zagrożenie dla szwajcarskiego federalizmu w
przychodzącej wraz z globalizacją internacjonalizacji. Proces ten oznacza z jednej
strony pewną erozję federalizmu samostanowiącego, tj. osłabianie uprawnień
kantonów i ich kontroli nad polityką oraz rozstrzygnięciami o charakterze
uniwersalnym, których zakres się wciąż zwiększa, z drugiej zaś – wzmocnienie
federalizmu współuczestniczącego, czyli zwiększenie możliwości współpracy i
koordynacji

w

spowodowałoby,

płaszczyźnie
jak

wykazuje

ogólnofederalnej. 66
większość

Członkostwo

analityków,

w

UE

zasadniczych

nie

zmian

66

N. Strüchler, B. Schroeder, EU Beitritt und helvetischer Föderalismus: Auf der suche nach der
verlorener Zeit [w:] T. Cottier, R. Liechti-McKee, Die Schweiz und Europa. Wirtschaftliche
Integration und institutionelle Abstinenz, VDF Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2010, s. 223.
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w funkcjonowaniu federalizmu i kantony byłyby w stanie się do niego dostosować. 67
Generalnie oznaczałoby to, zgodne z procesem internacjonalizacji, ograniczenie
zakresu kantonalnego samostanowienia, a jednocześnie rozszerzenie uprawnień
kantonów w ramach federalizmu współuczestniczącego. 68 Laurent Goetschel
wykazuje, że w istocie członkostwo w UE zwiększyłoby bezpośredni wpływ
kantonów na kształtowanie kierunków polityk istotnych z ich punktu widzenia przez
nieformalną i formalną obecność w Brukseli, podczas gdy w ramach bilateralizmu
ich rola ograniczona jest do współkształtowania procesu negocjacyjnego umów
bilateralnych. 69
Możliwości

funkcjonowania

państw

federalnych

w

UE

egzemplifikuje

przynależność do niej wielu krajów federalnych, m.in. Austrii, RFN, Belgii. W tej
sytuacji również dla Szwajcarii federalizm nie jest przeszkodą w zbliżeniu do UE, z
członkostwem włącznie. Z drugiej strony jego powiązanie z instrumentami
demokracji bezpośredniej stanowi, podobnie jak sama demokracja bezpośrednia,
istotną barierę dla szerokiej społecznej akceptacji polityki integracyjnej, a jego siła
będzie zawsze współgrała z obawami tych, którzy widzą w UE zagrożenie dla
tożsamości Szwajcarii. 70
1.3. Neutralność
Specyfikę systemu politycznego Szwajcarii odzwierciedla także jej trwała
neutralność. W świadomości Helwetów polityka neutralności funkcjonuje jako
podstawa niezawisłości, bezpieczeństwa i dobrobytu Szwajcarii. 71 Tym samym
neutralność urosła do rangi jednego z filarów systemu politycznego i pozostaje
kluczowym elementem zbiorowej świadomości Szwajcarów. 72 Szwajcaria
potwierdzała swój status neutralności w sytuacjach grożących konfliktem
67

R. Mayer, EU-Beitritt und Schweitzer Föderalismus: Und ewig lockt der Zentralismus [w] T.
Cottier, R. Liechti-McKee, Die Schweiz u Europa. Wirtschaftliche Integration und institutionelle
Abstinenz, VDF Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2010, s. 233.
68
Podstawową płaszczyznę współuczestnictwa władz regionalnych w kształtowaniu polityk
europejskich tworzy Komitet Regionów UE oraz przedstawicielstwa regionów europejskich w
Brukseli, prowadzące lobbing na forum instytucji europejskich i uczestniczące w sieci współpracy
interregionalnej.
69
Zob. szerzej na ten temat: L. Goetschel, Auswirkungen eines EU Beitritts der Schweiz auf die
Neutralität, die Sicherheitspolitik und die Aussenpolitik [w:] T. Cottier, R. Liechti-McKee, Die
Schweiz und Europa. Wirtschaftliche Integration und institutionelle Abstinenz, VDF Hochschulverlag
AG an der ETH Zürich, 2010, s. 238.
70
P. Dardanelli, op.cit., s. 31.
71
R. Rhinow, Neutralität gestern – heute – übermorgen; www.aog.ch/mtb//0104/0104_rene-rhinow.html
72
H. Kriesi, A.H. Trechsel, The Politics of Switzerland..., op.cit., s. 18.
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zbrojnym, w który mogłaby być wciągnięta. Wielokrotnie potwierdzana była
bezpośrednio w aktach prawa międzynarodowego, w tym w Traktacie w
Wersalskim 1919/1920, w Londyńskim Oświadczeniu Rady Ligi Narodów z 13
lutego 1920 r., Postanowieniu Rady Ligi Narodów z 14 maja 1938 r. i pośrednio
w Moskiewskim Memorandum z 14 maja1955 r. Trwałość i skuteczność polityki
neutralności w realizacji celów polityki zagranicznej, a przede wszystkim
uniknięcie dzięki niej udziału w wielu konfliktach przydało jej w odbiorze
obywateli subiektywny wymiar mitu, z którym identyfikują się najszersze kręgi
Szwajcarów.
Przyjęta z wyboru trwała neutralność, w odróżnieniu od spotykanej
przeciwnej formy, tzw. neutralności wojennej, 73 oznacza nieuczestniczenie w
konfliktach zbrojnych między innymi państwami i pozostawanie poza sojuszami
w czasach pokoju. Jednocześnie była to tzw. neutralność zbrojna, co dawało
Szwajcarii prawo i obowiązek obrony własnego terytorium w przypadku ataku z
zewnątrz. 74 Przyjęta w 1848 r. Konstytucja Konfederacji Szwajcarskiej w art. 54
stwierdza, że „neutralność jest jednym z instrumentów utrzymania niepodległości,
dobrobytu

oraz

bezpieczeństwa

w

pokoju

i

wolności”. 75

Neutralność

praktykowana nie tylko w okresie konfliktów zbrojnych między innymi
państwami, ale również w czasie pokoju, stała się w XIX w. sposobem na
dystansowanie się wobec trudnych problemów międzynarodowych. 76 Podobny
status miały w owym czasie Szwecja, Belgia i Luksemburg. 77
Neutralność jest kluczową historyczną przesłanką polityki zagranicznej
współczesnej Szwajcarii. Rozumiana jako bezstronne podejście wobec państw
73
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pozostających w konflikcie zbrojnym, pojawiła się znacznie wcześniej, niż
uznany został w sensie prawnomiędzynarodowym status Szwajcarii jako państwa
neutralnego. W ocenie licznej grupy badaczy, m.in. Paula Schweizera i Edgara
Bonjura, tradycje szwajcarskiej neutralności sięgają początków XVI w. 78
Wykorzystanie neutralności jako instrumentu polityki zagranicznej Szwajcarii
miało miejsce po raz pierwszy w okresie wojny trzydziestoletniej (1618−1648). 79
Były to próby pośredniczenia między stronami utrzymującego się antagonizmu
religijnego, motywowane głównie własnym interesem Szwajcarii wynikającym z
potrzeby przeciwdziałania zagrożeniom dla politycznej jedności katolickich i
protestanckich kantonów. Neutralność z czasów wojny trzydziestoletniej została
formalnie uznana i skonkretyzowana jako niezależność od Świętego Cesarstwa
Rzymskiego Narodu Niemieckiego w traktacie pokojowym, znanym jako Pokój
Westfalski (1648). 80 Za jeszcze starszą uznaje się samą ideę szwajcarskiej
neutralności, która w ocenie historyków była konsekwencją klęski w bitwie z
Francuzami pod Marignano w 1515 r. (zob.: tablica 1.). To wówczas pojawić się
miała u Szwajcarów świadomość niedostatków polityki realizowanej w oparciu o
siłę zbrojną, kreująca kierunek powściągliwości w polityce zagranicznej, z myślą
o bezpieczeństwie i utrzymaniu suwerenności państwa.
W najnowszych badaniach nad neutralnością twierdzenie o sięgającej tak
odległych czasów tradycji neutralności Helwetów jest podważane bądź uznawane
za tezę co najmniej dyskusyjną. 81 Przypomina się, że w średniowieczu
Szwajcarzy byli angażowani w międzynarodowe konflikty zbrojne i w skali
Europy zdobyli reputację skutecznych wojowników najemnych. Najemnictwo
stało się wówczas dla nich czymś w rodzaju narodowego zajęcia i do roku 1859
walczyli pod różnymi flagami na całym kontynencie, przestrzegając wyłącznie
jednej zasady: szwajcarskie regimenty nie walczą przeciwko sobie. 82
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Rycina 2. Bitwa pod Marignano, zestawienie sił i strat wojsk francusko-weneckich i szwajcarskich.

Data: 13–14 września 1515 r.
Miejsce: na południowy wschód od Mediolanu
Terytorium: Włochy
Wynik: zwycięstwo Francuzów
Strony konfliktu
Francja
1

Szwajcaria
1

Wenecja
1

Dowódcy
Franciszek I, Gian kardynał Schiner,
Giacomo Trivulzio Marx Roeust von Zuerich
Siły
1700 kawalerii,
37 000 piechoty

200 kawalerii,
22 000
piechoty

Straty
6000

14 000

Źródło: Wikipedia.

Za istotny w kształtowaniu neutralności historycy uznają również fakt, że w
pierwszej dekadzie XVI w. zasady bezstronności praktykowane były w układzie
wewnętrznym Związku Szwajcarskiego: w sytuacji, gdy dochodziło do konfliktów
między kantonami szwajcarskimi, pozostałe zachowywały dystans i bezstronność 83
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tak długo, jak długo było to możliwe, głównie z myślą o ratowaniu zagrożonego
sojuszu. 84
Historia neutralności Szwajcarii jest ściśle związana z historią Europy. 85
Centralne położenie kraju na kontynencie powodowało, że często znajdował się na
linii konfliktu między Francją a imperium Habsburgów, względnie między Francją a
Niemcami. Neutralność okazała się dla tego niewielkiego i wieloetnicznego państwa
skuteczną strategią bezpieczeństwa, pozwalającą uniknąć udziału w dynastycznych,
religijnych, a później nacjonalistycznych wojnach. W systemie równowagi
europejskiej w XIX i na początku XX w. Szwajcaria była uznawana przez wielkie
mocarstwa za czynnik stabilizacji. Polityka neutralności w dużej mierze umożliwiła
jej stopniowe przekształcenie się z kraju biednego w międzynarodową potęgę
finansową oraz w państwo o liczącym się autorytecie międzynarodowym.
Neutralność Szwajcarii mogła więc zaistnieć jako skutek sprzecznych interesów i
konfliktów między państwami Europy na przełomie XVIII i XIX w. Kraje
europejskie, prowadząc ze sobą wojny, z różnych powodów były zainteresowane
istnieniem Szwajcarii jako „oazy spokoju”, a Helweci potrafili dokonywać
historycznych wyborów ograniczających straty, a niekiedy wręcz czerpać korzyści z
toczących się konfliktów zbrojnych, które wyniszczały Europę. 86
Od ogłoszenia Deklaracji Wiedeńskiej neutralność Szwajcarii była w pełni
respektowana przez mocarstwa w Europie i traktowana jako jeden z czynników
stabilizacji pokoju w XIX i na początku XX w., gdy bezpieczeństwo
międzynarodowe oparte było na równowadze sił. Warto podkreślić, że taki status
pozwolił Szwajcarii uniknąć udziału zarówno w I, jak i w II wojnie światowej.
W zapisach prawa międzynarodowego neutralność Szwajcarii pojawiła się po
raz pierwszy podczas kongresu wiedeńskiego w 1815 r. Państwa w nim
uczestniczące, na wniosek samej Szwajcarii, uznały i przyjęły gwarancje jej statusu
tzw. trwałej i zbrojnej neutralności. Znaczenie kwestii dotyczących Szwajcarii
podczas kongresu odzwierciedla fakt powołania Komitetu do spraw Szwajcarii, 87 w
którego składzie znaleźli się pruski mąż stanu i reformator baron Karol von Stein
84

D. Popławski, Szwajcarska polityka..., op.cit., s. 48–49.
Neutralität Und Aussenpolitische Handlungsfähigkeit der Schweiz, CSS Analysen zur
Sicherheitspolitik nr 20, September 2007, s. 1.
86
T. Maissen, Geschichte der Schweiz, op.cit., s. 312.
87
P. Dürrenmatt, Schweizer Geschichte, op.cit., s. 424–432.
85

47

i Wilhelm von Humboldt. W ten sposób neutralność Szwajcarii stała się częścią
wypracowanych w Wiedniu regulacji określających układ sił w Europie po wojnach
napoleońskich.
Wielkie mocarstwa widziały swój interes w tym, aby w centrum Europy
stworzyć strefę stabilizacji między Austrią i Francją przez potwierdzenie
niezależności Szwajcarii, pod warunkiem, że będzie ona neutralna. Uznanie tzw.
trwałej i zbrojnej neutralności Szwajcarii zostało zawarte w dokumencie datowanym
20 listopada 1815 r. w Paryżu, podpisanym przez przedstawicieli Francji, Austrii,
Wielkiej Brytanii, Portugalii, Prus i Rosji. Podkreślono w nim, że neutralność i
nienaruszalność Szwajcarii oraz jej niezależność od każdego obcego wpływu leży
w interesie wszystkich krajów europejskich. 88
W ocenie historyka Petera Dürrenmatta przejście Szwajcarii do neutralności
jako oficjalnej doktryny polityki zagranicznej zdeterminował w istocie brak innych
możliwości manewru politycznego. Polityka ówczesnej Szwajcarii skoncentrowana
była na problemach wewnętrznych, a pewne próby zewnętrznej aktywności
zakończyły się niepowodzeniem. Dlatego Dürrenmatt uważa, że postawa Szwajcarii
podczas kongresu wiedeńskiego i utrata południowo-wschodniego regionu Veltlin,
miast Bormio i Chiavenna oraz miasta Mulhouse w Alzacji wykazały niezdolność
kraju do obrony własnych interesów wobec zagranicy. Jednocześnie okazało się, że
mocarstwa były zainteresowane neutralnością Szwajcarii, ponieważ dawała
dodatkową szansę wydobycia Helwetów spod jednostronnych wpływów Francji, co
pozostawało celem polityki Austrii. Teoretycznie możliwe rozwiązanie tego
problemu przez podział Szwajcarii między mocarstwa nie było brane pod uwagę, ze
względu na jego sprzeczność z głoszoną przez aliantów zasadą praworządności jako
przeciwieństwa napoleońskiego bezprawia. 89
Powyższe oceny lapidarnie ujął historyk Georg Thürer, 90 który w jednej ze
swoich prac konstatował, że szwajcarska neutralność, ogłoszona po raz pierwszy w
1815 r., nie pojawiła się jako wspaniałomyślność i inspiracja sygnatariuszy ani też
jako upominek historycznego momentu. Była owocem, który dojrzewał na drzewie
trzystuletniej polityki zagranicznej, od czasu wycofania się Szwajcarii z polityki
mocarstwowej, po dotkliwych stratach w bitwie pod Marignano (1515 r.). Szwajcaria
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nie została zneutralizowana, tak jak miało to miejsce w przypadku Belgii w 1831 r.
czy Austrii w 1955 r., został natomiast uznany, w dużym stopniu będący już faktem,
jej wolny wybór neutralności. Było to możliwe, ponieważ neutralność i
nienaruszalność Szwajcarii, jak również uwolnienie jej od wszelkich obcych
wpływów, zaistniały jako prawdziwe wartości oraz odpowiadały interesom
wszystkich państw europejskich. Jednocześnie, już w momencie jej certyfikacji,
neutralność została pomyślana jako usługa na rzecz społeczności międzynarodowej.
Tradycyjnie

neutralność

Szwajcarii,

będąca

jednym

z

podstawowych

instrumentów realizacji celów w stosunkach zewnętrznych, spełniać miała
w oczekiwaniach jej animatorów pięć funkcji: 91
■

funkcję

integracyjną,

wzmacniającą

wewnątrzpolityczną

spójność

w wieloetnicznym społeczeństwie,
■ funkcję niezależności podnoszącą zdolność rządu do prowadzenia
relatywnie samodzielnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
■ funkcję handlową, która miała zapewniać podtrzymywanie wymiany
handlowej z partnerami zagranicznymi również w okresie wojny,
■ funkcję uczestniczenia (equilibrium), polegającą na wnoszeniu wkładu
w polityczną stabilizację Europy przez utrzymywanie szlaków alpejskich oraz
tworzenie stref buforowych (wspólnie z Austrią) między blokami w okresie
zimnej wojny,
■ funkcję usługową, polegającą na świadczeniu dobrych usług dla
międzynarodowej społeczności, takich jak misje humanitarne, udostępnianie
działek pod siedziby międzynarodowych organizacji, mediacje między
stronami międzynarodowych konfliktów i reprezentowanie państw, które nie
utrzymują ze sobą stosunków dyplomatycznych.
Jest rzeczą oczywistą, że wymienione tradycyjne funkcje neutralności ulegały
przeobrażeniom

odpowiednio

do

zmian

zachodzących

w

środowisku

międzynarodowym. Szczególnym wyzwaniem było dostosowanie się do sytuacji
powstałej po ustaniu konfrontacji ideologicznej i zakończeniu zimnej wojny.
Clive H. Church pisze, że rozpad radzieckiego imperium zasadniczo przekształcił
międzynarodowe środowisko, w którym wcześniej funkcjonowała neutralna
Szwajcaria. Rozpoczął się trudny okres koniecznych dostosowań w zakresie
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aktywności

międzynarodowej

determinowanych

zasadniczymi

zmianami

międzynarodowego układu sił. 92 Koniec zimnej wojny oznaczał dla Szwajcarii
początek końca jej wyjątkowej roli w Europie. T. Moser podkreśla, że Berno
coraz bardziej traciło wpływy i dotychczasowe znaczenie, ponieważ nie mogło
dłużej pełnić roli zwornika między Zachodem i Wschodem. Zmianę sytuacji
dostrzegła na czas neutralna Austria i dokonała rekonstrukcji polityki
europejskiej, którą odzwierciedlało uzyskane w 1995 r., a więc przed państwami
byłego bloku wschodniego, członkostwo w UE. 93 W przypadku Szwajcarii
rozszerzenia UE w 2004 i 2007 r. przesądziły o niekorzystnym dla niej układzie
politycznym w Europie. 94
W szwajcarskiej doktrynie bezpieczeństwa wyróżnia się dwie główne formy
neutralności: integralną, dyferencjalną. 95 Na neutralność integralną w polityce
danego państwa składają się trzy elementy: państwo takie musi dysponować siłami
zbrojnymi zdolnymi do obrony własnego terytorium, nie może wstępować w sojusze
wojskowe ani stosować żadnych sankcji ekonomicznych. Na jego terytorium nie
mogą stacjonować oddziały wojskowe krajów wojujących. Z kolei państwa
pozostające w konflikcie zobowiązane są do respektowania integralności terytorialnej
kraju neutralnego. Wszelkie formacje militarne państw wojujących, które przekroczą
granicę państwa neutralnego, winny zostać rozbrojone i internowane.
Z chwilą ogłoszenia Deklaracji Wiedeńskiej neutralność Szwajcarii była
respektowana przez dominujące siły na Starym Kontynencie i traktowana jako jeden
z ważnych czynników stabilizacji pokoju w XIX i na początku XX w., gdy
bezpieczeństwo oparte było na równowadze sił. W wieku XX Szwajcaria odchodziła
od polityki neutralności integralnej, zastępując ją dyferencjalną, która dopuszcza
stosowanie sankcji ekonomicznych.
Status neutralności pozwolił Szwajcarii uniknąć zaangażowania w obie wojny
światowe. Podczas I wojny umocniła ów status, będący kluczowym narzędziem jej
polityki bezpieczeństwa, zarówno przez wypełnienie wynikających z niego
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obowiązków, jak i przez aktywność o charakterze dobrych usług, którą rozwinęła
w

następnych

dziesięcioleciach,

skutecznie

rozwiązując

kwestię

własnego

bezpieczeństwa i zyskując uznanie na arenie międzynarodowej. 96 Poczynając od roku
1915, Szwajcaria otoczona była przez walczące wojska, ale sama w wojnie nie
uczestniczyła. Przeciwnie, armia szwajcarska strzegła granic, by żadna ze stron nie
wykorzystała terytorium kraju do manewru oskrzydlającego przeciwnika. W okresie
powojennym Szwajcaria przystąpiła do Ligi Narodów, co pozwoliło jej na włączenie
się do sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie decyzji tej organizacji,
bez utraty statusu neutralności. 97
Większość państw neutralnych należących do Ligi Narodów, w tym także
Szwajcaria, swoje członkostwo w organizacji uzasadniała faktem, że konieczna stała
się modyfikacja formy polityki neutralności. 98 Szwajcaria zachowała prawo
neutralności w przypadku wojny między innymi państwami, ale zaakceptowała
wymóg przyłączenia się do sankcji ekonomicznych stosowanych na podstawie
decyzji Ligi Narodów. W obligatoryjnym referendum w 1920 r. przyjęto większością
głosów elektoratu i niewielką większością kantonów przystąpienie kraju do nowej
organizacji, co dało podstawę prawną polityce neutralności w formie dyferencjalnej,
którą Berno prowadziło w całym okresie międzywojennym. 99 Jednakże w roku 1935
doszło w tym względzie do poważnego kryzysu, kiedy Liga wezwała swoich
członków do wprowadzenia sankcji przeciwko reżimowi Mussoliniego po jego
inwazji na Etiopię. Zostało to przyjęte przez państwa członkowskie niejednolicie, z
czym wiązało się nierówne zaangażowanie w sankcje. Z takim połowicznym
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pracach międzynarodowej komisji powołanej przez władze niemieckie do wyjaśnienia sprawy mordu
na polskich oficerach w Katyniu. Wiele lat później Naville został pośmiertnie odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu Zasługi RP. Uroczystość odbyła się 19.04.2007 r. w Stałym
Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie.
Zob.: P. Stauffer, Polen – Juden – Schweizer. Felix Calonder (1921–1937). „Exilpolens” Berner
Emissäre (1939–1945). Die Schweiz und Katyn (1943), Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2004.
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poparciem wystąpił rząd Szwajcarii, który tylko częściowo wprowadził sankcje
wobec swojego południowego sąsiada, a wiosną 1938 r. notyfikował Lidze Narodów,
że zamierza powrócić do polityki integralnej neutralności, a tym samym
zrezygnować

ze

stosowania

wszelkich

sankcji,

m.in.

ekonomicznych,

podejmowanych przez Ligę Narodów.
Podczas II wojny światowej Szwajcaria zachowała status neutralności, choć
jej postawa spotkała się z międzynarodową krytyką z powodu zbyt daleko idącej
współpracy z Rzeszą Niemiecką 100 (ułatwienia tranzytowe i dostawy surowców).
Alianci domagali się, w szczególności po 1943 r., przerwania współpracy
z państwami Osi. Zwraca uwagę fakt, że oceny postawy Szwajcarii w okresie II
wojny światowej są dość zróżnicowane. Dyrektor Instytutu Studiów Europejskich
Uniwersytetu w Bazylei prof. Georg Kreis oraz Daniele Ganser ze Szwajcarskiego
Federalnego Uniwersytetu Technologicznego w Zurychu stoją na stanowisku, że
Szwajcaria znalazła się przed i w czasie II wojny w obliczu szczególnego
niebezpieczeństwa ze strony hitlerowskich Niemiec i faszystowskich Włoch, a po
aneksji Austrii w 1938 r. i kapitulacji Francji w 1940 r. została całkowicie otoczona
przez państwa Osi. W tej sytuacji broniła swoich granic, strzelając np. do samolotów
państw faszystowskich, ale i alianckich, które czasem pomyłkowo naruszały jej
przestrzeń powietrzną. 101 Wspomniani naukowcy podkreślają także, że do końca
wojny Szwajcarzy obawiali się inwazji, do której na szczęście nie doszło. 102 Według
Jeana-François Bergiera o tym, że Szwajcaria ocalała, zadecydował cały splot
okoliczności, wśród których wymienić trzeba przekonanie dowództwa niemieckiego,
że zajęcie jej terytorium nie przyniesie żadnej korzyści strategicznej, zwłaszcza od
chwili, gdy latem 1940 r. zostało całkowicie otoczone przez siły państw Osi. Hitler
dostrzegał szansę łatwego zajęcia Szwajcarii i rozważał inwazję, ale zrezygnował z
tych planów i skupił całą uwagę na głównych kierunkach działań militarnych –
najpierw przeciwko Anglii, a potem także przeciwko ZSRR. W ocenie Berlina
100
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jedyny strategiczny walor Szwajcarii stanowiły szlaki komunikacyjne przebiegające
przez jej terytorium, przydatne szczególnie do transportu towarów do i z
sojuszniczych Włoch. Z czasem górę wzięło przekonanie, że najlepszą ochronę tych
szlaków zapewni właśnie państwo neutralne i niepodległe.
Jako państwo neutralne, mogła Szwajcaria pomagać walczącym stronom
poprzez akcje humanitarne za pośrednictwem Czerwonego Krzyża, działalność służb
informacyjnych (w czasie wojny stała się centrum aktywności wywiadów wszystkich
liczących się państw), a zwłaszcza ukierunkowaną aktywność struktur gospodarczych
i finansowych. Ponadto produkowała dobra niezbędne do prowadzenia wojny: broń
(słynne działka Oerlikon), mechanizmy zegarowe do bomb, lekarstwa, aluminium
i artykuły spożywcze (m.in. kawę Nescę wprowadzoną na rynek w 1938 r.).
Po zakończeniu wojny ostra krytyka pod adresem Szwajcarii popłynęła ze
strony Światowego Kongresu Żydów i innych organizacji żydowskich wspieranych
przez wpływowe środowiska polityczne w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii
i Izraelu, a także oficjalnych przedstawicieli USA. Wśród nich znaleźli się
republikański senator Alfonze D’amato i podsekretarz w Departamencie Stanu Stuart
Eizenstat, którzy w 1996 r. postawili zarzut, że Szwajcaria, korzystając ze statusu
neutralności, wyciągnęła z wojny duże korzyści. 103 Oskarżyli w szczególności
prywatne banki szwajcarskie o przejęcie własności Żydów w formie martwych kont,
a Narodowy Bank Szwajcarii o kupowanie od nazistów złota, w którego posiadanie
weszli w obozach koncentracyjnych. 104 Na skutek tego Szwajcaria zobowiązała się
do wyjaśnienia spraw zdeponowanych w jej bankach wartości, z czego wywiązała się
jedynie częściowo.
Krytyce poddano także władze polityczne, które w czasach prześladowań
nazistowskich stosowały nadmiernie restrykcyjną politykę azylową i deportowały
wielu uchodźców. Środowiska gospodarcze, a z nimi Szwajcarów jako naród,
oskarżono, że z chęci zysku systematycznie i na dużą skalę wspierali działania
nazistów. Pod adresem władz szwajcarskich i środowisk biznesowych sformułowano
zasadniczo trzy zarzuty: zbyt surowej polityki wobec uchodźców, współpracy
Szwajcarii i prywatnych przedsiębiorstw z państwami Osi oraz zwłoki w zwrocie
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mienia zrabowanego ofiarom nazizmu. Do wyjaśnienia pozostawały oskarżenia
wobec władz kantonalnych i całego sektora gospodarczego oraz zastrzeżenia co do
faktycznego przestrzegania zasady neutralności.
W grudniu 1996 r. parlament i rząd Szwajcarii zdecydowały o powołaniu
Niezależnej Komisji Ekspertów (UEK – Unabhängige Eksperten Kommission), 105
składającej się ze szwajcarskich i zagranicznych historyków oraz prawników, często
nazywanej Komisją Bergiera, od nazwiska jej przewodniczącego. 106 Opublikowała
ona w 2002 r. obszerny, zawierający ponad 600 stron, Raport końcowy, w którym
zawarte jest m.in. stwierdzenie, że 79% operacji kupna-sprzedaży złota, które
prowadził Centralny Bank Rzeszy, dokonywano za pośrednictwem Szwajcarii.107
Raport ten wykazuje jednak, że banki nie wzbogaciły się kosztem ofiar, a oskarżanie
o przedłużenie wojny jest bezzasadne, gdyż czas trwania konfliktu zależał od wielu
czynników, na które Szwajcaria nie miała żadnego wpływu. Poważne błędy i
zaniechania tkwiły w tym, że Niemcom i Włochom przyznano wiele koncesji, które
wykraczały daleko poza autentyczne potrzeby w zakresie zaopatrzenia kraju. W
przypadku niektórych koncesji nie przestrzegano obowiązków nałożonych na
państwo neutralne. Oto niektóre przykłady:
■ Kredyty o łącznej wartości miliarda franków, mające zapewnić Niemcom
spłacenie długów oraz zakup dóbr i usług na terenie Szwajcarii, a także
umożliwienie niekontrolowanego transportu szwajcarskimi szlakami kolejowymi
przez Alpy (władze miały taki obowiązek wynikający ze statusu państwa
neutralnego). Alianci, których handel ze Szwajcarią praktycznie zamarł, nie
mogli liczyć na podobne kredyty. Jeszcze ważniejsza była kwestia złota, które
Narodowy Bank Szwajcarii nabył od Banku Rzeszy. Odpowiedzialni za tę
transakcję wiedzieli z całą pewnością, że duża część owego złota pochodziła z
rabunku banków w krajach okupowanych, a w niewielkiej części także od
więźniów obozów koncentracyjnych;
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■ Poważnym naruszeniem zasady neutralności była blokada wjazdu do
Szwajcarii dużej liczby uchodźców. J.F. Bergier stwierdza, że począwszy od lata
1942 r., rząd nakazał zamknięcie granic w okresie najgorszych prześladowań,
choć oczywiste było, iż wskutek tego uchodźców czeka zguba. W jego opinii nie
do przyjęcia są argumenty o obawach przed potężnym sąsiadem, gdyż Niemcy
nigdy nie użyli problemu uchodźców jako instrumentu w swej nieustannej presji
politycznej na Szwajcarię. Zdaniem Bergiera prawdziwym powodem był
skrywany antysemityzm występujący w tamtym czasie w Szwajcarii.
Komisja Bergiera położyła nacisk zwłaszcza na skutki polityki Konfederacji
Szwajcarskiej i kantonów wobec poszukujących pomocy uchodźców. W jej ocenie
ograniczenia w tej dziedzinie były nieuzasadnione. Komisja doszła do przekonania,
że wielka liczba ludzi poszukujących w Szwajcarii schronienia została zawrócona
z granicy, chociaż nie było takiej konieczności. Poza tym nie zawsze szanowano
godność tych, którzy już zostali przyjęci. Według szacunków 25–30 tys. Żydów nie
wpuszczono do Szwajcarii. 108 Większość trafiła do obozów koncentracyjnych.
Komisja odrzuciła argumenty wysuwane podczas wojny przez niektórych polityków
szwajcarskich, jakoby tak mały kraj nie był w stanie wyżywić większej liczby
uchodźców. Przewodniczący Komisji Jean-François Bergier doszedł na podstawie
prac zespołu historyków do wniosku, że istnieje dość dowodów potwierdzających
tezę, iż polityka szwajcarskich władz pomogła w realizacji najbardziej okrutnego z
celów nazistów – Holokaustu. 109 Jeśli zaś chodzi o zwrot pieniędzy i dzieł sztuki
zrabowanych ofiarom III Rzeszy, to eksperci uznali, że Konfederacja Szwajcarska
ani prywatne firmy, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze powiernicze,
galerie sztuki i muzea nie potraktowały problemu z należytą powagą i nie podjęły na
czas odpowiednich działań, by wszyscy uprawnieni odzyskali swe mienie.
Sprawa interpretacji ustaleń Komisji Bergiera spowodowała głębokie podziały
w społeczeństwie szwajcarskim. Z badań tych wielu wysnuło wniosek, że
neutralność była w rzeczywistości mitem, inni zaś podkreślali, że sytuacja realnego
zagrożenia inwazją ze strony Niemiec nakazywała pójście na kompromisy jako
formę samoobrony. 110 Na skutek ujawnienia przez komisję bulwersujących
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materiałów i dokumentów w znaczącym stopniu ucierpiała reputacja Szwajcarii.
Niektórzy obserwatorzy twierdzili, że pełny obraz tej historii można by odkryć
jedynie wspólnym międzynarodowym wysiłkiem. Generalnie wypośrodkowane
oceny skłaniają się ku tezie, że Szwajcaria „sprzeciwiała się nazizmowi w słowie i
czynie, nie prześladowała Żydów ani ich nie deportowała, jak to czynił francuski
reżim Vichy”. 111
Doświadczenia wyniesione z II wojny światowej i napięcia, jakie pojawiły się
w układzie sił krótko po jej zakończeniu, powodowały, że Szwajcaria realizowała w
tym czasie najdalej idącą formę neutralności w postaci neutralności integralnej.112
Był to czynnik kształtujący jej odniesienia także do przebiegającej w różnych
płaszczyznach integracji europejskiej bezpośrednio po ostatniej wojnie światowej
i procesu integracji zapoczątkowanego traktatami rzymskimi.
Szwajcaria poparła plan Marshalla, oczekując pozytywnych skutków
w postaci przełamania izolacji, w jaką na krótko popadła po zakończeniu wojny, oraz
zwiększenia dostępu do obrotu międzynarodowego związanego z realizacją szeroko
zakrojonych planów odbudowy zniszczonej przez działania zbrojne Europy.
Analogiczne motywy kierowały władzami Szwajcarii w odniesieniu do powstałej w
1950 r. Europejskiej Unii Płatniczej. 113 W jej aktywność Berno zaangażowało się
szczególnie silnie, m.in. przez udział swoich przedstawicieli w kierowniczych
gremiach oraz udostępnienie walutowych linii kredytowych i pożyczek takim krajom
potrzebującym wsparcia jak Francja czy Wielka Brytania. Paralelnie do tego
zaangażowania Szwajcaria rozwiązywała teoretyczne i praktyczne problemy polityki
neutralności, w tym tzw. neutralności gospodarczej. Podstawowe reguły tej ostatniej
zawarto w będącej wyrazem restrykcyjnego podejścia do neutralności 114 tzw.
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oficjalnej koncepcji neutralności, ogłoszonej w 1954 r. 115 Zasada dystansowania się
wobec unii celnych i gospodarczych postawiona została na równi z zasadą
niedopuszczalności udziału w zbiorowych układach bezpieczeństwa i paktach
militarnych. 116 Przez długi czas, praktycznie aż do 1990 r., credo to stanowiło istotną
przeszkodę prawną w realizacji polityki integracji, m.in. członkostwa w EWG. Rząd
Szwajcarii stał na stanowisku, że zawarta w 1972 r. umowa z EWG w sprawie
wolnego handlu daje wystarczające podstawy do rozwoju współpracy. W raporcie w
sprawie polityki integracyjnej z 1988 r. stwierdzał, że członkostwo w WE nie może
być przyjęte jako cel polityki integracyjnej kraju, gdyż oznaczałoby to kolizję z
neutralnością i stawiało jej wiarygodność pod znakiem zapytania. Dopiero po
przemianach w Europie Środkowo-Wschodniej w raporcie rządowym z 26 listopada
1990 r. wprowadzono nową wykładnię – zapis, że pogodzenie członkostwa w WE z
neutralnością pozostaje kwestią polityczną, a w ostatecznym rozrachunku
rozstrzygające są działania na rzecz szeroko pojmowanych interesów Szwajcarii.117
Z drugiej strony w świetle dokumentów, do których dostęp badacze uzyskali
niedawno, 118 podejście Berna do polityki neutralności, przynajmniej od września
1948 r., kształtował też obowiązek łączenia polityki neutralności z bieżącymi
potrzebami w zakresie stosunków zewnętrznych. 119 Obowiązującą i realizowaną w
praktyce formułę polityki neutralności zakwestionował pod wpływem nasilającej się
konfrontacji ideologicznej między Wschodem i Zachodem minister spraw
zagranicznych Max Petitpierre. Alexander H. Trechsler uważa, że przejęcie władzy
przez komunistów w Polsce, na Węgrzech, a w lutym 1948 r. w Czechosłowacji, w
istotny sposób wpływało na stanowisko Petitpierre’a odnośnie do ówczesnej
szwajcarskiej polityki neutralności. W jego ocenie Szwajcaria nie miała możliwości
ustrzec się od ideologicznego oddziaływania konfliktu Wschód – Zachód. Petitpierre
nie wierzył, by Moskwa – realizująca ekspansywną i agresywną politykę –
respektowała neutralność Szwajcarii w przypadku konfliktu zbrojnego. Dlatego
doszedł do wniosku, że neutralność Szwajcarii oznacza faktycznie wzmocnienie
obozu komunistycznego, co spowodowało, iż podjął próbę przekonania członków
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rządu do polityki zbliżenia z Zachodem, ale jego stanowisko nie znalazło
zrozumienia. Przeciwnie, niejako w reakcji na te próby cały gabinet szwajcarski
przyjął w marcu 1948 r. postanowienie o zachowaniu dotychczasowego charakteru
neutralności Szwajcarii, co zostało potwierdzone ponownie w 1952 r. Skutkiem był
dystans wobec kiełkującego procesu integracji europejskiej oraz militarnych i
politycznych organizacji, które powstawały wówczas na bazie porozumienia
powołującego Unię Zachodnioeuropejską, zawartego w Brukseli (1948), Paktu
NATO (1949) i Rady Europy (1949). W istocie oznaczało to podążanie Szwajcarii
własną drogą, będącą w istocie antytezą ówczesnego kierunku rozwoju sytuacji
międzynarodowej. 120 Jednoznacznie sygnalizowała to wcześniejsza rezygnacja
z członkostwa w ONZ 121 (1946).
Petitpierre nie mógł przekonać rządu do rezygnacji z neutralności i dlatego,
choć sądził, że polityka neutralności nie podnosi bezpieczeństwa Szwajcarii (nigdy
tej oceny nie ujawnił publicznie), oficjalnie głosił potrzebę jej utrzymania. Ponadto
dostrzegał wielką siłę neutralności na scenie wewnętrznej i był świadom
politycznego ryzyka związanego z każdą próbą jej redefinicji. 122 W ten sposób
przyczynił się do umocnienia znaczenia neutralności dla Szwajcarów, o czym
świadczy utrzymująca się od lat jej dominacja w społecznym postrzeganiu kwestii
bezpieczeństwa. 123
Przystępując do Ligi Narodów w 1920 r. i do ONZ w 2002 r., Szwajcaria
zastrzegała sobie każdorazowo możliwość utrzymania zachowania neutralności.
Jednocześnie jednak zobowiązywała się do uczestnictwa w gospodarczych, a w
niektórych przypadkach militarnych, sankcjach podejmowanych w ramach systemu
zbiorowego bezpieczeństwa obu wspomnianych organizacji. Przystąpienie do Ligi
Narodów i późniejsze członkostwo w ONZ nie przekreślały więc neutralności
Szwajcarii, ale przez włączenie kraju do systemu zbiorowego bezpieczeństwa z całą
pewnością następowała jej relatywizacja. Berno rezygnowało w ten sposób
120

Wielu badaczy podkreśla, że racja stanu Szwajcarii w wielowiekowym biegu historii często
wyznaczała kurs przeciwstawny do kierunków rozwoju w Europie. Położona w centrum kontynentu
Szwajcaria
była
np.
antymonarchistyczna,
antyhegemonistyczna,
antyimperialistyczna,
antycentralistyczna, antyfaszystowska i antytotalitarna. Zob.: J.A. Fanzun, P. Lehman, Die Sczweiz
und die Welt..., op.cit., s. 64.
121
W dobie powstawania ONZ dominował pogląd, że nie można pogodzić neutralności z Kartą
Narodów Zjednoczonych. Zob.: D. Popławski, Szwajcaria a ONZ [w:] Integracja Europejska.
Instytucje Polityka Prawo, red. G. Michałowska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
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z

tradycyjnej

formy

tzw.

neutralności

integralnej

na

rzecz

neutralności

kwalifikowanej. 124
Również dzisiejsza sytuacja i uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie
istotnie deprecjonują znaczenie szwajcarskiej polityki neutralności. W sąsiedztwie
nie toczą się wojny i nic nie wskazuje, by miało się to zdarzyć. W ocenie ekspertów,
m.in. prof. Laurenta Goetschela, 125 sytuacja ta nie daje powodów do realizowania
zagranicznej polityki opartej wyłącznie na neutralności i nie ma podstaw do
przewidywania takiego rozwoju sytuacji międzynarodowej, który postawiłby
Szwajcarię wobec konieczności odwoływania się do neutralności. Również analiza
zagrożeń bezpieczeństwa w ujęciu uwzględniającym obszary poza kontynentem
europejskim wolna jest od wniosków, które wskazywałyby w odniesieniu do
Szwajcarii potencjalną potrzebę odwoływania się do neutralności. 126
Historyczne spojrzenie na relacje Szwajcarii z UE pokazuje, że koncepcja
neutralności w formie, jaką przybrała po II wojnie światowej, miała istotny wpływ na
negatywny stosunek Helwetów do uczestnictwa w projekcie integracji europejskiej.
W opinii wielu ekspertów błędem byłoby jednak wyciąganie wniosku, że
neutralności nie da się pogodzić z członkostwem w Unii Europejskiej, dlatego
chociażby, iż w jej długiej historii wielokrotnie poddawano ją przekształceniom i
właściwie ciągle istnieje spór dotyczący praktycznego stosowania zasady
neutralności w aktualnej polityce zagranicznej. 127 Generalnie polityka neutralności
jest kształtowana przez wiele czynników. Pod względem treści ramy jej wyznacza z
jednej strony postulat najdalej idącej powściągliwości, który odzwierciedla pojęcie
neutralności integralnej, będące hasłem obozu tradycjonalistów, z drugiej zaś
polityka aktywnej neutralności, za którą opowiadają się protagoniści udziału
Szwajcarii w polityce utrwalania pokoju, ochrony praw człowieka i umacniania roli
prawa międzynarodowego. 128
Status neutralności Szwajcarii, jak już podkreślano, zajmuje od długiego
czasu miejsce szczególne w zbiorowej świadomości Szwajcarów i jawi się jako
124

D. Popławski, Neutralność Austrii i Szwajcarii..., op.cit., s. 287.
L. Goetschel, Auswirkungen eines EU- Beitritts der Schweiz auf die Neutralität, die
Sicherheitspolitik und die Aussenpolitik [w:] Die Schweiz und Europa. Wirtschaftliche Integration und
institutionelle Abstinenz, red. T. Cottier, T. Liechti-McKee, vdf Hohschulverlag AG ETH Zürich 2010,
s. 238–239.
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Ibidem.
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D. Genser, G. Kreis, op.cit., s. 52.
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czynnik definiujący ich tożsamość. Potwierdzają to wyniki badań, 129 w których
niekiedy trzy czwarte uczestników wskazuje neutralność jako element nierozerwalnie
związany

ze

szwajcarską

państwowością,

w

innych

zaś

prawie

połowa

ankietowanych zapewnia, że nie potrafi sobie wyobrazić, by Szwajcaria nie była
neutralna. 130 Historyk Georg Kreis stwierdza, że przywiązanie do neutralności
deklaruje ciągle większość społeczeństwa i, nawet jeśli w ostatnich dziesięcioleciach
widoczna była w tym względzie tendencja spadkowa, w żadnym wypadku nie można
mówić o odwróceniu się Szwajcarów od neutralności. Najnowsze badania wykazały,
że społeczne poparcie neutralności, po lekkim spadku w okresie przełomu wieków,
osiągnęło w 2008 r. najwyższy dotychczas poziom, tj. 93%. 131 Gotowość do
rezygnacji z niej deklarowało jedynie 8% badanych. Utrwalony w historycznym
rozwoju status neutralności, kojarzony z praktycznymi korzyściami w postaci
oddziaływania na rzecz jedności i niezależności państwowej, postrzegany jest jako
filar niezawisłości, bezpieczeństwa i dobrobytu Szwajcarii. 132 Jednocześnie jest
faktem, że elity nie przywiązują dzisiaj do neutralności wielkiego znaczenia, a nawet
uważają ją za swego rodzaju balast utrudniający szersze otwarcie kraju na zewnątrz.
Pogląd taki reprezentował m.in. niedawno zmarły wybitny szwajcarski historyk JeanFrançois Bergier. Zwracał uwagę, że z chwilą ustania konfrontacji w Europie, w tym
między odwiecznymi wrogami – Niemcami i Francją, Włochami i Austrią, w
warunkach politycznej i gospodarczej integracji w ramach Unii Europejskiej,
neutralność traci na znaczeniu. 133
We współczesnych europejskich uwarunkowaniach, z UE jako wiodącą siłą,
dawna równoważąca funkcja szwajcarskiej neutralności straciła swoje podstawy. Po
dwóch wyniszczających wojnach i okresie zimnowojennym państwa europejskie
potrafiły się porozumieć i stworzyły polityczne i instytucjonalno-prawne podstawy
współpracy gospodarczej, skoordynowanej polityki zagranicznej oraz współdziałania
w zakresie problemów bezpieczeństwa. Prof. Alois Riklin uważa to za historyczną

129

L. Goetschel, Die Entwicklung der Neutralität und die Schweizerische Integrationspolitik [w:] M.
Gehler, R. Steininger, Die Neutralen und die europäische Integration 1945–1995, Wien/Köln/Weimar
2000, s. 386.
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GfS: UNIVOX IV B Sicherheit/Verteidigung 2004/05.http://www.gfs-zh.ch. Według tego badania
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sensację, której istota nie wszędzie jeszcze w Szwajcarii jest do końca pojmowana. 134
Badacz dochodzi do przekonania, że neutralność Szwajcarii w kontekście
dzisiejszych problemów międzynarodowych nie stanowi utrudnienia ani nie jest
pomocna w kreowaniu polityki kraju. Jednakże rezygnacja z neutralności byłaby jego
zadaniem niestosowna, tym bardziej że nie można wykluczyć wzrostu jej znaczenia
w przyszłości. 135
Widoczna w końcu lat 80. ubiegłego stulecia silna tendencja zmian
w stosunkach Wschód – Zachód wpływała na w istotnej mierze na kierunki debaty
politycznej w Szwajcarii. Polityczny establishment i liczni przedstawiciele środowisk
naukowych, zajmujących się prawem międzynarodowym, artykułowali wówczas
potrzebę zmian w doktrynie neutralności, która w dotychczasowej postaci
uniemożliwiała włączenie się Berna w procesy integracyjne. 136 Umacniała się w
owym czasie świadomość, że neutralność jako instrument polityki zagranicznej traci
na znaczeniu w warunkach rozpadu bipolarnego układu sił i ustania konfliktu
Wschód – Zachód. Uznanie argumentów i postulatów tego kierunku myślenia przez
przedstawicieli praktyki politycznej doprowadziło ostatecznie do korekty doktryny
neutralności,

której

podstawowym

celem

było

dostosowanie

do

nowych

uwarunkowań powstałych w wyniku zmian sytuacji międzynarodowej. D. Popławski
podkreśla, że korekta, o której mowa, obejmowała w istocie dwa podstawowe
zagadnienia: 137
a) sprowadzenie istoty neutralności do jej wojskowego jądra oraz
b) nową interpretację zasad prawa neutralności w odniesieniu do konfliktów
międzynarodowych.
Wspomniane postulaty przekonująco wskazywały konieczność odrzucenia
zasad neutralności gospodarczej 138 jako istotnej przeszkody na drodze do
członkostwa w EWG, a tym samym realizacji nowego kursu polityki integracyjnej.
Jego istota znalazła odzwierciedlenie w licznych oficjalnych dokumentach, np.
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A. Riklin, Neutralität am Ende? 500 Jahre Neutralität der Schweiz,
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Ibidem.
136
D. Popławski, Szwajcarska polityka..., op.cit., s. 173.
137
Ibidem, s. 174
138
Szerzej na temat zagadnienia neutralności gospodarczej zob.: ibidem, s. 116–117.

61

w rządowym raporcie w sprawie stanowiska Szwajcarii wobec procesu integracji
europejskiej z września 1988 r. 139
Pilna potrzeba zmian w doktrynie i praktyce szwajcarskiej polityki neutralności
pojawiła

się

wraz

z

zakończeniem

zimnej

wojny.

Przekształcenia

w

międzynarodowym układzie sił, w tym upadek reżimów komunistycznych w Europie
Środkowo-Wschodniej, zjednoczenie Niemiec (3.10.1990), rozwiązanie Układu
Warszawskiego (1.07.1991) i rozpad ZSRR (26.12.1991) wpływały również na
zmiany w podejściu Szwajcarii do kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego i w
konsekwencji

wykreowały

nową

interpretację

neutralności.

Świadomość

konieczności zmian narastała następnie pod wpływem takich wydarzeń, jak wojna w
Zatoce Perskiej czy kryzys jugosłowiański, które dla Szwajcarii wyłoniły problem
wyboru między aktywnym włączeniem się w działania solidarnościowe a
utrzymaniem tradycyjnych zasad neutralności. Doprowadziło to do pojawienia się
tzw. polityki aktywnej neutralności, 140 na którą składają się działania Szwajcarii na
rzecz pokoju w regionach ogarniętych konfliktem zbrojnym, udział w zwalczaniu
międzynarodowego terroryzmu i przeciwdziałanie niekontrolowanej proliferacji
broni masowej zagłady.
Nowe podejście Szwajcarii do kwestii bezpieczeństwa i stosunków zewnętrznych
odzwierciedlał ogłoszony w 1993 r. oficjalny dokument pt. Szwajcarska neutralność
− polityka zagraniczna między kontynuacją a zmianą 141 oraz opublikowany w 2000
r. Raport o neutralności 142 uznający potrzebę dostosowania polityki neutralności do
zmienionych warunków geopolitycznych. W pierwszym z tych dokumentów za
kluczowe należy uznać stanowisko rządu potwierdzające gotowość rozważenia
zmiany statusu neutralności w sytuacji, gdyby pojawiła się w Europie wiarygodna i
stabilna struktura bezpieczeństwa. 143 Takie podejście stworzyło Szwajcarii nowe
możliwości aktywności międzynarodowej, choć równocześnie na scenie wewnętrznej
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spowodowało napięcia między partiami politycznymi, w tym spory interpretacyjne,
odnoszące się do praktyki polityki neutralności.
Uwarunkowania międzynarodowe powstałe po zakończeniu zimnej wojny,
zdeterminowały kierunek zmian w szwajcarskiej polityce bezpieczeństwa, kształtując
m.in. nowe podejście do współdziałania z NATO. Odzwierciedlała to stosunek Berna
na przedstawionej przez USA w Travemünde (w październiku 1993 r.) oferty
współpracy z krajami spoza NATO, ujętej następnie w ramy programu Partnership
for Peace (Partnerstwo dla Pokoju – PdP). Szwajcaria przystąpiła do tego programu
w 1996 r. Dwa lata później włączyła się do prac Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa
jako politycznej struktury PdP. 144 Berno zakładało, że pozwoli to na rozszerzenie
pola działania w kwestiach bezpieczeństwa i obrony, bez głębszego wiązania się z
NATO. Kierunek przekształceń w zakresie strategii bezpieczeństwa wskazywał
opracowany w 1999 r. dokument Bezpieczeństwo przez kooperację (Sicherheit durch
Kooperation), 145 który był próbą otwarcia na współpracę z partnerami zewnętrznymi,
zamiast

dotychczasowej

strategii

bezpieczeństwa

opartej

na

autonomii,

wykluczającej wszelkie współdziałanie, np. z siłami zbrojnymi innych krajów. Nieco
W referendum z 3 marca 2002 r. Szwajcarzy zaakceptowali członkostwo w ONZ,
otwierając nowe możliwości uczestnictwa Berna w polityce międzynarodowej za
pośrednictwem ONZ.
Nowy kierunek kształtowania stosunków zewnętrznych rząd w Bernie
zaznaczył także włączeniem kraju w międzynarodowe misje pokojowe. Status
neutralności był przez długi czas wyjaśnieniem absencji Szwajcarii w tego rodzaju
aktywności społeczności międzynarodowej. Od 1990 r. warunkiem jej udziału w
międzynarodowych misjach pokojowych jest decyzja Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Uczestnictwo żołnierzy szwajcarskich w tych działaniach znalazło podstawy
w regulacjach prawnych 146 i pozostaje w ścisłym związku z priorytetami polityki
144
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zagranicznej. Południowo-wschodnia Europa i region Morza Śródziemnego to
najważniejsze kierunki zaangażowania.
W kwestii kryzysu irackiego Szwajcaria opowiadała się za pokojowym
rozwiązaniem pod egidą ONZ, a możliwość interwencji zbrojnej dopuszczała jedynie
pod warunkiem uchwalenia stosownej rezolucji przez Radę Bezpieczeństwa. Po
interwencji zbrojnej USA w Iraku w marcu 2003 r. w stosunkach szwajcarskoamerykańskich utrzymywał się przez pewien czas chłodny klimat, a kontakty
polityczne uległy widocznemu osłabieniu. Na zasadzie przeciwwagi poprawiła się
atmosfera współpracy z Francją. Po ujawnieniu przypadków naruszeń praw człowieka
w więzieniach amerykańskich w Iraku Szwajcaria, jako depozytariusz Konwencji
Genewskich, złożyła oficjalny protest wobec Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak w
licznych krajach Europy, wizerunek USA w społeczeństwie szwajcarskim poważnie w
tym czasie ucierpiał, niemniej jednak w wielu dziedzinach współpraca obu państw
odbywała się bez zakłóceń. Gospodarczo-techniczna, polityczna i militarna pozycja
Stanów Zjednoczonych przesądziła, że Szwajcaria podtrzymała gotowość do
operatywnej

współpracy

z

USA,

która

obejmowała

m.in.

zwalczanie

międzynarodowego terroryzmu 147 i niekontrolowanej proliferacji broni masowej
zagłady. Stany Zjednoczone pozytywnie oceniały zwłaszcza fakt zaangażowania się
Szwajcarii w zwalczanie finansowych podstaw terroryzmu, w tym aktywność i pomoc
ze strony jej banków oraz wymiaru sprawiedliwości, co umożliwiło m.in. zatrzymanie
ośmiu osób podejrzanych o udział w akcjach terrorystycznych. Berno na wniosek
strony amerykańskiej wyraziło zgodę na działanie oficjalnego przedstawiciela FBI
i amerykańskiej Agencji Celnej na terenie Szwajcarii. Utworzona została wspólna
grupa robocza ds. koordynacji działań antyterrorystycznych. Mimo podejmowanych
wysiłków, USA nie były w stanie przekonać strony szwajcarskiej do udziału w
szkoleniu sił bezpieczeństwa Iraku. Poprawie stosunków amerykańsko-szwajcarskich
miała służyć obecność wiceprezydenta USA Dicka Cheneya w 2004 r. na Światowym
Forum Ekonomicznym w Davos 148 i przeprowadzone wówczas rozmowy z
oficjalnymi przedstawicielami Szwajcarii. Wykonanie wyroku śmierci na Saddamie
Husajnie zostało poddane krytyce, w której podkreślano, że Szwajcaria odrzuca karę
śmierci, nawet w przypadku najcięższych przestępstw. Niezależnie od takiego
147
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podejścia Departament Pomocy Rozwojowej szwajcarskiego MSZ zaangażowany był
w Iraku w realizację projektów o charakterze humanitarnym. W końcu 2006 r.
w Bernie wznowiła działalność ambasada Iraku.
Rząd szwajcarski włączył się w międzynarodowe działania na rzecz
kontynuacji rozbrojenia w zakresie broni jądrowej i biologicznej oraz środków ich
przenoszenia. Poparł ogłoszoną w 2003 r. przez prezydenta USA George’a W. Busha
tzw. Inicjatywę Krakowską (Proliferation Security Initiative). Delegacja Szwajcarii, z
szefem Departamentu Polityki Międzynarodowego Bezpieczeństwa MSZ JeanJacques’em de Dardelem, uczestniczyła w rocznicowej krakowskiej konferencji PSI
w 2004 r. Berno zaangażowało się w międzynarodową akcję niszczenia światowych
arsenałów broni chemicznej. Przez pewien czas rozważano realizację polskoszwajcarskich projektów likwidacji starych zapasów broni chemicznej na terenie
Rosji. 149 W ramach programu Partnerstwo dla Pokoju Szwajcaria uczestniczyła wraz
z USA w realizacji projektu niszczenia zapasów broni chemicznej na terenie Albanii.
Kontrastujące ze sobą wola zachowania neutralności i chęć intensyfikowania
aktywności

międzynarodowej

nastręczały

i

nastręczają

nadal

trudności

w

definiowaniu narodowej koncepcji bezpieczeństwa Szwajcarii. Krytycy zwracają
uwagę, że obowiązująca od 2000 r. doktryna Bezpieczeństwo przez kooperację ciągle
nie ma przełożenia na rozwiązania praktyczne. Za najważniejsze zadanie sił
zbrojnych, w przeciwieństwie do koncepcji państw sąsiedzkich, uznano nie wspieranie
pokoju, lecz obronę własnego terytorium. Szwajcarska armia jest koncepcyjnie
i organizacyjnie przygotowana głównie do obrony kraju. Doktryna Bezpieczeństwo
przez

kooperację

koncentruje

się

na

potrzebach

wewnętrznych,

a

nie

międzynarodowych. Mimo to, za postęp należy uznać, że w Kosowie w ramach misji
KFOR stacjonował kontyngent 200 szwajcarskich żołnierzy (Swisscoy), 150 a do Bośni
w ramach EUFOR Berno wysłało dwie grupy obserwacyjne, wyposażone w
helikoptery Cougar. Szwajcarski resort obrony przyjął postanowienie o stworzeniu

149

Zagadnienie to było przedmiotem rozmów ministra Włodzimierza Cimoszewicza z Micheline Calmy-Rey w czasie jej wizyty w Warszawie w 2003 r. i późniejszych kontaktów na szczeblu ekspertów.
Jednak z uwagi na brak gotowości strony szwajcarskiej współpraca w tym zakresie nie wyszła poza
stadium rozmów sondażowych.
150
Zob.: Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport;
http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/en/home/themen/einsaetze/peace/eufor/factsheet.html
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kontyngentów: 500 żołnierzy – do udziału w międzynarodowych misjach stabilizacji
pokoju, i 500 żołnierzy – do działań w zakresie pomocy humanitarnej. 151
Uczestnictwo w programie Partnerstwo dla Pokoju i w Euroatlantyckiej
Radzie Partnerstwa (EAPC) umożliwia Szwajcarii kontakty i współpracę z NATO.
Nie oznacza jednak, że Berno ma jasną wizję polityki bezpieczeństwa i obrony w
Europie. W latach 70. i 80. XX w. zwracano szczególną uwagę na dystans wobec
NATO, ze względu na obowiązującą wówczas koncepcję integralnej neutralności. 152
Wprawdzie utrzymywano stosunki z państwami członkowskimi sojuszu, szczególnie
na poziomie służb specjalnych, ale kontaktów z samą organizacją nie było. Podobnie
jak Układ Warszawski, NATO uważano za organizację uwikłaną w układ polityczny
i systemy obronne. Tylko szwajcarscy eksperci orientowali się wówczas w kwestii
struktury i procesów decyzyjnych NATO. Brakowało oficjalnych kanałów wymiany
informacji. Stan ten powodował problemy podczas organizacji ćwiczeń operacyjnych
i obronnych z konkretnymi państwami członkowskimi sojuszu, które przewidywała
szwajcarska koncepcja bezpieczeństwa. Kontrastujące ze sobą wola zachowania
neutralności i potrzeba współdziałania prowadziły do eliminacji wszelkich inicjatyw
współpracy.
Przekształcenia narodowej doktryny obrony 153 i uczestnictwo w Partnerstwie
dla Pokoju otwierały nowy etap w szwajcarskiej polityce bezpieczeństwa, będący dla
Berna dużym wyzwaniem. Minister obrony Kaspar Villiger podkreślał wówczas, że
Szwajcaria powinna mieć możliwość wyboru według reguł à la carte projektów, w
których miałaby uczestniczyć. Przez udział w PdP, EAPC i ONZ Szwajcaria
wykazywała

wprawdzie

nową

aktywność

we

współpracy

na

rzecz

międzynarodowego bezpieczeństwa, ale brak było ciągle stanowiska w tak istotnych
kwestiach jak konflikty wewnątrzpaństwowe, wojny asymetryczne, terroryzm,
przestępczość zorganizowana i proliferacja broni masowego rażenia.
Protagonistom stanowiska SVP, opowiadającego się za ograniczeniem
zaangażowania na arenie międzynarodowej, rząd przeciwstawiał politykę aktywnej
neutralności. 154 Jej uzasadnieniem była ocena, że współczesne zagrożenia: ubóstwo,
151

Armeebericht 2010, s. 55;
http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/themen/defence/armeebericht.html
152
Ambivalentes Verhältnis zur NATO, „Neue Zürcher Zeitung”, 4.08.2006.
153
Zob.: L. Michaud, Swiss Armed Forces and the Challenges of the 21st Century, „Military Review”,
September − October 2004.
154
Aktywna neutralność pojawiła się po raz pierwszy w polityce Szwajcarii tuż po II wojnie
światowej, a za jej ojca uważany jest Max Petitpierre, minister spraw zagranicznych w latach 1945–
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międzynarodowych

ukierunkowanych na wypracowanie skutecznych rozwiązań tych problemów.
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zorganizowaną,

negatywnymi aspektami migracji pojawiły się w obszarze międzynarodowego
bezpieczeństwa jako kwestie nowe. Prawo neutralności nie ma tutaj zastosowania,
ale unikanie udziału w zwalczaniu terroryzmu byłoby trudne do zaakceptowania
przez społeczność międzynarodową, ze względu na podzielaną w świecie opinię, że
takie podejście oznaczałoby w istocie podważanie zasady solidarnego zwalczania
wymienionych zagrożeń. 155
Mając na uwadze globalny charakter terroryzmu, rząd Szwajcarii oświadczał
przy różnych okazjach, w kontekście zamachu terrorystycznego z 11 września 2001
r., że w walce z terroryzmem nie będzie neutralny. Podkreślano przy tym, że trwałe i
skuteczne zwalczanie terroryzmu wymaga zaangażowania poszczególnych państw
zarówno w trybie indywidualnym, jak i w płaszczyźnie wzmocnionej współpracy
międzynarodowej. 156
Znaczenie neutralności ograniczone zostało na skutek stworzonego w ramach
ONZ systemu zbiorowego bezpieczeństwa, skodyfikowanego w rozdziale VII Karty
ONZ (akcja w razie zagrożenia pokoju, naruszenia pokoju i aktów agresji). O tym,
jakie środki zostaną użyte przeciwko agresorowi, rozstrzyga Rada Bezpieczeństwa
ONZ. W takich przypadkach prawo neutralności nie może mieć zastosowania, tym
bardziej że regulacje systemu ONZ w sprawie międzynarodowych konfliktów
zbrojnych wprowadzają zasadę solidarności z ofiarami agresji, która stoi ponad
zasadą neutralności.

1961 r., który uważał, że neutralność nie powinna oznaczać rezygnacji z udziału w sprawach
międzynarodowych. Jego koncepcja „neutralności i solidarności” była podstawą pozycjonowania
Szwajcarii podczas zimnej wojny, a jej oddziaływanie na politykę zagraniczną utrzymuje się do dziś.
Zob.: D. Trachsler, Bundesrat Max Petitpierre: Schweizerische Aussenpolitik im Kalten Krieg, 1945
–1961, „Neue Zurcher Zeitung”, 2011.
155
H.P. Brunner, L’importancede la neutralitécomme moyen d’affirmer l’indépendance Suisse dans
une Europe integer [w:] R. Ruffieux i in., La Suisse et son avenir européen: une analyse des positions
suisses face á l’integration de l’Europe, Laussane 1989, s. 109–118.
156
Justizministerkonferenz des Europarats, Moskau, 4.10.2001 – Erklärung von Bundesrätin Ruth
Metzler- Arnold Leiterin der schweizerischen Delegation;
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/dokumentation/red/archiv/reden_ruth_metzlerarnold/2001/2001-10
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W czasie konfliktu w Kosowie w 1998 r. Szwajcaria oraz Austria,
odmawiając zgody na przeloty samolotów i transfer sił zbrojnych NATO przez ich
terytoria, powołały się na prawo neutralności. Argumentowano, że operacja militarna
NATO, podjęta dla przeciwdziałania naruszaniu praw człowieka w Kosowie przez
Jugosławię, odbywa się z naruszeniem prawa międzynarodowego, z uwagi na brak
formalnoprawnej podstawy w postaci rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Z
formalnoprawnego punktu widzenia stanowisko obu krajów nie budziło zastrzeżeń,
ale musiały się one pojawić ze względu na akty ludobójstwa i masowych naruszeń
praw człowieka w Kosowie, przeciwko którym społeczność międzynarodowa
zobligowana była podjąć stosowne działania. Dlatego decyzja Szwajcarii uznana
została za wysoce kontrowersyjną. 157
Po ustaniu konfliktu Wschód – Zachód, Szwajcaria w listopadzie 1993 r.
opublikowała raport komisji rządowej Bericht über die Aussenpolitik der Schweiz in
den 90er Jahren, który wskazywał, że uwolniła się ona wówczas od integralnej
formy neutralności. W praktyce oznaczało to dopuszczalność przyłączania się do
międzynarodowych
międzynarodowe.
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kolejny

lub

prawo

Raport
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neutralności, 158 w którym stwierdzano, że neutralność stanowi środek realizacji
szwajcarskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a jednocześnie uznawano za
niezbędne „dostosowywanie polityki neutralności do aktualnych warunków”. To
otwarło dla Szwajcarii nowe możliwości aktywności międzynarodowej, ale
nastręczyło także trudności interpretacyjnych na wewnętrznej scenie politycznej.
Znamiona polityki aktywnej neutralności silnie zaistniały w polityce
Szwajcarii, prowadzonej w regionie Bliskiego Wschodu. Spektakularny charakter
miała ogłoszona na początku grudnia 2003 r. tzw. Inicjatywa Genewska będąca
kompleksowym

planem

pokojowego

uregulowania

konfliktu

palestyńsko-

izraelskiego, który wynegocjowały delegacje opozycyjnych polityków Izraela i
Autonomii Palestyńskiej. Berno podjęło energiczną akcję dyplomatyczną na rzecz
tego projektu, zainspirowanego i sfinansowanego przez szwajcarski resort spraw
zagranicznych, a wypracowanego przez opozycyjnych polityków izraelskich
157

J.M. Gabriel, Verpasste Chansen: inkoherente Schweizerpolitik in Kosovokrieg, Beiträge der
Forschungsstelle für internationale Beziehungen nr 25, Zürich Center for International Studies of the
Swiss Federal Institute of Technology 1999.
158
Neuer Aussenpolitischer Bericht des Bundesrates – Aussenpolitischer Bericht 2000 – Präsenz und
Kooperation: Interessenwahrung in einer zusammenwachsenden Welt; www.admin.ch/cp/d/index.html
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i działaczy palestyńskich. 159 Krytycznie została ona przyjęta zwłaszcza przez rząd
Izraela, ale także przez oficjalne władze Autonomii Palestyńskiej. Podejmowane
przez Szwajcarię próby nadania akcji dyplomatycznej odpowiedniej dynamiki, co
odzwierciedlało m.in. powołanie w 2004 r. międzynarodowego klubu wsparcia,
liczącego 25 krajów, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 160
Zasadę neutralności akceptują w Szwajcarii wszystkie partie i społeczeństwo,
ale jej treść przekładana na konkretną politykę rządową podlegała przekształceniom,
a jej rozumienie, np. przez poszczególne ugrupowania polityczne, nacechowane jest
dużymi rozbieżnościami. Odzwierciedla to m.in. spór wywołany rozpoczętą 12 lipca
2006 r. wojną Izraela przeciwko ugrupowaniu Hezbollah na terenie Libanu.
Ofensywa sił zbrojnych Izraela była jedną z odsłon konfliktu na Bliskim Wschodzie,
a w Szwajcarii, która jako depozytariusz Konwencji Genewskich czuła się
zobligowana do stosownej reakcji, spowodowała, że sens i treść polityki neutralności
stały się ponownie przedmiotem ostrego sporu politycznego, tak w łonie rządu, jak i
między partiami politycznymi. Przybierająca na sile debata objęła znacznie szerszy
krąg tematów z obszaru polityki zagranicznej. Głównymi adwersarzami byli w niej
minister spraw zagranicznych Michelin Calmy-Rey oraz minister sprawiedliwości i
policji Christoph Blocher, każde ze swym zapleczem politycznym, tj. odpowiednio
Partią Socjaldemokratyczną (SP) i skrajnie konserwatywną Szwajcarską Partią
Ludową (SVP).
M. Calmy-Rey, zwolenniczka aktywnej neutralności, powołując się na
Konwencje Genewskie i obowiązki Szwajcarii jako państwa depozytariusza, potępiła
izraelską inwazję na Liban, naruszenie zakazu stosowania siły, w wyniku którego
cierpi

ludność

cywilna,

oraz

praw

człowieka

i

postanowień

Konwencji

Genewskich. 161 Takie podejście spotkało się z zarzutem jednostronności z powodu
pominięcia skierowanych przeciwko Izraelowi rakietowych ataków Hezbollahu.
Krótko potem w publicznym wystąpieniu z okazji święta narodowego Szwajcarii (1
sierpnia) M. Calmy-Rey stwierdziła, że „nie jest neutralny ten, kto milczy, gdy

159

Nahost Friedensmodell in Genf unterzeichnet, „Neue Zuricher Zeitung”, 2.12.2003. W genewskiej
uroczystości podpisania dokumentu, zawierającego plan pokojowego rozwiązania konfliktu między
Izraelem i Palestyńczykami, uczestniczyli, obok minister spraw zagranicznych M. Calmy-Rey, jako
przedstawicielki gospodarzy, były prezydent USA J. Carter i były prezydent RP L. Wałęsa.
160
Genfer Initiative:25 Länder unterstützen Micheline Calmy-Rey, „NZZ am Sonntag”, 14.03.2004.
161
Neutralitätspolitischer Hochseilakt. Bundesrätin Calmy-Rey zur Gewalt im Nahen Osten, „Neue
Zürcher Zeitung”, 21.07.2006.

69

masowo naruszane jest prawo międzynarodowe”, co w istocie oznaczało polemikę ze
stanowiskiem przyjętym przez cały rząd na posiedzeniu 26.07.2006 r. 162
Należy zwrócić uwagę, że w praktyce szwajcarska neutralność oscyluje
w granicach, które tworzą z jednej strony V Konwencja Haska, regulująca prawa i
obowiązki państw neutralnych w przypadku konfliktu zbrojnego, z drugiej zaś
polityka intensywnej współpracy międzynarodowej, prowadzona na podstawie prawa
międzynarodowego, zgodnie z celami polityki zagranicznej ujętymi w art. 54
Konstytucji Federalnej.
W lipcu 2006 r. szwajcarskie MSZ krytycznie zareagowało na wejście wojsk
izraelskich do Libanu. Ponieważ ofiarą działań militarnych była ludność cywilna,
uznano to za naruszenie Konwencji Genewskich. Ostrej krytyki Izraela na forum
ONZ dokonał na polecenie Berna szwajcarski ambasador przy ONZ Peter Maurer.
Jednak na zwołanym w trybie nadzwyczajnym posiedzeniu rządu (26.07.2006)
odrzucono wnioskowaną przez MSZ krytykę izraelskiej inwazji, a w imieniu całego
gabinetu

przyjęto

bardziej

powściągliwe

stanowisko,

wyrażające

jedynie

zaniepokojenie rozwojem sytuacji na Bliskim Wschodzie.
M. Calmy-Rey nie zdołała nakłonić pozostałych członków rządu do uznania
toczących się w Libanie działań za stan wojny w rozumieniu prawa
międzynarodowego. W dyskusji większość opowiedziała się za interpretacją, iż
konflikt ma charakter nie międzypaństwowy, lecz tzw. asymetryczny, 163 bo z jednej
strony bierze w nim udział państwo (Izrael), z drugiej zaś tylko ugrupowanie
bojowników (Hezbollah). Wyraźnie zarysowana w rządzie linia podziału w kwestii
oceny toczącego się wówczas konfliktu w Libanie 164 dała początek nowej
szwajcarskiej debacie na temat sensu i treści zasady neutralności w polityce
zagranicznej. Od objęcia funkcji ministra spraw zagranicznych M. Calmy-Rey
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P. Widmer, Welche Neutralität? Vom Sinn der Unparteilichkeit und fundierter Stellungnahmen,
„Neue Zürcher Zeitung”, 12.09.2006.
163
Zagadnienie konfliktu lub wojny asymetrycznej zostało szeroko naświetlone m.in. w książce
R. Thorntona, Asymmetric warfare: threat and response in the twenty-first century, Polity Press
Cambridge 2007.
164
Ch. Blocher opowiedział się za tzw. szeroką neutralnością, polegającą na rezygnacji z publicznego
zajmowania stanowiska wobec wszelkich konfliktów, gdyż w jego rozumieniu neutralny jest tylko ten,
„kto milczy wobec konfliktów międzynarodowych”. Z faktu, że Szwajcaria jest depozytariuszem
Konwencji Genewskich, prawnie nie wynikały w jego opinii żadne dodatkowe zadania, bo troskę o
przestrzeganie postanowień mają wykazywać wszyscy sygnatariusze. Walkę o przestrzeganie prawa
międzynarodowego Ch. Blocher określił jako „naiwną nadwrażliwość i wynikającą z potrzeby
harmonii euforię pokoju”. Zauważył także, iż takie zdystansowane podejście chroni kraj przed
międzynarodowym terroryzmem.
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realizowała linię polityki aktywnej neutralności 165 podtrzymującej zaangażowanie
Szwajcarii na rzecz pokojowego rozwiązywania konfliktów i ochrony praw
człowieka.
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uczestniczących w niej polityków z prawej i lewej strony sceny politycznej,
potwierdzał szczególną wagę polityki neutralności, ale i ujawnił daleko idące
rozbieżności w pojmowaniu jej treści.
Tradycyjnie Szwajcaria utrzymywała aktywne kontakty polityczne z Iranem,
m.in. na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, poszukując klucza do rozwiązania
trudnej dla całej społeczności międzynarodowej sytuacji związanej z próbami
uzyskania kontroli nad irańskim programem nuklearnym. 166 Mając na uwadze
względy bezpieczeństwa międzynarodowego i bezpieczeństwa zaopatrzenia w nośniki
energii, Szwajcaria, podobnie jak UE, realizowała politykę wiązania Iranu i
opowiadała się za dyplomatycznym rozwikłaniem problemu przez ustanowienie
kontroli nad programem nuklearnym tego kraju. Ale w przeciwieństwie do Brukseli
intensyfikowała stosunki z Teheranem i podtrzymywała dialog w zakresie praw
człowieka. 167
Systematyczne kontakty utrzymuje Szwajcaria z przedstawicielami Autonomii
Palestyńskiej. Strona palestyńska doceniała podejście Berna: uznanie prawa Palestyny
do własnej państwowości, postulat wycofania wojsk z terytoriów okupowanych i
uregulowania statusu Jerozolimy. Szwajcaria wzywała Palestyńczyków do odrzucenia
terroru jako metody walki, a Izrael do przestrzegania Konwencji Genewskich,
zaprzestania budowy osiedli na okupowanych terytoriach oraz demontażu muru na
Zachodnim Brzegu Jordanu.
Uogólniając, można stwierdzić, że w odniesieniu do regionu Bliskiego
Wschodu Szwajcaria prowadzi autonomiczną politykę, co było wielokrotnie
powodem międzynarodowych kontrowersji, głównie z powodu jej pozycjonowania
się w roli pośrednika między światem islamu i Zachodem. 168 Niektórzy eksperci
stawiają pytanie, na ile Szwajcaria, jako państwo należące do Zachodu, może i czy
165

Machtpolitik – Einflusspolitik: Möglichkeiten und Grenzen einer Einflusspolitik, Ansprache von
Frau Bundesrätin Micheline Calmy-Rey Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für
auswärtige Angelegenheiten, 21 August 2006.
166
Irans nukleare Ambitionen: Welche Optionen für den Westen?, Center for Security Studies (CSS),
ETH Zürich, CSS Analysen zur Sicherheitspolitik nr 1, November 2006, s. 3.
167
Ibidem.
168
Schweizer Nahostpolitik: Ambitioniert und kontrovers, Center for Security Studies (CSS), ETH
Zürich, CSS Analysen zur Sicherheitspolitik nr 35, Juni 2008, s. 1.
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w ogóle powinna podejmować się funkcji budowniczego mostów między tymi
cywilizacjami. 169 Jako dyskusyjną postrzegano taktykę dialogu z organizacją Hamas,
uznawaną przez USA i UE za terrorystyczną, w sytuacji, gdy Kwartet
Bliskowschodni 170 stawiał przed tym ugrupowaniem ultimatum wyrzeczenia się
przemocy, uznania prawa Izraela do egzystencji i porozumień zawartych przez Izrael
i Organizację Wyzwolenia Palestyny. Podobne oceny formułowano w odniesieniu do
zaangażowania Szwajcarii w spór między funkcjonującym jako partia polityczna i
milicja Hezbollahem oraz rządem w Libanie, a także tajne rozmowy pokojowe Syrii
z Izraelem, 171 które prowadzone były z inspiracji i za pośrednictwem Szwajcarii.
Krytycznie przyjęto zawarcie umowy z Iranem w sprawie dostaw gazu naturalnego
do Szwajcarii, w sytuacji gdy społeczność międzynarodowa rozważała zastosowanie
przeciwko temu państwu sankcji z powodu braku postępów w rozwiązywaniu
konfliktu dotyczącego programu nuklearnego.
Neutralność, rozumiana jako rezygnacja z przynależności do bloków
wojskowych i wyrzeczenie się stosowania siły w realizacji celów politycznych,
pozostaje ciągle podstawową przesłanką szwajcarskiej polityki bezpieczeństwa.
Współcześnie nie oznacza to jednak obojętności wobec kwestii stabilizacji i pokoju
w regionie i w skali globalnej. W ramach aktywnej neutralności Szwajcaria
podejmuje działania, na które składają się: przygotowanie, wsparcie i monitoring
procesów pokojowych oraz udział w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu. 172
Status

neutralności

Szwajcarii

zrodził

zapotrzebowanie

na

jej

międzynarodową aktywność w postaci instytucji dobrych usług. Polegają one m.in.
na reprezentowaniu państwa, które nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z
innym państwem bądź je zerwało, a niekiedy nawet na reprezentowaniu (na zasadzie
pośrednictwa) interesów krajów nieutrzymujących ze sobą stosunków lub na
tworzeniu warunków umożliwiających rokowania stron pozostających w sporze.
Reprezentacja interesów stała się klasyczną formą dobrych usług i swego rodzaju
specjalnością Szwajcarii. Jej początki sięgają XIX w., a została utrwalona w
pierwszej połowie XX w. W czasie I wojny światowej Szwajcaria miała 36 tego
169

Ibidem.
Międzynarodowe gremium pod nazwą Kwartet Bliskowschodni, powołane w kwietniu 2002 r. na
spotkaniu w Madrycie, tworzą: USA, Unia Europejska, ONZ i Rosja.
171
Assaf Uni, Akiva Eldar, Switzerland says it mediated in informal Israel − Syria peace talks,
„Haaretz”, 22.01.2007.
172
Combating terrorism more effectively, Federal Council preparing to ratify two UN Conventions;
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/en/home/dokumentation/mi/2003/2003-06-260.html
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rodzaju mandatów, natomiast w czasie II wojny światowej – 219 mandatów od 35
państw. 173 W okresie konfliktu kubańskiego w 1962 r. Berno występowało w imieniu
USA. Stany Zjednoczone zwróciły się o pośrednictwo w stosunkach z Iranem (od
24.04.1980 r.), kiedy ambasada amerykańska w Teheranie została zajęta przez
demonstrantów. 174 Kolejny przykład to przejęcie reprezentacji interesów brytyjskich
w czasie konfliktu o Falklandy w latach 1982–1984. Po zerwaniu stosunków
dyplomatycznych z rządem argentyńskim Wielka Brytania poprosiła Szwajcarię o
reprezentowanie jej interesów w Argentynie. Berno ciągle jeszcze (od 1.01.1991 r.)
występuje w imieniu USA w kontaktach z Kubą, Kuby z Waszyngtonem (od
1.04.1991 r.) oraz Iranu z Egiptem. Przykładem działań Szwajcarii na rzecz
utrzymania pokoju są rokowania pokojowe, zakończone zawieszeniem broni
w południowym Sudanie w styczniu 2002 r.
Jako państwo niebędące ani członkiem UE, ani NATO, Szwajcaria ma nieco
większą

swobodę,

którą

z

powodzeniem

wykorzystuje,

mimo

silnej

międzynarodowej konkurencji. W ostatnim okresie potwierdziły to: powierzona jej
przez Rosję (od 13.12.2008 r.) i Gruzję (od 12.01.2009 r.) misja reprezentacji
interesów po zerwaniu przez te kraje stosunków dyplomatycznych z powodu wojny
w sierpniu 2008 r. 175 oraz realizowana we współpracy z USA mediacja w stuletnim
sporze między Armenią i Turcją, która doprowadziła do podpisania 10 października
2009 r. w Zurychu armeńsko-tureckiego porozumienia pokojowego. 176
Oficjalne motywy przyjmowania mandatu reprezentacji interesów państw
nieutrzymujących stosunków dyplomatycznych wskazują na zgodne z zapisami
szwajcarskiej konstytucji cele, m.in. tworzenie kanałów porozumienia i potrzebę
działań na rzecz bezpieczeństwa ludności cywilnej skonfliktowanych stron. Jednak z
perspektywy Berna nie bez znaczenia są także możliwości realizacji, niejako przy
173

Schutzmacht Schweiz: Renaissance einer Tradition?, „CSS Analysen zur Sicherheitspolitik”
nr 108, Februar 2012, Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich, s. 2.
174
Rola Szwajcarii w rozwiązaniu kryzysu amerykańsko-irańskiego, wywołanego bezprecedensową
w historii dyplomacji okupacją ambasady USA w Teheranie i wzięciem 4.11.1979 r. jako zakładników
kilkudziesięciu jej pracowników przez fanatyków islamskich, oceniana jest w literaturze poświęconej
polityce zagranicznej Szwajcarii jako największy sukces Berna na polu dobrych usług w okresie
zimnej wojny. Szerzej na ten temat zob.: T. Fischer, Die Rolle der Schweiz in der Iran – Geiselkrise
1979–1981 [w:] „Züricher Beitrage” nr 73, Forschungsstelle für Sicherheitspolitik der ETH, Zürich
2004; http://e-collection.ethbib.ethz.ch/view/eth:27411
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Po zerwaniu stosunków dyplomatycznych między Gruzją i Rosją Berno z własnej inicjatywy
wystąpiło z notą do MSZ Federacji Rosyjskiej zawierającą propozycję przejęcia reprezentacji jej
interesów, która niedługo potem została zaakceptowana. W reakcji z analogiczną propozycją do Berna
wystąpiły władze w Tbilisi.
176
S. Bühler, H. Gmür, M. Häfliger, Calmy-Rey bringt in Zürich heikle Mission zu einem guten Ende.
Türkei und Armenien unterzeichnen historisches Abkommen, „NZZ am Sonntag”, 11.10.2009.

73

okazji, własnych interesów. Zwłaszcza w stosunkach z takimi państwami jak USA,
Rosja i Iran uprzywilejowana pozycja z tytułu reprezentacji ich interesów i
możliwości docierania na najwyższe szczeble polityczne stanowi szczególną wartość
i ułatwienie w rozwiązywaniu problemów bilateralnych bądź realizacji ambitnych
celów polityki zagranicznej.
Współcześnie dobre usługi, w tym reprezentacja interesów innych państw,
straciły generalnie na zaznaczeniu i nie należy oczekiwać, że odzyskają rangę, którą
miały w przeszłości, jeśli tylko utrzymane zostaną dzisiejsze uwarunkowania
geopolityczne. Dlatego niektórzy analitycy prezentują stanowisko, że Szwajcaria nie
powinna przeceniać strategicznego znaczenia tego instrumentu w kształtowaniu
własnej polityki zagranicznej, niemniej jednak winna przyjmować nadal tego rodzaju
mandaty, zarówno w interesie obcym, jak i własnym. 177
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Schutzmacht Schweiz: Renaissance einer Tradition?, op.cit., s. 1, 4.
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ROZDZIAŁ II
SZWAJCARIA WOBEC INTEGRACJI
EUROPY ZACHODNIEJ
Szwajcaria, która nie doznała zniszczeń w czasie II wojny światowej
i wyszła z niej znacznie umocniona, w dość szczególny sposób podchodziła do
powojennych kierunków współpracy międzynarodowej. 1 Wobec rodzącej się
jedności państw europejskich demonstrowała duży dystans, traktując ją jako
naturalną reakcję na nieszczęścia wojny, do której wcześniej państwa te same
doprowadziły. Takie podejście kontrastowało z otwarciem wobec zagranicy i
zaangażowaniem w sprawy międzynarodowe po I wojnie światowej, kiedy
neutralność Szwajcarii nie stanowiła przeszkody w przystąpieniu do Ligi Narodów
i aktywności w tej organizacji, łącznie z dążeniem do zlokalizowania jej siedziby
w Genewie.
2.1. Szwajcaria a główne kierunki współpracy międzynarodowej
Na stosunkach Szwajcarii ze światem zewnętrznym po II wojnie
światowej, zwłaszcza z państwami koalicji antyhitlerowskiej, silnie zaciążyła jej
rola w okresie wojny. Szwajcaria prowadziła wówczas wymianę handlową i
operacje finansowe zarówno z państwami alianckimi, jak z państwami Osi.
Kierowała się przekonaniem, że tego wymagają jej interesy gospodarczopolityczne i status neutralności, czego z oczywistych względów nie akceptowali
alianci. Najdalej w krytycznej ocenie poszły Stany Zjednoczone, które w
końcowej

fazie

wojny

zastosowały

sankcje

w

postaci

blokady

kont

szwajcarskich w bankach USA i umieszczenia na czarnej liście szwajcarskich
firm prowadzących interesy z Niemcami. Jako działania pozytywne należy
odnotować, że od września 1939 r. Szwajcaria, powołując się na swoją
neutralność, przestrzegała reguły nieuznawania nowych państw i reżimów oraz
podtrzymywała stosunki z państwami, z którymi nawiązała je przed wojną. 2
1

Wskazując na swoją neutralność, Szwajcaria nie włączyła się np. w działanie powołanej
w 1943 r. United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) i utworzonych
nieco później polityczno-monetarnych instytucji powiązanych systemowo z ONZ − Breton
Woods i GATT.
2
Przez cały okres wojny działało w Bernie Polskie Poselstwo, co Berlin traktował jako akt
nieprzyjacielski ze strony Szwajcarii i brak jej gotowości do respektowania zmian na politycznej

Generalnie w stosunku państw alianckich do Szwajcarii widoczna była po
wojnie pewna ambiwalencja. Uznanie z tytułu prowadzonych przez nią mediacji w
sporach międzynarodowych oraz pomocy humanitarnej dla uciekinierów
artykułowane było obok opinii negatywnych, piętnujących jej uległość wobec
państw Osi. W okresie wojny Szwajcaria wielokrotnie występowała w roli
pośrednika, świadcząc dobre usługi państwom, które zerwały ze sobą stosunki
dyplomatyczne. Szczególne uznanie przyniosła jej misja w Japonii. Szwajcaria
uzyskała bowiem zgodę na przeprowadzenie inspekcji we wszystkich japońskich
obozach jenieckich dla żołnierzy USA.
Obciążenia w stosunkach z aliantami, w szczególności z USA, sprawiły, że
Szwajcaria nie została zaproszona na konferencję założycielską ONZ do San
Francisco. Formalnie uprawnienie do udziału w konferencji założycielskiej ONZ w
San Francisco miały państwa, które podpisały deklarację ONZ z 1 stycznia 1942 r.,
bądź te, które wypowiedziały wojnę Niemcom lub Japonii. Krytycznie do polityki
Szwajcarii w okresie wojny odniosła się w San Francisco delegacja Francji, a Anglicy i
Amerykanie postawili jej wręcz zarzut czerpania z wojny korzyści. Negatywny stosunek

do Berna związany był ponadto z jego polityką neutralności, która w okresie
tworzenia ONZ uznawana była za sprzeczną z Kartą Narodów Zjednoczonych. John Foster
Dulles, pełniący wówczas funkcję sekretarza stanu USA, określał neutralność jako
niemoralną, a sekretarz generalny ONZ Trygve Lie w jednym z wywiadów stwierdził, że
obce mu jest pojęcie neutralności, bo Karta ONZ o niej nie wspomina.

To krytyczne podejście przedstawicieli społeczności międzynarodowej nie
stanowiło przeszkody w organizowaniu na terenie Szwajcarii różnego rodzaju
konferencji i spotkań oficjalnych, związanych z powojennymi inicjatywami
europejskimi. Przesądzało o tym głównie położenie kraju w centrum Europy i
niezniszczona przez wojnę infrastruktura niezbędna do realizacji takich projektów.
Czynnikiem sprzyjającym była w tym wypadku neutralność Szwajcarii. 3
mapie Europy. Podobną regułę stosowano w przypadku Belgii i Jugosławii. W stosunkach
Szwajcarii z państwami Osi, przy całej ich poprawności, nierzadko dochodziło do napięć, m.in.
w relacjach z Włochami, kiedy domagano się odwołania przedstawiciela Szwajcarii w Rzymie,
ponieważ sprzeciwiał się udzieleniu Włochom pożyczki. Zob. Historisches Lexikon der Schweiz,
Weltkrieg Zweiter; www.hls-dhs-dss.ch
3
Jako przykłady wymienić można utworzenie w 1947 r. w Gstaad Europejskiej Unii
Parlamentarnej, która rok później przeprowadziła w Interlaken swój drugi kongres. Po Europejskim
Kongresie w Hadze w 1948 r. odbyła się w Lozannie w 1949 r. Europejska Konferencja Kultury, na
której pojawiła się inicjatywa powołania do życia Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych
(CERN), której siedzibę zlokalizowano następnie w Genewie.
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W nurt wspomnianych wydarzeń wpisuje się wizjonerskie wystąpienie
Winstona Churchilla w Zurychu 19 września 1946 r. Let Europe arise, w którym
jako jeden z pierwszych wzywał Europejczyków do wzniesienia się ponad
podziałami i stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. 4 Pierwszym krokiem
miało być, w myśl tej wizji, powołanie do życia Rady Europy. 5 Churchill przybył
wówczas do Szwajcarii na zaproszenie przemysłowców i wygłosił wystąpienie w
formie wykładu akademickiego na Uniwersytecie w Zurychu. 6 Entuzjazm, z jakim
powitali go mieszkańcy Berna, gdzie przebywał dwa dni wcześniej, był nie na rękę
rządowi. Obawiano się, że Churchill zechce dokonać ideologicznego ataku na
komunizm, podobnie jak miało to miejsce w marcu tego samego roku na
amerykańskim Uniwersytecie w Fulton (Missouri). W ocenie rządu szwajcarskiego
byłoby to niepożądane, ze względu na delikatną materię ustanowionych nie bez
trudności, po ponad 20 latach przerwy w kontaktach oficjalnych, stosunków
dyplomatycznych ze Związkiem Radzieckim. 7
Ponieważ we wszystkich wspomnianych działaniach i wydarzeniach
międzynarodowych uczestniczyli przedstawiciele Szwajcarii, powstało wrażenie,
że angażuje się ona we współpracę. Był to jednakże okres wymiany idei i poglądów
w sprawach dotyczących przyszłości Europy. W następnym, zapoczątkowanym po
kongresie w Hadze w 1948 r., 8 główna rola należała już do polityków. Berno ze
względu

na

dystans

wobec

wszelkich

inicjatyw,

których

celem

była

ponadnarodowa integracja, zrezygnowało z uczestnictwa w kongresie. Politykę tę
4

W. Churchill, The Tragedy of Europe. Winston Churchills Rede an der Universität Zürich (19.
September 1946) [w:] Themenportal Europäische Geschichte (2008), URL: http://www.europa.clioonline.de/2009/Article=297.
5
J. Jaskiernia, The Parlamentary Assembly of the Council of Europe, Information Office of the
Council of Europe, Warsaw 2003, s. 18.
6
W 1996 r., w 50. rocznicę wystąpienia W. Churchilla, Instytut Europy Uniwersytetu w Zurichu
zorganizował sympozjum, które dało początek tradycji dorocznych spotkań, pod nazwą Churchill
Symposium/Special Churchill Lectures, z wybitnymi osobistościami. We wrześniu 2004 r.
przemówienia wygłosili: ówczesny prezydent RP A. Kwaśniewski, który przebywał w Szwajcarii z
wizytą państwową, oraz szwajcarski minister sprawiedliwości i policji Ch. Blocher. Zob.:
http://eiz.freelinks.ch/Churchill-Symposium.symposium.0.html?&L=1
7
ZSRR zerwał w 1923 r. wszelką współpracę ze Szwajcarią po uniewinnieniu przez sąd szwajcarski
zamachowca, który z pobudek osobistych i ideologicznych dokonał zabójstwa Vaclava
Worowsky’ego, dyplomaty radzieckiego uczestniczącego w międzynarodowej konferencji w
Lozannie. Zob.: Historisches Lexikon der Schweiz, Conradi Affäre, http://www.hls-dhsdss.ch/textes/d/D17335.php
8
Kongres w Hadze, obradujący pod przewodnictwem W. Churchilla, wystosował apel, w którym
wzywał do jedności europejskiej, i przedstawił koncepcję unii europejskiej, jako zgromadzenia
przedstawicieli państw europejskich, oraz trybunału praw człowieka. Zob.: J. Szymańska,
P.
Śliwińska,
Idea
Integracji
Europejskiej
Po
II
Wojnie
Światowej,
http://pl.scribd.com/doc/7101063/Idea-Integracji-Europejskiej-Po-II-Wojnie-wiatowej

77

dobitnie odzwierciedlało podejście do sprawy powołania do życia Rady Europy:
Szwajcaria zwróciła się do organizatorów kongresu założycielskiego z prośbą o
niekierowanie do niej zaproszenia, żeby nie dawać powodu do oficjalnej odmowy
uczestnictwa. 9 Członkiem Rady Europy została dopiero w 1963 r., a nim
ratyfikowała Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
będącą podstawowym aktem prawnym Rady Europy, upłynęło kolejnych 11 lat.
Po II wojnie światowej rząd w Bernie realizował w stosunkach z zagranicą
strategię, która z jednej strony miała zapewnić wyjście z międzynarodowej izolacji,
z

drugiej

zaś

umożliwić

uczestnictwo

w

międzynarodowej

współpracy

gospodarczej z zachowaniem zasad polityki neutralności. Max Petitpierre, minister
spraw zagranicznych Szwajcarii, już w 1945 r. zaproponował uzupełnienie polityki
neutralności hasłem solidarności wyrażającej się w pomocy w odbudowie
zniszczonej wojną Europy. Szwajcaria, mając świadomość, że uniknęła strat, które
dotknęły kraje uczestniczące w wojnie, czuła się moralnie zobowiązana do
pomocy, zwłaszcza finansowej. 10 Pozostała z wielu powodów poza grupą państw
inicjujących proces integracji europejskiej i będących jej siłą napędową także w
późniejszym okresie. Niektórzy szwajcarscy eksperci podnoszą zarzut, że stojący w
owym czasie u steru władzy politycy nie dostrzegli historycznego wymiaru tych
inicjatyw, dających początek integracji współczesnej Europy. Inni podkreślają
polemicznie, że pierwsze działania integracyjne nie miały w sobie nic
szczególnego, a w każdym razie nic, co pozwoliłoby przewidzieć późniejsze
sukcesy i rosnące znaczenie tego procesu.
2.2. Berno wobec planu Marshalla i Europejskiej Organizacji Współpracy
Gospodarczej
Berno pozytywnie odniosło się do ogłoszonego w 1947 r. przez USA planu
odbudowy Europy, który przeszedł do historii jako plan Marshalla, chociaż na
początku nie było wiadomo, jaka rola miałaby przypaść w nim Szwajcarii. Ze
względów, o których już wspomniano, nie wchodziła w rachubę pomoc dla krajów
niezniszczonych w wojnie. Szwajcaria uczestniczyła w konferencji, którą Francja i
Wielka Brytania, jako państwa wybrane do organizacyjnego przygotowania
9

D. Freiburghaus, Königsweg oder Sackgasse? Sechzig Jahre Schweizerische Europapolitik, Verlag
Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2009, s. 35.
10
D. Popławski, Szwajcarska polityka..., op.cit., s. 76−77.
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realizacji planu Marshalla, zwołały 12 lipca 1947 r. do Paryża. Brały w niej udział
wszystkie kraje zainteresowane pomocą w ramach planu Marshalla: Austria,
Belgia, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Portugalia,
Szwecja, Turcja, Wielka Brytania i Włochy.
Udział w paryskiej konferencji w 1947 r. był dla Szwajcarii okazją do
zademonstrowania jej prozachodniej orientacji, ale i do zgłoszenia istotnych
zastrzeżeń związanych z własnym udziałem w amerykańskim programie pomocy,
m.in. w odniesieniu do aktywności w powołanej w 1948 r. − w celu koordynacji
tych działań − Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC).
Podobny problem miały Finlandia i Szwecja, jako kraje neutralne, które
gospodarczo zorientowane były na współpracę z państwami Europy Zachodniej, ale
unikały zobowiązań natury politycznej. Daleko idącą ostrożność wykazywała w
tym względzie zwłaszcza Finlandia, która obawiała się krytyki ze strony ZSRR, a
w szczególności zarzutów, że jej polityka nie spełnia kryteriów neutralności. W ten
sposób w stanowiskach krajów neutralnych w kwestii ich członkostwa w OEEC
zarysowały się różnice. Szwecja przystąpiła do tej organizacji bez żadnych
warunków i zastrzeżeń, ale Finlandia zachowała dystans zarówno wobec planu
Marshalla, jak i OEEC. Dopiero w 1969 r. wstąpiła do OECD, organizacji będącej
sukcesorem OEEC. Szwajcaria natomiast wybrała drogę pośrednią, polegającą na
powiązaniu

członkostwa

z

formalnym

zgłoszeniem

własnych

warunków

i zastrzeżeń. 11 Ich istotę zawierały następujące zapisy:
■ Szwajcaria nie będzie uczestniczyć w działalności OEEC, która nie
będzie spełniać warunku kompatybilności ze statusem neutralności;
■ Decyzje OEEC odnoszące się do gospodarki będą wiążące dla
Szwajcarii tylko wówczas, jeśli wyrazi ona na to zgodę;
■ Szwajcaria zastrzega sobie pełną swobodę w zawieraniu porozumień,
także z państwami spoza grupy uczestników planu Marshalla.
Takie rozwiązanie miało istotne znaczenie dla stosunków zewnętrznych,
zwłaszcza

w

kontekście

nasilających

się

tendencji

zimnowojennych

i

pogłębiającego się podziału między Wschodem i Zachodem. 12 Początkowo
Szwajcaria zakładała, że z pomocy w ramach planu Marshalla korzystać będą także
11

E. Karsh, Neutrality and the small states, Routledge, London, New York 1988, s. 122.
J. A. Fanzun, P. Lehmann, Die Schweiz un die Welt: Aussen- und sicherheitspolitische Beiträge
der Schweiz zu Frieden, Sicherheit und Stabilität, 1945–2000 [w:] Züricher Beiträge zur
Sicherheitspolitik und Konfliktforschung nr 57, s. 65.
12
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kraje wschodnioeuropejskie, co nie utrudniało przestrzegania zasad polityki
neutralności. Już wówczas nie uchodził uwadze Szwajcarów antykomunistyczny
aspekt pomocy amerykańskiej, ale jego zawoalowany charakter nie stanowił
problemu dla polityki neutralności. Berno, biorąc za podstawę udział delegacji
ZSRR w konferencji w Paryżu w końcu czerwca 1947 r., poświęconej organizacji
programu amerykańskiej pomocy, nie czekając na oficjalne stanowisko Moskwy,
ogłosiło swoje poparcie dla planu Marshalla w specjalnym oświadczeniu ministra
spraw zagranicznych M. Petitpierre’a z 27 czerwca. Sytuacja znacznie się
skomplikowała, gdy z udziału w przedsięwzięciu zrezygnowała nie tylko
początkowo przychylnie nastawiona do niego Czechosłowacja, ale także − pod
naciskiem Stalina − wszystkie kraje pozostające w strefie wpływów ZSRR oraz
Finlandia. 13 Szwajcaria stanęła przed trudnym wyborem między podtrzymaniem
poparcia planu i udziału w jego realizacji, co oznaczałoby jednoznaczne
opowiedzenie się po stronie bloku państw zachodnich, a wycofaniem się z
przedsięwzięcia, co byłoby z kolei równoznaczne z poparciem stanowiska
Moskwy. Podjęte wobec władz radzieckich działania dyplomatyczne przyniosły
zadowalający dla Szwajcarii wynik. Moskwa dała do zrozumienia, że uznaje
neutralny status Szwajcarii i nie zgłasza zastrzeżeń odnośnie do jej aktywności
w ramach planu Marshalla i na forum utworzonej 16 kwietnia 1948 r. OEEC.
Sprawa sposobu realizacji aktywności związanej z planem Marshalla i w
ramach OEEC stanowiła przedmiot kontrowersji wśród elit politycznych
Szwajcarii. Członkowie rządu i parlamentu stanowczo opowiadali się za
koniecznością bezwzględnego przestrzegania w polityce Szwajcarii zasad
neutralności i nie dopuszczali żadnej jej modyfikacji. 14 Drugą grupę tworzyli
zwolennicy silniejszych związków z państwami zachodnimi, co było ich zdaniem
nieodzowne

w

sytuacji

narastającego

komunistycznego

zagrożenia

i

niebezpieczeństwa wybuchu konfliktu zbrojnego. Byli gotowi do relatywizowania,
a nawet całkowitej rezygnacji z polityki neutralności. Aktywność przejawiała także
grupa głosząca hasła połączenia wszystkich państw europejskich w jeden neutralny
blok funkcjonujący w przestrzeni między mocarstwami światowymi, co w istocie
13

W tej sytuacji przedstawiciele 16 państw europejskich wysłali do krajów Europy Wschodniej
i Związku Radzieckiego specjalny list, w którym zaznaczyli, że „drzwi pozostają nadal otwarte dla
tych wszystkich, którzy zechcą skorzystać z planu Marshalla”. Zob. szerzej: S. Parzymies, Stosunki
międzynarodowe w Europie 1945−1999, Warszawa 1999.
14
D. Freiburghaus, Königsweg oder Sackgasse?..., op.cit., s. 36−37.
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sprowadzało się do rozszerzenia szwajcarskiej neutralności na Europę Zachodnią.
Minister spraw zagranicznych Max Petitpierre był na początku zdecydowanym
zwolennikiem jednoznacznego przyłączenia się Szwajcarii do Zachodu, ale
poglądu tego nie podzielali pozostali członkowie rządu, którzy opowiadali się za
kontynuacją polityki neutralności w dotychczasowym kształcie, określanym jako
„neutralność integralna”. 15
Kontrowersje, o których mowa, dobrze odzwierciedla burzliwa debata na
posiedzeniu rządu 8 marca 1948 r., podczas którego miano określić, jakiego
szczebla urzędnik zostanie szefem delegacji szwajcarskiej na konferencję OEEC w
Paryżu w marcu 1948 r. 16 Czy będzie to członek rządu, tak jak tego oczekiwali
organizatorzy konferencji – Francja i Wielka Brytania, czy kierownik
przedstawicielstwa Szwajcarii w Paryżu. Minister Petitpierre konsultował najpierw
tę sprawę z komisją spraw zagranicznych obu izb parlamentu. Parlamentarzyści nie
mieli jednolitej opinii, ale w większości skłaniali się ku stanowisku
nieuczestniczenia w pracach konferencji samego Petitpierre’a. Podczas dyskusji w
Radzie Kantonów dwaj deputowani postawili problem zasadności dalszego
prowadzenia polityki neutralności, ale pozostali nie mieli wątpliwości, że
neutralność jest i winna pozostać filarem szwajcarskiej polityki zagranicznej.
Mając

na

uwadze

potrzebę

przeciwdziałania

wszelkim

niepożądanym

komentarzom w kraju i zagranicą, podważającym neutralność Szwajcarii,
sugerowali, by Petitpierre nie brał udziału w pracach konferencji. 17 Na posiedzeniu
rządu minister Max Petitpierre wygłosił wprowadzające exposé na temat polityki
zagranicznej Szwajcarii w kontekście planu Marshalla i ogólnej sytuacji
międzynarodowej. W rezultacie doszło do zasadniczej debaty, która daje podstawy
do analizy sposobu myślenia członków rządu i uchwycenia różnic w pojmowaniu
międzynarodowej

roli

Szwajcarii

w

obliczu

nasilających

się

tendencji

zimnowojennych.
Minister Petitpierre wskazał w swoim exposé narastające zagrożenie
komunistyczne w Europie. Podkreślał m.in., że walka z tym zagrożeniem staje się
największym wyzwaniem współczesności, które nie pozostanie bez wpływu na
15

T.A. Wilson, Oral History Interview with Gerard Bauer, Counsellor of Legation in Charge of
Economic Affairs, Swiss Legation, Paris 1945−1951, Harry S. Truman Library;
www.trumanlibrary.org/oralhist/bauerg.htm
16
S. Marti, Die aussenpolitischen Eliten der Schweiz und der Beginn der europäischen Integration
[w:] Basler Schriften zur europäischen Integration nr 80, Basel 2006, s. 26−34.
17
Ibidem.
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Szwajcarię. Przejęcie władzy przez komunistów w krajach Europy Wschodniej, do
którego doszło pod naciskiem Związku Radzieckiego, wyznacza polityczny i
militarny kierunek polityki Moskwy, będący w istocie zagrożeniem dla
bezpieczeństwa międzynarodowego, do wybuchu wojny włącznie. 18 Podkreślał
dalej, że Związek Radziecki czyni wszystko, żeby nie dopuścić do poprawy
sytuacji gospodarczej w krajach Europy Zachodniej, gdyż sytuacja gospodarcza i
jej socjalne następstwa mogą prowadzić do przejęcia władzy przez partie
komunistyczne także w tych państwach. Niepokój o stabilność polityczną Europy
Zachodniej wywoływały w Szwajcarii zarówno nasilająca się zimna wojna między
Stanami Zjednoczonymi a ZSRR, jak i rosnąca rola partii komunistycznych na
scenie politycznej kilku krajów zachodnioeuropejskich, zwłaszcza Francji i Włoch.
Pomoc gospodarczą Stanów Zjednoczonych w ramach planu Marshalla
przedstawił jako właściwy sposób na powstrzymanie wpływów komunistycznych.
Szwajcaria, która w związku z tym znalazła się w trudnej sytuacji, winna
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy polityka integralnej neutralności jest gwarantem
niepodległości kraju. Podkreślał, że główni antagoniści − USA i ZSRR − nie są
gwarantami neutralności, a naruszenie równowagi w Europie spowodowało, iż nikt
nie ma interesu w utrzymaniu statusu neutralności Szwajcarii. W tej sytuacji
pozostaje ona wyłącznie sprawą woli politycznej samych Szwajcarów. W ocenie
Petitpierre’a neutralność straciła sens, gdyż Szwajcaria, jako wolna demokracja
opowiadająca się przeciw komunizmowi, sytuuje się tym samym w obozie
Zachodu. W starciu, w którym chodzi o demokrację i niezawisłość, nie można
pozostawać na uboczu. Neutralność stała się przeszkodą, ponieważ zmusza
Szwajcarię do bezczynności wobec toczącej się walki przeciw komunizmowi, a −
pozostając neutralną − Szwajcaria faktycznie pomaga komunizmowi. 19 W
podsumowaniu Petitpierre stwierdził, że będzie coraz trudniej utrzymać politykę
neutralności i odrzucać solidarność z innymi państwami demokratycznymi.
Zaproponował rekonstrukcję szwajcarskiej polityki neutralności i opowiedzenie się
po stronie Zachodu, ale jego stanowisko nie znalazło zrozumienia. Przeciwko
rewizji polityki neutralności zdecydowanie wystąpił minister spraw wewnętrznych
Philipp Etter, który argumentował, że spełnia ona ciągle istotną rolę w realizacji
18

Petitpierre an der 16. Bundesratssitzung vom 8. März 1948, Protokolle des Bundesrates,
Verhandlungsprotokolle, BAR E 1003(-)-/1 r 3104 1946−1950.
19
Ibidem.
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polityki bezpieczeństwa i suwerenności Szwajcarii. W podobnym duchu
wypowiedzieli się minister finansów Ernst Nobs i minister obrony Karl Kobel. Rząd
nie zaakceptował propozycji Petitpierre’a postawienia na czele delegacji na
konferencję w Paryżu członka rządu i na posiedzeniu 8 marca podjął uchwałę, że
minister spraw zagranicznych nie będzie w tej konferencji uczestniczył. 20 Problem
komunistycznego zagrożenia znalazł natomiast odzwierciedlenie w postanowieniu
rządu obligującym wszystkie resorty do sprawdzenia, czy w podległych im
strukturach nie ma komunistów. 21

Programy i fundusze

Agencje
wyspecjalizowane

ONZ

Tabela 6. Członkostwo Szwajcarii w organizacjach międzynarodowych.
Nazwa organizacji

Rok
założenia

Zgromadzenie Ogólne (GA)

1945

Rada Społeczno-Gospodarcza (ECOSOC)

1945

Rada Bezpieczeństwa (SC)
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (ICJ)
Rada Powiernicza (TC, zawiesiła działalność w 1994)
Sekretariat
Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
Światowy Związek Pocztowy (UPU)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO)
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia
i Rolnictwa (FAO)
Międzynar. Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
Organizacja do spraw Oświaty, Nauki i Kultury
(UNESCO)
Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO)
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO)
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
Przemysłowego (UNIDO)
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)
Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD)
World Bank Group
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF)

1945
1945
1945
1945
1865/1947
1874/1948
1919/1946

Członkostwo
CH
1948
(obserwator)
2002 (członek)
1948
(obserwator)
1948
1948 (udziały)
1865
1875
1920

1945

1947

1944
1946
1945

1947
1947
1949

1947
1948

1949
1955

1966

1967

1967
1977
1944

1970
1977
1992
1992

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci
(UNICEF)

1946

1947

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds.
Uchodźców (UNHCR)

1950

1951

Światowy Program Żywnościowy (WFP)

1961

1963

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i
Rozwoju (UNCTAD)

1964

1964

20

Sprawa wyznaczenia szefa delegacji omawiana była ponownie na specjalnym posiedzeniu
gabinetu 9.03.1948 r., podczas którego postanowiono, że w roli tej wystąpi w Paryżu szef
przedstawicielstwa Szwajcarii Carl J. Burckhardt.
21
Protokolle des Bundesrates, Verhandlungsprotokolle…, op.cit.

83

Organizacje międzynarodowe
(wybrane)

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
(UNDP)
Program Środowiskowy Organizacji Narodów
Zjednoczonych (UNEP)

1965

1965

1972

1975

Europejska Komisja Ekonomiczna (ECE)
Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu (GATT), od
1995 Światowa Organizacja Handlu (WTO)
Europejska Organizacja Współpracy Gospodarczej
(OEEC), od 1961 Organizacja Współpracy
Ekonomicznej i Rozwoju (OECD)
Rada Europy (CoE)
Europejska Unia Płatnicza (EPU)
Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN)
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA)
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA)
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
Międzynarodowa Agencja Energii (IEA)
Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(CSCE), od 1994 Organizacja Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie (OSCE)
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)

1947

1972

1948

1966

1948

1948

1949
1950
1954
1956
1960
1970
1974

1963
1950
1954
1957
1960
1996
1974

1975

1975

1975

1975

Źródło: J.M. Gabriel, J.A. Fanzun, The Asymmetries of Swiss foreign policy, Beiträge nr 42, CIS ETH Zürich,
Februar 2003.

Reasumując, należy stwierdzić, że podjęta przez Maksa Petitpierre’a próba
modyfikacji polityki neutralności przez zbliżenie oraz solidarność z państwami
demokracji zachodnich w sytuacji zagrożenia ze strony rozszerzającego swoje
wpływy komunizmu zakończyła się niepowodzeniem. W reakcji na jego exposé
cały gabinet szwajcarski przyjął postanowienie potwierdzające dotychczasowy
sposób realizacji statusu i polityki neutralności. Zamiast proponowanej przez
ministra spraw zagranicznych solidarności z demokracjami na Zachodzie,
utrzymany został dystans wobec integracji europejskiej, w tym porozumień
militarnych i organizacji politycznych, m.in. Unii Zachodnioeuropejskiej
(Westunion), powstałej na bazie porozumienia zawartego w 1948 r. w Brukseli,
NATO (1949) i Rady Europy (1949). W istocie oznaczało to podążanie własną
drogą,

dla

której

uzasadnieniem

były

najpierw

narastające

napięcia

międzynarodowe w układzie Wschód – Zachód, a następnie zimna wojna (ilustruje
to tabela 6.). Polityka neutralności była nadal podstawowym instrumentem
szwajcarskiej polityki zagranicznej, a utrzymująca się konfrontacja między
Wschodem i Zachodem tworzyła warunki dla umacniania międzynarodowej
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pozycji Szwajcarii, zwłaszcza w efekcie „dobrych usług” i pośrednictwa w sporach
międzynarodowych. 22
Szwajcaria z dużą rezerwą podchodziła zatem do międzynarodowej
współpracy w Europie, zupełnie inaczej odnosiła się do międzynarodowych
organizacji techniczno-gospodarczych niż do organizacji polityczno-militarnych.
Te ostatnie nie tylko uznawała za niespełniające jej warunków członkostwa, ale
wręcz widziała w fakcie ich powoływania do życia przyczyny międzynarodowego
napięcia. 23
Plan Marshalla traktowano jako przedsięwzięcie wyłącznie gospodarcze,
podobnie jak utworzoną 16 kwietnia 1948 r. Europejską Organizację Współpracy
Gospodarczej. 24 Gospodarczy charakter tych inicjatyw otwierał drogę do włączenia
się do nich Szwajcarii, choć nie dla wszystkich było to wystarczająco
przekonujące, o czym świadczy chociażby debata podczas posiedzeń rządu 8 i 9
marca 1948 r. 25
Minister Petitpierre uzyskał przy okazji rozmów w Londynie na początku
kwietnia 1948 r. zapewnienie brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Ernesta
Bevina o apolityczności OEEC. W odniesieniu do przygotowywanego mechanizmu
podejmowania decyzji Szwajcaria zgłosiła własną propozycję, 26 której istotą było
przysługujące każdemu państwu prawo wstrzymania się od głosu, co jednak nie
miało stanowić przeszkody w podjęciu decyzji przez inne zainteresowane państwa.
Decyzja nie była wiążąca dla kraju, który wstrzymał się od głosu. Zostało to
przyjęte jako „klauzula szwajcarska” i zapisane w art. 14 umowy powołującej do
życia OEEC. W ten sposób Szwajcaria mogła zrealizować swoje podstawowe cele,
a klauzula wprowadzona na jej wniosek uwalniała ją od konieczności
podporządkowania się decyzjom przyjętym na zasadzie większości, nie powodując
ograniczenia suwerenności.

22

T. Seidler, Sicherheit durch Volksentscheid? Das Schweizer Engagement in Friedenserhaltenden
Operationen und der Landminenfrage, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, HSFKReport 3/2005, s. 7.
23
L. Goetschel, M. Bernath, D. Schwarz, Swiss Foreign Policy: Foundation and Possibilities,
Routledge, London 2005, s. 63−78.
24
R. Maurhofer, Die schweizerische Europapolitik vom Marshallplan zur EFTA 1947 bis 1960,
Dissertation Universität St. Gallen, Bern, Stuttgart und Wien 2001, s. 65−66.
25
Zob.: Petitpierre an der Bundesratssitzung vom 7. April 1948, Protokolle des Bundesrates:
Verhandlungsprotokolle, BAR E 1003(-)-/1 R3104 1946–1950.
26
Propozycja została wypracowana na posiedzeniu rządu w Bernie 13.04.1948 r.
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Szwajcaria zaangażowała się w działalność powstałej w 1950 r.
Europejskiej Unii Płatniczej. 27 Jako jedno z nielicznych państw europejskich
dysponujących rezerwami walutowymi, mogła wnieść znaczący wkład w
utworzony tzw. mechanizm kredytowy, 28 co wyznaczyło jej liczącą się pozycję
we władzach nowo powstałej organizacji. Dzięki dodatkowo postawionym do
dyspozycji kredytom walutowym oraz pożyczkom dla cierpiących w owym
czasie na niedostatek dewiz licznych państw europejskich Szwajcaria była
cenionym w ramach EUP partnerem. 29
Podejście Szwajcarii do członkostwa w organizacjach międzynarodowych
charakteryzuje także fakt, że powstanie Rady Europy w 1949 r. przyjęto w
Bernie z dużym sceptycyzmem, choć członkostwo w niej nie pociągało za sobą
najmniejszego ograniczenia suwerenności. Rząd Szwajcarii zrezygnował z
udziału w konferencji w Londynie, podczas której (5 maja 1949 r.) podpisany
został statut Rady Europy, ponieważ obawiał się, że będzie ona miejscem
kształtowania

wspólnej

polityki

zagranicznej,

co

byłoby

niezgodne

z ideą neutralności Szwajcarii. 30
Izolacja, w jakiej się Berno znalazło w 1945 r., mogła być stopniowo
przełamywana głównie za przyczyną pogarszania się stosunków między USA i
blokiem państw, które znalazły się w strefie wpływów Moskwy, i odrodzeniem się
zapotrzebowania na dobre usługi. W Umowie Waszyngtońskiej z 1946 r.
Szwajcaria mogła sobie zapewnić korzystne rozwiązania dotyczące znajdującej się
w jej posiadaniu własności niemieckiej i zakupionego od Niemiec złota
zagrabionego w okupowanych krajach. Przestała obowiązywać sporządzona w
przez USA czarna lista szwajcarskich firm skompromitowanych handlem z
faszystowskimi Niemcami. Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi miały wpływ na
rozwój wymiany handlowej między Szwajcarią i krajami Europy Wschodniej.
Pomijając spadek możliwości importowych krajów, które po wojnie znalazły się

27

Europejska Unia Płatnicza powołana została z inicjatywy kilku państw Europy Zachodniej w celu
usuwania ograniczeń i dyskryminacji w zakresie płatności międzynarodowych oraz wspierania
odbudowy Europy ze zniszczeń powstałych podczas II wojny światowej. Szerzej na ten temat zob.:
P. Bektas, Die Europäische Zahlungsunion, Studienarbeit, GRIN Verlag für akademische Texte;
http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/103889.html#inside
28
Wkład Szwajcarii porównywalny był z wkładem Szwecji i wynosił w milionach jednostek
obrachunkowych: w 1950 r. – 250, w 1954 – 300, w 1955 – 600. Źródło: P. Bektas, ibidem, s. 6.
29
D. Popławski, Szwajcarska polityka..., op.cit., s. 92.
30
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pod dominacją ZSRR, istotne znaczenie miała polityka USA wobec bloku
wschodniego i zawarcie porozumienia, które przeszło do historii jako Umowa Hoz
– Linder. Podpisali ją 23 lipca 1951 r. w imieniu Szwajcarii Jean Hotz, dyrektor
Departamentu Handlu, i amerykański dyplomata Harold Linder, a zobowiązywała
Szwajcarię do rezygnacji z eksportu tzw. towarów strategicznych na Wschód, co
oznaczało jednocześnie nieograniczony dostęp do rynku amerykańskiego. 31
W połowie lat 50., po trudnym okresie u schyłku wojny i bezpośrednio po jej
zakończeniu, nastąpiła poprawa klimatu w stosunkach szwajcarsko-amerykańskich.
Neutralność, którą Szwajcaria umocniła, pozostając poza ONZ i NATO, ponownie
zyskała uznanie USA, głównie dzięki realizacji dobrych usług Szwajcarii na rzecz
stron toczących wojnę na Półwyspie Koreańskim. 32 Od 1953 r. przedstawiciele
Berna nadzorowali przestrzeganie rozejmu wojennego, a w 1954 Szwajcaria była
gospodarzem konferencji w sprawie Indochin (odbyła się w Genewie). W
późniejszym okresie Szwajcaria mogła poprawić swoje stosunki z USA przez
przyjęcie w 1961 r. misji reprezentowania ich interesów na Kubie, a w roku 1980
także w Iranie. W obu krajach misja ta realizowana jest do dnia dzisiejszego i
stanowi

istotny

czynnik

kształtowania

stosunków

amerykańsko-

-szwajcarskich.
2.3. Szwajcaria a Wspólnoty Europejskie
Szwajcaria nie włączyła się w nurt zapoczątkowanych w latach 50. XX w. przez
sześć państw zachodnioeuropejskich działań integracyjnych w Europie.
Wpłynęło na to wiele czynników, w tym m.in. fakt, że w przeciwieństwie do
osłabionych i zubożonych niedawną wojną sąsiadów znacznie się wzbogaciła i
dysponowała

dużymi

rezerwami

walutowymi

oraz

silną

gospodarką.

Ugruntował się w owym czasie pogląd, że w żadnym wypadku nie należy
rewidować polityki neutralności, a tym bardziej nie ma powodów do aktywnego
uczestniczenia w procesie zmierzającym do ponadnarodowej integracji. 33
Jednocześnie, ażeby przeciwdziałać negatywnym skutkom w zakresie wymiany
31

Na skutek tego Szwajcaria w latach 1946–1989 realizowała 95% wymiany handlowej z krajami
spoza bloku wschodniego, głównie w oparciu o transakcje z członkami NATO. Por.: Historische
Statistik der Schweiz, red. H. Ritzmann-Blickenstorfer, Zürich 1996, s. 698–714.
32
Por.: M. Schwarb, Die Mission der Schweiz in Korea. Ein Beitrag zur Geschichte der
schweizerischen Aussenpolitik im kalten Krieg, Bern 1986.
33
Ch. Markwalder Bär, Die europapolitischen Optionen der Schweiz; Schriftenreihe des
Arbeitskreises Europäische Integration e.V. 61, Nomos Verlag, Baden-Baden, s. 113.
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handlowej odczuwalnym po 1957 r., Szwajcaria włączyła się do realizacji
konkurencyjnego projektu, jakim było Europejskie Stowarzyszenie Wolnego
Handlu (EFTA). 34
W literaturze przedmiotu wielu autorów zwraca uwagę na specyfikę
reakcji Szwajcarii wobec przedsięwzięć, które zapoczątkowały proces integracji
europejskiej. 35 Christa Tobler podkreśla, że gdy na podstawie traktatów
Paryskiego (1951) i Rzymskich (1957) powstały trzy Wspólnoty Europejskie:
Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Gospodarcza oraz
Europejska Wspólnota Energii Atomowej Euratom, Szwajcaria nie znalazła się
w grupie państw założycielskich, a w obawie przed negatywnymi dla niej
skutkami funkcjonowania Wspólnot włączyła się do zainicjowanego przez
Wielką Brytanię i wspieranego przez Szwecję konkurencyjnego projektu,
zmierzającego do utworzenia strefy wolnego handlu w ramach Europejskiej
Organizacji Współpracy Gospodarczej. Jako państwo zorientowane na eksport,
zainteresowana była usuwaniem barier w międzynarodowym handlu. Chodziło
jej także o ustalenie takich ram organizacyjnych międzynarodowej współpracy
ekonomicznej,

które

zagwarantują

nieponoszenie

żadnych

kosztów

politycznych. Realizowany na podstawie Traktatów Rzymskich projekt,
przewidujący

powołanie

także

ponadnarodowych

struktur

współpracy

politycznej państw przystępujących do unii celnej, był dla Szwajcarii nie do
zaakceptowania. Berno we współpracy politycznej w tym zakresie widziało
zagrożenie własnych interesów i szeroko zakrojoną dyskryminację w handlu, a
także przejaw wywoływanych przez zimną wojnę dążeń do tworzenia
superpaństwa będącego zagrożeniem jedności Europy. W ówczesnej wizji Berna
Europa winna składać się z niezależnych państw narodowych. 36
Gdy w 1951 r. powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, jako pierwsza
europejska ponadnarodowa organizacja, utworzona przez Francję, Niemcy, Włochy
i trzy państwa Beneluksu (Belgię, Holandię i Luksemburg), Berno nie wykazywało
wobec niej większego zainteresowania. Stosunek taki wynikał nie tylko z faktu, że
Szwajcaria nie była producentem stali i nie wydobywała węgla, ale również z tego,
34

Zob.: http://secretariat.efta.int/Web/EFTAAtAGlance/history/
Ch. Tobler, Der Acquis der rechtlichen Verbindungen der Schweiz zur EG und EU – Eine
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36
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iż nowo powstała ponadnarodowa organizacja miała uzyskać prerogatywy
w rezultacie przekazania jej części dotychczasowych kompetencji suwerennych
państw członkowskich. Ponadto w Szwajcarii dominował w owym czasie pogląd,
że inicjatywa ta, znana pod nazwą planu Schumana, jest w istocie francuskim
projektem politycznym, mającym zapewnić Francji kontrolę nad Zagłębiem
Ruhry. 37 EWWiS sugerowała rezygnację z klauzuli najwyższego uprzywilejowania
dla krajów trzecich, w tym Szwajcarii, gdyż po zniesieniu ceł wewnętrznych na
węgiel i produkty ze stali nie było możliwości wprowadzenia ich w obrotach z
państwami trzecimi. Rząd Szwajcarii wyjaśnił, że nie przyjmie tego postulatu tak
długo, jak długo nie będzie umownych gwarancji zaopatrzenia kraju w węgiel
i stal. 38
Krytycy polityki zagranicznej Szwajcarii zarzucają ówczesnemu rządowi, że
nie dostrzegł w akcie powołania EWWiS znaku czasu, o czym świadczyć miało
podtrzymanie dotychczasowych reguł gry we współpracy gospodarczej z partnerami
w Europie, opartej na dwustronnych umowach handlowych, klauzuli najwyższego
uprzywilejowania oraz traktowaniu OEEC jako podstawowej, wielostronnej
płaszczyzny organizacji stosunków gospodarczych. 39
Trzy czwarte szwajcarskiego importu węgla i stali pochodziło wówczas
z państw „szóstki”, co sprawiało, że Szwajcaria popadała w zależność. Dlatego
domagała się umownych gwarancji dostaw na wypadek ograniczeń podaży
wspomnianych surowców na rynku. Ostatecznie kwestie te uregulowane zostały
w Umowie konsultacyjnej, zawartej 7 maja 1956 r. między Szwajcarią i EWWiS.
Stosunek Szwajcarii do EWWiS uległ zmianie dopiero wówczas, gdy
Wspólnota przystąpiła do budowania planu utworzenia wspólnego rynku opartego na
unii celnej. Początkowo próbowano ten plan storpedować przez zobligowanie krajów
„szóstki” do przedstawienia go na forum OEEC. Interesy krajów spoza „szóstki”
okazały się jednak na tyle rozbieżne, że nie można było wypracować wspólnej linii
postępowania. Wielka Brytania uważała się nadal za światowe mocarstwo

37

D. Freiburghaus, Königsweg oder Sackgasse, op.cit., s. 36.
Ibidem.
39
T. Moser, Die Interessen der Schweiz am Schuman-Plan, 1950−1953. Vorüberlegungen zu den
Anfängen des schweizerischen Bilateralismus im europäischen Integrationsprozess [w]: Itinera 18,
Die Schweiz im internationalen System der Nachkriegszeit 1943−1950, red. Georg Kreis, 1996,
s. 146−170.
38

89

i zajmował ją głównie handel w ramach Commonwealthu,40 a państwa
skandynawskie dążyły do przyjęcia regulacji w ramach własnej grupy regionalnej,
określanej jako rynek północny. Irlandia, Portugalia, Grecja i Turcja nie były
zainteresowane wolnym handlem z powodu zapóźnień rozwojowych, ponadto
konieczne byłyby dla nich klauzule ochronne. W interesie Szwajcarii, jako
działającego na rynku światowym eksportera, leżały ułatwienia w handlu, jednakże z
ograniczeniami

z

tytułu

sytuacji

wewnętrznej,

m.in.

potrzeby

ochrony

szwajcarskiego rolnictwa, branży zegarmistrzowskiej i rzemiosła. Wszystko to
stanowiło poważną przeszkodę w zbudowaniu wspólnego frontu, który bez Wielkiej
Brytanii w roli lidera i tak nie funkcjonowałby skutecznie. Wielka Brytania nie
mogła zaś przyłączyć się do „szóstki”, ponieważ wiązałoby się to z przekroczeniem
reguł stosowanych przez Commonwealth. 41 W tej sytuacji pojawił się projekt
konkurencyjny w stosunku do EWWiS oraz planowanego utworzenia EWG i
Euratomu. Początkowo krytyka wobec „szóstki” sprowadzała się do oskarżeń o
próby

gospodarczego

podziału

Europy

Zachodniej

i

wzmocnienia

RFN.

Spodziewano się, że przeszkodą w realizacji wspomnianych planów będzie brak
zainteresowania otwarciem rynku ze strony przedstawicieli przemysłu francuskiego,
z uwagi na jego zły stan i niską konkurencyjność. Zdecydowanie przeciwne unii
celnej były państwa skandynawskie i Szwajcaria, której zaniepokojenie wywołał
przede wszystkim fakt udziału w zapoczątkowanym procesie integracyjnym jej
najważniejszych partnerów handlowych. 42 Obawy wynikały też z przewidywanego
pogorszenia się warunków wymiany handlowej z krajami „szóstki”, głównie w
konsekwencji likwidacji ceł w obrotach między państwami tworzącymi unię celną i
na skutek wprowadzenia jednolitych taryf zewnętrznych. Szwajcarzy zgłosili w 1955
r. propozycję wprowadzenia przez członków OEEC redukcji ceł, której motywem
było założenie, że na skutek tego integracja „szóstki” straci sens.
Niechęć Szwajcarii wynikała z jej zasadniczo odmiennej organizacji wymiany
handlowej z zagranicą, której podstawą były dwustronne umowy handlowe. W
warunkach negocjacji porozumień zawieranych z każdym krajem oddzielnie i dla
40
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Tzw. imperial preferences obowiązywały od 1932 r. aż do wejścia Wielkiej Brytanii do
Wspólnego Rynku w 1973.
42
Na rynki krajów „szóstki” przypadało w 1958 r. 39% szwajcarskiego eksportu, z czego 60% na
RFN.

90

każdej grupy towarowej Szwajcaria mogła w pełni wykorzystać swoje atuty: wysoką
jakość artykułów przemysłowych, wymienialną walutę oraz zasobność pozwalającą
na udzielanie kredytów. Umowy handlowe zapewniały ponadto lepszą ochronę
szwajcarskiego rolnictwa, rzemiosła i produkcji zegarków przed negatywnymi
skutkami otwartego rynku. Polityka taka była preferowana nie z powodu
przywiązania do przestarzałych form i tradycji, ale dlatego, że przynosiła optymalne
wyniki, m.in. umożliwiała realizację priorytetowego zadania, którym było
podtrzymanie pełnej niezależności w polityce handlowej. W związku z tym
Szwajcaria, która prowadziła handel w skali światowej, nie była gotowa akceptować
wspólnych ceł zewnętrznych czy innych form wspólnej polityki handlowej oraz
sprzeciwiała się wszelkim rozwiązaniom o charakterze regionalnym. Przeciwna była
także próbom tworzenia organizacji mających cechy ponadnarodowe, co często
uzasadniano wymogami statusu neutralności, choć interesy gospodarcze odgrywały
w tym względzie przynajmniej równorzędną rolę. 43
Kiedy w lutym 1956 r. „szóstka” uzgodniła powołanie do życia Europejskiej
Wspólnoty Atomowej − Euratom, i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, zarówno
Wielka Brytania, jak i pozostałe państwa OEEC potraktowały ten fakt z należną
powagą, słusznie upatrując w tym znaczących rozstrzygnięć w zakresie
perspektywicznych kierunków gospodarczej i politycznej współpracy w Europie.
W reakcji na wspomniane uzgodnienia szwajcarski minister spraw
zagranicznych Max Petitpierre mówił na forum OEEC o realnym zagrożeniu dla
gospodarczej jedności Europy Zachodniej i proponował obniżenie ceł w ramach
OEEC, 44 równolegle z planowanymi w EWG. Propozycja ta nie spotkała się jednak
z zainteresowaniem partnerów.
Po zapowiedzi rozpoczęcia w czerwcu 1956 r. negocjacji w sprawie
powołania do życia Euratomu i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Rada OEEC
postanowiła zorganizować grupę roboczą w celu zbadania możliwości stworzenia
strefy wolnego handlu w formie wielostronnego stowarzyszenia wszystkich państw
członkowskich OEEC. 45 W ekspertyzie przygotowanej przez tę grupę, ogłoszonej
w styczniu 1957 r., przedstawiona została opinia o możliwości powołania do życia
43
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wielkiej strefy wolnego handlu zawierająca cały szereg kwestii wymagających
specjalnych rozstrzygnięć. Znalazły się wśród nich sprawy dotyczące artykułów
rolnych, terytoriów zamorskich, środków stabilizacji budżetów oraz krajów
zapóźnionych rozwojowo – Irlandii, Portugalii, Grecji i Turcji. Wszystko to
sprawiało, że perspektywa utworzenia wielkiej strefy wolnego handlu oddalała się,
ale nie schodziła z porządku dnia polityki europejskiej do końca 1958 r. Szwajcaria
odniosła się do tej idei z życzliwością, ponieważ projekt nie przewidywał
ograniczenia prawa samodzielnego ustalania zewnętrznych taryf celnych państw
należących do strefy.
Ostatecznie wszystkie poczynania, mające na celu stworzenie strefy wolnego
handlu, przyniosły efekt przyspieszenia decyzji w krajach „szóstki”. 25 marca
1957 r. podpisano w Rzymie dwa traktaty – Traktat ustanawiający Europejską
Wspólnotę Gospodarczą oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii
Atomowej (Euratom). 46 W lutym 1957 r. Rada Ministrów OEEC podjęła decyzję o
rozpoczęciu negocjacji w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu, obejmującej
także kraje „szóstki”, ale przeistoczyły się one w rozmowy techniczne nad
problemami, które pojawiły się we wcześniejszej fazie. W końcu 1958 r. państwa
spoza EWG miały świadomość, że koncepcja dużej strefy wolnego handlu nie
będzie realizowana.
2.4. Wkład Szwajcarii w tworzenie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu
W reakcji na Traktaty Rzymskie Szwajcaria rozwinęła, poczynając od
grudnia 1958 r., działania 47 na rzecz urzeczywistnienia konkurencyjnego projektu,
stanowiącego przeciwwagę EWG i jej politycznych celów, co doprowadziło do
podpisania przez Austrię, Danię, Norwegię, Portugalię, Szwecję, Szwajcarię i
Wielką Brytanię w 1959 r. konwencji konstytuującej Europejskie Stowarzyszenie
Wolnego Handlu (European Free Trade Assotiation).
Silną motywacją dla tak ukierunkowanej aktywności Szwajcarii były obawy
przed wykluczeniem jej ze strefy nowych taryf celnych. W ocenie Céderica
46
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Duponta i Pascala Sciariniego 48 powodzenie tej inicjatywy uzależnione było od
wyniku wielostronnych negocjacji, które nie zakończyły się pełnym sukcesem w
związku z wycofaniem się Francji z Europejskiej Organizacji Współpracy
Gospodarczej w 1958 r. Dążenie Berna do udziału we współpracy gospodarczej w
skali europejskiej nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, co w takim samym
stopniu dotknęło pozostałe sześć krajów − późniejszych założycieli EFTA
− Austrię, Danię, Norwegię, Portugalię, Szwecję i Wielką Brytanię. 49
Należy w tym miejscu przypomnieć, że przyjęte przez państwa założycielskie
cele EFTA to:
■ usuwanie barier handlowych wewnątrz strefy, w tym ceł ochronnych
i kontyngentów wwozowych na produkty przemysłowe,
■ współpraca gospodarcza z pozostałymi członkami OEEC, także
z krajami Wspólnot Europejskich.
Umowa założycielska, nawiązując do Traktatów Rzymskich, wymieniała
m.in. swobodę przepływu osób, usługi, politykę gospodarczą i finansową jako
perspektywiczne dziedziny współpracy. Poza obszarem kierunkowej współpracy
pozostawiono natomiast harmonizację polityki handlowej, co oznaczało pełną
swobodę krajów członkowskich EFTA, jeśli chodzi politykę wobec krajów
trzecich. Wewnątrz ugrupowania cele stowarzyszenia realizowano w oparciu o
współpracę międzyrządową. Z inicjatywy Szwajcarii przyjęta została rezolucja,
w której zaproszono EWG do współuczestnictwa w tworzeniu wielostronnego
stowarzyszenia wspierającego współpracę gospodarczą w Europie. 50
Rząd w Bernie traktował przystąpienie Szwajcarii do EFTA jako krok
o charakterze polityczno-integracyjnym, który nie narusza suwerenności kraju,
ponieważ kształtowanie polityki handlowej pozostawało całkowicie w gestii
państw członkowskich. Ponadto podkreślano, że EFTA nie przenosi w
najmniejszym stopniu uprawnień w zakresie stanowienia prawodawstwa na żadną
strukturę stowarzyszenia, która bez zgody Szwajcarii mogłaby nakładać na nią
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zobowiązania. 51 Szwajcarskie kręgi gospodarcze przyjęły sprawę członkostwa
w EFTA bez większych zastrzeżeń, choć generalnie nie było też wobec niego
entuzjazmu. Umowa o członkostwie w tym stowarzyszeniu została zdecydowaną
większością zatwierdzona przez obie izby parlamentu, a ze względów
konstytucyjnoprawnych nie przeprowadzono w tej sprawie referendum. 52 W
konstytucji szwajcarskiej od 1921 r. istniał zapis (art. 89 ust. 4), który stwierdzał,
że nie polegają fakultatywnemu referendum umowy międzynarodowe, jeżeli
zawierają klauzulę wypowiedzenia, chyba że zostały podpisane na czas
nieokreślony lub na okres powyżej 15 lat.
Zgodnie z postanowieniami porozumienia EFTA w 1966 r. zniesiono cła na
produkty przemysłowe, ponadto wprowadzony został system reguł postępowania w
zakresie świadectw pochodzenia. Całkowicie zwolniono z cła artykuły w 50%
wyprodukowane na obszarze EFTA. W sprawach konkurencji rządy przyjęły
zobowiązanie do przeciwdziałania praktykom istotnie naruszającym jej reguły, a
kraje członkowskie miały prawo występowania ze skargą do Rady Ministrów
EFTA. Ogólnie celem było przeciwdziałanie monopolizacji rynku i porozumieniom
przedsiębiorstw, jeżeli zagrażają korzyściom z liberalizacji handlu. Subwencje,
które skutkowały potanieniem eksportu, miały zostać zniesione. Również w tym
przypadku wprowadzono możliwość złożenia skargi. Przewidziano także działania
przeciwko kartelom, gdyby uniemożliwiały osiągnięcie korzyści z handlu. 53 Ważną
regulacją była możliwość dowolnej lokalizacji na obszarze krajów członkowskich
siedziby przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Nie wprowadzono ogólnej
swobody przepływu osób, ale władze nie powinny były czynić trudności tym,
którzy ze względu na swoje umiejętności chcieli podjąć pracę w innym kraju. Do
istotnych uregulowań należało wyłączenie produktów rolnych i rybołówstwa
z wolnego handlu.
W krajach członkowskich chciano niekiedy widzieć w EFTA organizację
zwalczającą EWG, ale stowarzyszenie nigdy nie było konkurencją dla
51
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Wspólnego Rynku i nie zyskało większego znaczenia gospodarczego. 54
Przesądzały o tym dysproporcje w ekonomicznym rozwoju jego członków,
rozbicie geograficzne oraz atrakcyjność gospodarcza EWG. Wielka Brytania,
pomysłodawca EFTA, od początku zainteresowana była integracją z EWG.
Uzyskanie członkostwa we Wspólnotach oznaczało ustanie członkostwa w
stowarzyszeniu EFTA (1973 − Wielka Brytania i Dania, 1986 − Portugalia,
1995 − Austria, Finlandia i Szwecja). Wskutek tego stowarzyszenie coraz
bardziej traciło na znaczeniu. Kraje EFTA z założenia blisko współpracowały z
państwami Wspólnot, co doprowadziło z czasem do powstania Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Berno nie mogło nie brać pod uwagę zmieniającej się sytuacji
w stosunkach krajów EFTA ze Wspólnotami Europejskimi, szczególnie że w
sierpniu 1961 r. Londyn wystąpił z wnioskiem akcesyjnym do EWG, a
następnie, na skutek zachęt ze strony Wspólnot Europejskich, Dania i Wielka
Brytania podjęły formalne kroki w kierunku stowarzyszenia z EWG. W tej
nowej, niekorzystnej dla perspektyw funkcjonowania EFTA sytuacji Berno
zintensyfikowało wysiłki w celu przygotowania własnej koncepcji politycznych
posunięć wobec EWG. Brano pod uwagę wszystkie możliwe opcje, od
członkostwa przez stowarzyszenie do odrzucenia współpracy. Liczono się przy
tym z opiniami wpływowych sąsiadów – RFN i Francji. Niemcy przekonywali
do członkostwa, wskazując, że w istocie Wspólnoty Europejskie mają na celu
integrację gospodarczą. 55 Dla Szwajcarii oznaczałoby to jednak całkowite
zerwanie z polityką neutralności. Byłoby to także trudne z uwagi na fakt, że
żaden liczący się szwajcarski polityk nie zgłaszał takich postulatów. Francja z
kolei sugerowała zawarcie przez Szwajcarię umowy handlowej z EWG, ale
polityka na zasadzie „dziel i rządź”, jak to widziano z perspektywy Berna, nie
była w żadnym wypadku do zaakceptowania. 56 Ostatecznie Szwajcaria podjęła
inicjatywę w kierunku stowarzyszenia z EWG.
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2.5. Poszukiwanie dróg współpracy z EWG
15 grudnia 1961 r. Szwajcaria wystąpiła, wspólnie z dwoma innymi krajami
neutralnymi − Austrią i Szwecją, z wnioskiem o stowarzyszenie z EWG. 57
Podkreślano w nim m.in., że: „Rząd szwajcarski dąży do znalezienia takiego
rozwiązania, które pozwoli na pełne podtrzymanie polityki neutralności. Po
dogłębnym zbadaniu powstałych problemów dochodzi on do przekonania, że
możliwe jest znalezienie właściwej formy udziału w zintegrowanym europejskim
rynku, która pozwoli zarówno na każdorazowe wypełnienie obowiązków
związanych z neutralnością, jak i na ochronę integralności Wspólnoty”. 58 Noty
dotyczące rozpoczęcia negocjacji w sprawie stowarzyszenia złożone zostały przez
trzech ambasadorów jednocześnie w Brukseli i w Bonn, ponieważ w owym czasie
pracom Rady Ministrów EWG przewodniczył przedstawiciel RFN, Ludwig Erhard.
Status neutralności stanowił płaszczyznę, na której Szwajcaria, Austria
i Szwecja mogły połączyć swoje wysiłki zmierzające do stowarzyszenia z EWG,
przy czym Berno odgrywało tutaj rolę wiodącą. Władze szwajcarskie stały na
stanowisku, że cele ich polityki integracyjnej – przezwyciężenie podziału Europy
Zachodniej i eliminacja, będącej jego konsekwencją, dyskryminacji gospodarczej,
mogą zostać osiągnięte jedynie w wyniku połączonych działań państw EFTA.
Berno podjęło w związku z tym stosowne kroki w kierunku przyjęcia przez
stowarzyszenie formalnych zobowiązań do solidarnych działań wobec EWG oraz
uzyskania gwarancji, że interesy Szwajcarii zostaną potraktowane z należytą
uwagą. Formalnym wyrazem ustaleń w tym duchu było oświadczenie Rady
Ministrów EFTA przyjęte w Londynie 28 czerwca 1961 r. 59 Podczas spotkania
w Wiedniu we wrześniu 1961 r. przedstawiciele Szwajcarii, Austrii i Szwecji
uzgodnili, że wspólne działania na rzecz stowarzyszenia z EWG obejmować będą
57
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nie tylko zagadnienia związane z polityką neutralności, ale również sprawy
proceduralne. Dalsza współpraca zaowocowała dokumentem przyjętym 19
października 1961 r. przez ministrów spraw zagranicznych trzech wymienionych
krajów. 60 Podkreślano w nim w szczególności, że:
■ chodzi nie tylko o prawo do neutralności wobec konfliktów
zbrojnych, ale też o politykę neutralności w czasach pokoju,
■ gotowość do harmonizacji zewnętrznych taryf celnych nie oznacza
prawa do swobody zawierania w przyszłości umów handlowych z
państwami trzecimi,
■ produkcja przemysłu zbrojeniowego będzie chroniona także w czasie
pokoju w takim stopniu, który zapewni podtrzymanie możliwości
zaopatrzeniowych,
■ w wypadku wojny zapewniona będzie niezbędna swoboda działania
wynikająca z prawa neutralności,
■ w ważnych sprawach państwom neutralnym nie można będzie
narzucić zobowiązań przyjętych w rozstrzygnięciach na zasadzie
większości,
■ w odniesieniu do instytucji i procedur decyzyjnych we wspólnych
sprawach postuluje się przestrzeganie równości praw na zasadach
przysługujących członkom EWG.
Problem, z którym trzy państwa neutralne zostały skonfrontowane, polegał na
tym, że ani w Brukseli, ani w krajach członkowskich EWG sprawa złożonych
wniosków nie spotkała się z większym zainteresowaniem, a koła gospodarcze
zwłaszcza w Austrii i Szwecji naciskały na własne rządy w kwestii szybkiej
realizacji projektu asocjacyjnego. W EWG nie było generalnie jednolitego
stanowiska wobec wniosku o stowarzyszenie, głównie z uwagi na status
neutralności zabiegających o nie państw. Nie krył swoich wątpliwości w tym
względzie np. minister spraw zagranicznych Belgii Paul Henry Spaak, który stał na
stanowisku, że stowarzyszenie z państwami neutralnymi może stanowić polityczną
przeszkodę w rozwoju zjednoczonej Europy. 61 Inni politycy europejscy nie
podzielali tych poglądów, np. Ludwig Erhard, który w rozmowie z brytyjskim
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premierem Edwardem Heasem stwierdził, że wobec braku pełnej jasności, jeśli
idzie o polityczne cele EWG, trudno wykluczać stowarzyszenie z państwami
neutralnymi. 62 Jednakże Francja i Komisja EWG przychylały się do zdania Spaaka.
Uważano, że istnieje realne ryzyko zakłócenia procesu integracji i nie należy
rozpoczynać rozmów w sprawie stowarzyszenia z tymi krajami, przynajmniej do
momentu, gdy negocjacje członkowskie z Wielką Brytanią osiągną stadium
zaawansowania. 63
Szwajcaria, Austria i Szwecja uzgodniły, że w żadnym wypadku nie przyjmą
propozycji rozmów bilateralnych, by uniemożliwić wygrywanie jednych państw
przeciwko drugim przez Brukselę, która zwlekała z rozpoczęciem negocjacji, dając
do zrozumienia, że sprawa wniosków asocjacyjnych nie ruszy z miejsca wcześniej
niż po rozstrzygnięciu kwestii członkostwa Wielkiej Brytanii. 64 Dzięki wsparciu
krajów neutralnych przez RFN udało się doprowadzić do zaproszenia
przedstawicieli Szwajcarii, Austrii i Szwecji przez Radę Ministrów EWG na
spotkanie w celu udzielenia przez nich wyjaśnień dotyczących złożonych
wniosków stowarzyszeniowych. Podkreślono przy tym, że nie chodzi o początek
negocjacji, lecz jedynie o informację dla Rady Ministrów, która w kwestii
właściwych negocjacji wypowie się później. 24 września 1962 r. wyjaśnienia
złożyli przedstawiciele Szwajcarii, ministrowie spraw zagranicznych i gospodarki –
Friedrich Traugott Wahlen i Hans Schafner. Pierwszy podkreślał, że Szwajcaria
chciałaby zachować niezależność, wewnętrzną strukturę federalną oraz demokrację
bezpośrednią, które wyznaczają granice współpracy gospodarczej. Włoski
przewodniczący Rady podkreślił i przy tej okazji, że nie jest to początek negocjacji,
o których decyzja zapadnie po omówieniu delikatnych problemów wynikających ze
złożenia wniosków o stowarzyszenie z EWG przez państwa neutralne. 65
Prowadzone do 1963 r. rozmowy, mające na celu rozpoczęcie oficjalnych
negocjacji w sprawie stowarzyszenia, zakończyły się fiaskiem, m.in. z powodu
warunków stawianych przez Szwajcarię. Domagała się bowiem gwarancji
nienaruszalności demokracji bezpośredniej, federalizmu i neutralności, a także
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wolności działań w zakresie implementacji prawa wspólnotowego w przyszłości.
Postulowała ponadto powołanie rady stowarzyszenia i instytucji arbitrażowej. 66
Do negatywnego wyniku rozmów przyczyniło się w decydującej mierze weto
prezydenta Francji Charles’a de Gaulle’a wobec członkostwa Wielkiej Brytanii,
które ogłoszone zostało przez niego na konferencji prasowej 14 stycznia 1963 r.
Jak wiadomo, było reakcją na uzgodnienia między prezydentem USA Johnem F.
Kennedym i brytyjskim premierem Haroldem Macmillanem w sprawie współpracy
atlantyckiej, która miała objąć sferę polityczną, gospodarczą i militarną.
Zahamowało na pewien czas postęp integracji europejskiej, tj. zarówno
przyjmowanie kolejnych państw, jak i ustanawianie nowych relacji w oparciu o
zasady stowarzyszenia. W opinii Hanspetera Kriesiego i Aleksandra H. Trechsela
weto de Gaulle’a przesądziło o negatywnym wyniku negocjacji w sprawie
stowarzyszenia Szwajcarii, Szwecji i Austrii z EWG. 67
Przygotowania do stowarzyszenia z EWG trwały prawie dwa lata
i zakończyły się fiaskiem, ale miały ten pozytywny skutek, że umożliwiły
zespołom

szwajcarskich

organizacyjnych

EWG

ekspertów
i

dogłębne

przybliżenie

poznanie

zagadnień

reguł

integracji

prawno-

europejskiej

społeczeństwu. Podczas tych przygotowań pojawiła się potrzeba szerszej refleksji
nad priorytetami dotychczasowej polityki, takimi jak autonomia polityki
handlowej czy antycypowany wpływ polityk EWG na rozwój wewnętrzny oraz
kwestie instytucjonalne. 68 Te ostatnie związane były z koniecznością określenia
możliwości transpozycji nowo tworzonego prawa wspólnotowego do systemu
prawnego państw aplikujących o stowarzyszenie, reguł nadzorowania tego
procesu oraz wskazania instytucji rozstrzygającej w przypadku sporów w zakresie
interpretacji prawa.
Rozmach i zakres działań, jakie przedsięwzięli Szwajcarzy, a także ich
doniosłość dla polityki integracyjnej kraju w następnych latach, uzasadnia bardziej
szczegółowe

naświetlenie

najważniejszych

z przygotowaniami do stowarzyszenia z EWG.
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wyzwaniem dla rządu szwajcarskiego i popierających jego politykę elit
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politycznych był problem uzyskania akceptacji dla projektu stowarzyszenia ze
strony partii politycznych, kół gospodarczych, w tym środowisk związanych z
rolnictwem i rzemiosłem. Trudności wynikały m.in. z nikłej w owym czasie
znajomości zagadnień integracji europejskiej i niechętnego do niej stosunku w
ogóle. Niemal we wszystkich tych środowiskach, po początkowej powściągliwości,
nasilała się krytyka projektu stowarzyszeniowego. 70
Wyrazem instytucjonalnych przygotowań Szwajcarii do stowarzyszenia
z EWG był fakt powołania do życia w 1961 r. Biura Integracji jako nowej,
podległej jednocześnie ministrowi spraw zagranicznych i ministrowi gospodarki,
instytucji odpowiedzialnej za koordynację i informację w zakresie polityki
integracyjnej. Ponadto merytoryczne przygotowania powierzone zostały 15 grupom
roboczym, powołanym w administracji, do których włączeni zostali eksperci
zainteresowanych urzędów federalnych. 71 Dotychczas odpowiedzialność w
zakresie polityki integracyjnej spoczywała głównie na resorcie gospodarki, a także
na resorcie spraw zagranicznych. Powodowało to, że stosunki między nimi nie były
najlepsze i cechowała je nieufność, animozje, a nierzadko napięcia. Rząd doszedł
zatem do przekonania, że należy zapewnić instytucjonalne zabezpieczenie
stowarzyszenia. Jeśli w przeszłości wystarczało włączenie do planowania
kierunków aktywności zewnętrznej przedstawicieli przemysłu produkującego na
eksport, to stowarzyszenie z EWG stawiało na porządku dnia sprawę rolnictwa,
rzemiosła, związków zawodowych i banków, o czym przesądzał daleko idący
wpływ zamierzonego stowarzyszenia na gospodarkę. Ważnymi zadaniami były
koordynacja pracy licznych urzędów federalnych oraz przygotowanie informacji
dla obu izb parlamentu i opinii publicznej. Szczególna rola przypadła instytucji
odpowiedzialnej za przygotowanie negocjacji – Stałej Delegacji Gospodarczej
Rządu Federalnego, na czele której stanął Edwin Stopper. 72 To ona miała wykonać
zasadniczą pracę polegającą na zrównoważeniu sprzecznych często interesów
korporacji gospodarczych, zanim problemy przedostały się na płaszczyznę
dostępną uczestnikom gry politycznej, co miało istotne znaczenie w świetle
obligatoryjnego referendum w sprawie umowy stowarzyszeniowej. Przygotowanie
stowarzyszenia z EWG było czymś zupełnie nowym, znacznie wykraczającym
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poza dotychczasowe zadania, będące przedsięwzięciami np. z zakresu polityki
handlowej. Polityczne kierownictwo nad nim sprawowali minister spraw
zagranicznych Friedrich Traugott Wahlen i minister gospodarki Hans Schaffner,
którzy prezentowali na posiedzeniach rządu stan realizacji zadań, m.in. aspekty
koordynacji działań wobec EWG z pozostałymi państwami kandydującymi –
Szwecją i Austrią. Jak widać, rząd Szwajcarii podjął wiele kroków, by zgodnie z
uwarunkowaniami

wewnętrznymi

i

ustaleniami

z

partnerami

właściwie

przygotować się do negocjacji z EWG. Założenie szerokiego stowarzyszenia
zrodziło potrzebę porównania prawa gospodarczego EWG z wewnętrznymi
regulacjami prawnymi Szwajcarii. Spośród wielu kwestii, branych pod uwagę jako
przedmiot negocjacji, najważniejsze były:
■ harmonizacja taryf celnych,
■ swobodny przepływ osób,
■ rolnictwo,
■ polityka ochrony konkurencji. 73
Harmonizacja taryf celnych była celem Szwajcarii, podczas gdy kraje EWG
dążyły do ich zrównania, był to jeden z warunków stowarzyszenia. Berno
odrzucało unię celną z uwagi na niski poziom własnych taryf. Zakładało jedynie
pewien stopień ich harmonizacji. Sięgając do argumentów z zakresu polityki
neutralności, Szwajcaria zaczęła przygotowania od zestawienia listy wyjątków od
harmonizacji, których miała się domagać. Pewne trudności wynikały ze stanowiska
Szwecji i Austrii, które wykazywały w tym względzie większą elastyczność wobec
EWG 74 i właściwie gotowe były zaakceptować warunki unii celnej. Tutaj jednak
pojawiała się kwestia udziału państw EFTA w kształtowaniu zmian taryf celnych
w przyszłości. Problemem było także to, że wpływy z tytułu opłat celnych
stanowiły znaczącą pozycję w dochodach EWG. Ponadto Szwajcaria kategorycznie
sprzeciwiała się obniżaniu ceł na artykuły, które mogłyby być konkurencyjne dla
szwajcarskiego rzemiosła.
Istotny i trudny problem przygotowywanego stowarzyszenia z EWG
stanowiła kwestia swobodnego przepływu osób. Zgodnie z zapisami Traktatów
Rzymskich

Wspólnota

zamierzała

całkowicie

znieść

zakaz

zatrudniania

cudzoziemców oraz zarobkowania przez nich na zasadzie samozatrudnienia. Berno,
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znając zainteresowanie wielkiego przemysłu napływem wykwalifikowanych
pracowników z obszaru Wspólnoty, było zasadniczo gotowe zaakceptować takie
rozwiązanie. Jednak związki zawodowe zgłaszały obawy przed zwiększoną z tego
powodu presją na płace, a właściciele mniejszych zakładów rzemieślniczych
sprzeciwiali się przewidywanej swobodzie przemieszczania się, bo groziła
napływem konkurentów. 75 Odkryto także, że swoboda przepływu osób stanie się
powodem problemów w wielu innych obszarach. Pojawią się bowiem kwestie
ubezpieczeń społecznych, łączenia rodzin, uznawania dyplomów zawodowych,
prawa nabywania nieruchomości i udziałów kapitałowych. Część wymienionych
spraw podlegała regulacjom kantonalnym, więc należało się spodziewać oporów na
tym szczeblu. Rząd musiał zatem wprowadzić środki ograniczające imigrację, a to
pozostawało w sprzeczności ze swobodą przepływu osób, która należała do
priorytetowych wolności Wspólnoty. W tej sytuacji trzeba było dokonać
ograniczenia pierwotnych zamierzeń. Zapowiedziano wprowadzenie klauzul
ochronnych oraz kontyngentów i jedynie wyrażono gotowość zapewnienia
poprawy położenia już znajdujących się na terenie Szwajcarii obywateli
Wspólnoty. Takie podejście było dla EWG nie do zaakceptowania. Sprawa
swobody przepływu osób miała bowiem szczególnie wysoką rangę polityczną i
traktowana była jako ogniwo łączące integrację ekonomiczną z rozwojem
europejskiej świadomości obywateli. Główna trudność sprowadzała się jednak do
kwestii masowego napływu do Szwajcarii pracowników nisko wykwalifikowanych,
których udział w ogólnej liczbie ludności osiągnął 10%. Związki zawodowe
znalazły się na pozycjach podobnych do zajmowanych przez siły prawicowe
i wspólnie z nimi zaczęły zwalczać napływ „obcych”.
Do szczególnie kontrowersyjnych obszarów negocjacyjnych należały
rolnictwo i polityka ochrony konkurencji. Rolnictwo odegrało kluczową rolę w
okresie II wojny światowej, zapewniając Szwajcarom godziwe warunki
egzystencji. Dlatego także w czasach pokoju należało do gałęzi gospodarki
wspieranych za pomocą skomplikowanego mechanizmu – kombinacji ceł,
ograniczeń wwozowych i przepisów produkcyjnych – będącego parasolem
chroniącym przed tanią konkurencją z zagranicy. 76 W negocjacjach handlowych
stosowanie owego mechanizmu uzasadniano polityką neutralności. Ochrona
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rolnictwa uniemożliwiała Szwajcarii włączenie się do początkowych działań
GATT. Teraz na porządku dnia stawała sprawa utrzymania tego mechanizmu w
warunkach stowarzyszenia z EWG. Jak wiadomo, na wniosek Francji artykuły
rolne zostały włączone do Wspólnego Rynku, co oznaczało swobodny nimi obrót.
Paryż odrzucał zatem postulat Berna dotyczący wyłączenia tej dziedziny z
negocjacji o warunkach stowarzyszenia. Jednak również rolnicy europejscy
potrzebowali ochrony przed konkurencją światowego rynku za pomocą z góry
ustalonych cen i odpowiednio wysokich opłat importowych. Gwarancje
zabezpieczenia dostaw artykułów rolnych postawiono także w EWG jako
priorytetowe zadanie, choć przestało mieć ono charakter narodowy i przekształcone
zostało w zadanie wspólnotowe. W państwach EWG koszty wytwarzania
produktów rolnych były niższe o 20–60% niż w Szwajcarii, co prowadziło do
wniosku, że otwarcie rynku rolnego dla importu ze Wspólnoty godziłoby w
podstawy opłacalnej produkcji dużej części szwajcarskich rolników. 77 Inaczej niż
w kwestii polityki konkurencji, w przypadku której pozycje Szwajcarii i EWG były
zasadniczo rozbieżne, tutaj natychmiast powstała koalicja związków zawodowych,
organizacji konsumenckich, środowisk gospodarczych i części administracji, która
dała wyraz zainteresowaniu reformą szwajcarskiego rolnictwa i obniżką cen
produktów rolnych. Sprawa planowanego stowarzyszenia z EWG była okazją do
zwiększenia nacisków w tych kwestiach. Związek Rolników i przedstawiciele jego
interesów w Federalnym Urzędzie Rolnictwa odpowiedzieli własną strategią,
wyrażającą gotowość do otwarcia rynku, ale wyłącznie w dziedzinach, w których
dzięki temu koszty produkcji zrównałyby się z kosztami w EWG. Odrzucano
wszelką dyskusję na temat produkcji artykułów rolnych pozycjonowanych jako
element polityki neutralności.
Oba te warunki były nie do spełnienia, po pierwsze z uwagi na wysokie
koszty produkcji rolnej (wysokie ceny ziemi) w Szwajcarii, a po drugie dlatego, że
trudno było zakładać uznanie argumentu związanego z neutralnością przez EWG. 78
Zmian w szwajcarskiej konstytucji dokonano przez wprowadzenie ceł, ograniczeń
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wwozowych, a częściowo także stałych cen. Tylko dzięki tym rozwiązaniom
polityczno-organizacyjnym rolnictwo szwajcarskie mogło przetrwać w dobrej
kondycji do dziś. 79 Zostało ono włączone do szerokiego wachlarza działań
wspierających politykę neutralności, w tym wypadku przez produkcję gwarantującą
zaopatrzenie w artykuły rolne, niezależne od innych państw. W 1958 r. rząd
szwajcarski prawie osiągnął cel, uzyskując gotowość uznania szczególnej sytuacji
Szwajcarii jako członka przez niemal wszystkie kraje należące do GATT. 80
Konieczność ochrony konkurencji jednoznacznie wskazywał już Traktat
o EWG, w którym stawiano to zagadnienie jako priorytetowy kierunek polityki
Wspólnoty. 81 Wzorowano się w tym przypadku na rozwiązaniach amerykańskich,
które kwalifikowały stosowane przez kartele porozumienia cenowe, podziały
terytorialne i zobowiązanie odbioru jako niezgodne ze zdrową konkurencją, a tym
samym ekonomicznie szkodliwe. Również w EWG dążono do unikania sytuacji, w
której prawo konkurencji, wzmocnione w wyniku likwidacji granic, działa na
niekorzyść
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stosowania

wspomnianych praktyk kartelowych. W Szwajcarii długo hołdowano poglądom,
według których kartele to „gwarancja ochrony producentów przed rujnującą
konkurencją”. Przekonania takie dominowały nie tylko w środowiskach
rzemieślników, ale także wśród przemysłowców, którzy generalnie identyfikowali
się z liberalną filozofią gospodarczą. Na początku lat 50. XX w. Szwajcaria była
obszarem największego zagęszczenia karteli na świecie. Przyjęte w 1947 r. w
ramach poprawek do Konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej regulacje, 82
umożliwiające zwalczanie szkodliwych praktyk karteli i innych podobnych
organizacji, 83 były jedynie stanem prawnym, który nie przekładał się na praktykę
gospodarczą. Inicjatywa stowarzyszenia z EWG zakończyła się fiaskiem.
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podtrzymywała, mimo przedstawionych uwarunkowań, strategię otwarcia. Była
jednak gotowa wziąć pod uwagę inne warianty, np. zniesienie ceł, ale z
utrzymaniem mechanizmów ochronnych (wprowadzenie okresów przejściowych
oraz stosowanie dopłat bezpośrednich w rolnictwie). Przygotowania do
stowarzyszenia z EWG zostały definitywnie przerwane sprzeciwem wyrażonym 14
stycznia 1963 r. przez prezydenta de Gaulle’a wobec członkostwa Wielkiej
Brytanii w tej organizacji, 84 co oznaczało także blokadę dążeń do stowarzyszenia
Szwajcarii, Austrii i Szwecji.
Przygotowania do stowarzyszenia Szwajcarii ze Wspólnotą ujawniły istnienie
wielu innych trudnych kwestii, takich jak sprawa świadczenia usług, polityka
transportowa, polityka socjalna, a także harmonizacja podatków pośrednich. Na
ówczesnym etapie integracji poszczególne obszary polityki wspólnotowej nie były
jeszcze zbyt rozwinięte, niemniej jednak zdawano sobie sprawę, że próba
włączenia do nich Szwajcarii w ramach stowarzyszenia napotka silny opór
krajowych grup interesu, nie mówiąc o niewielkich szansach na akceptację ze
strony elektoratu w obligatoryjnym referendum.
Złożony w 1961 r. wniosek o stowarzyszenie z EWG pozostawał formalnie
w mocy i Szwajcaria czekała na odpowiedź, która jednak nie nadchodziła, gdyż
uniemożliwiała to m.in. atmosfera blokady panująca po zgłoszeniu weta przez de
Gaulle’a. Rząd szwajcarski rozważał w tej sytuacji wycofanie wniosku, ale po
dyskusji ministrowie doszli do przekonania, że lepszym rozwiązaniem będzie
zaniechanie tego kroku. Dzięki temu nadal można było bowiem demonstrować
zaangażowanie Szwajcarii w sprawę przezwyciężenia gospodarczego podziału
zachodniej Europy, a za ewentualne zerwanie negocjacji obciążyć Wspólnotę.
Berno było jednakże świadome, że sprawa stowarzyszenia z EWG w tym
momencie upadła. 85 Szef Biura Integracji Paul Jolles przygotował w końcu stycznia
1963 r. dokument pt. Pierwsze refleksje dotyczące skutków fiaska negocjacji
z Anglią dla Szwajcarii. 86 Autor przekonywał w nim, że Wspólnota popadnie po
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odrzuceniu akcesji Wielkiej Brytanii w wewnętrzne zawirowania i nie będzie
w stanie w najbliższej przyszłości podejmować nowych politycznych inicjatyw.
Podkreślał ponadto, że dla Szwajcarii stowarzyszenie z EWG bez jednoczesnego
członkostwa Wielkiej Brytanii byłoby nie do zaakceptowania, ponieważ z tym
właśnie związane były nadzieje na liberalizację polityki wspólnotowej.
Wzmocnienie EFTA, m.in. przez zwiększenie jej aktywności i usuwanie barier
celnych w ramach GATT, zaprezentowane zostało jako właściwy kierunek rozwoju
handlu zagranicznego i polityki integracyjnej Szwajcarii.
Rząd w Bernie przychylił się do ocen przedstawionych we wspomnianym
dokumencie szefa Biura Integracji i przyjął kurs oznaczający powrót do pasywnej
polityki integracyjnej, realizowanej w końcu lat 40. XX w. Wobec braku
możliwości bezpośredniego porozumienia z EWG w sprawie stowarzyszenia rząd
postawił na działania mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków rozbicia
gospodarczego w Europie Zachodniej i pewne zwiększenie obecności Szwajcarii na
scenie europejskiej. 87 Zarysowana została w tym momencie nowa koncepcja
polityki integracyjnej, z trzema głównymi kierunkami:
■ wzmocnieniem integracji wewnątrz EFTA,
■ ograniczeniem barier celnych w ramach GATT,
■ członkostwem w Radzie Europy.
Członkostwo w Radzie Europy było jednym z pierwszych posunięć nowej
orientacji w polityce integracyjnej rządu szwajcarskiego i oznaczało odejście od
dotychczasowej restryktywnej formuły w zakresie polityki neutralności. Ogłoszono
je następnego dnia po konferencji Charles’a de Gaulle’a, tj. 15 stycznia 1963 r. 88
Nowa próba zbliżenia z EWG, tym razem bez udziału Szwajcarii, podjęta
została w 1967 r. przez trzy kraje EFTA: Danię, Wielką Brytanię i Norwegię, oraz
Irlandię, które złożyły wniosek akcesyjny. Wycofanie się Charles’a de Gaulle’a
z życia politycznego po przegranym referendum w 1969 r. i wybór na najwyższy
urząd Francji Georges’a Pompidou pozytywnie zmieniły sytuację, gdyż nowy
prezydent poparł stanowisko innych państw członkowskich, opowiadających się za
rozszerzeniem EWG. 89 Wielka Brytania, Dania, Norwegia oraz Irlandia mogły na
mocy decyzji szczytu europejskiego w Hadze w grudniu 1969 r. przystąpić do
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negocjacji z wyraźną perspektywą akcesji do Wspólnot Europejskich. Rozpoczęły
się one 30 czerwca 1970 r. 90 Decyzja w sprawie negocjacji zawierała jednocześnie
zapis, że nowe państwa członkowskie przejmą w całości dorobek prawny Wspólnot
i rozpoczną działania mające na celu zawarcie unii politycznej. Uczestnicy szczytu
odnieśli się także do sprawy tych krajów EFTA, które nie występowały o
rozpoczęcie

negocjacji

niezwłocznie

po

członkowskich,
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z
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członkostwo zostaną podjęte rozmowy w sprawie stosunków EWG z pozostałymi
krajami EFTA.
Wielka Brytania, Irlandia i Dania uzyskały członkostwo w EWG w1973 r.
Nie znalazła się w tym gronie Norwegia, 91 której obywatele odrzucili członkostwo
w referendum z 25 września 1972 r. 92 Ta zwiększona dynamika procesu integracji
europejskiej nie uchodziła oczywiście uwadze Szwajcarii. Rząd w Bernie 15 lipca
1970 r. po raz drugi wystosował wniosek o stowarzyszenie ze Wspólnotami
Europejskimi, 93 wykazując tym samym ponownie zainteresowanie utworzeniem
zachodnioeuropejskiej strefy wolnego handlu. Gotowość do negocjacji zgodnych
z formułą przyjętą podczas szczytu europejskiego w Hadze wykazały także Austria,
Szwecja, Finlandia, Islandia i Portugalia.94 Szwajcaria podjęła kroki, które miały na
celu przeciwdziałanie sytuacji z 1962 r., kiedy wysłuchanie jej przedstawiciela
podczas posiedzenia Rady Ministrów EWG w Brukseli nie otworzyło drogi do
negocjacji w sprawie stowarzyszenia. Berno chciało też zapobiec przedwczesnemu
zdefiniowaniu przez Komisję Europejską zakresu negocjacji i zyskać możliwość
zaprezentowania własnej koncepcji w rozmowach przygotowawczych.
Pierwsze spotkanie na szczeblu ministrów z udziałem Szwajcarii, Szwecji
i Austrii odbyło się 10 listopada 1970 r., a kolejne, w którym uczestniczyli także
przedstawiciele Portugalii, Islandii i Finlandii, 24 listopada. Szwajcaria była
reprezentowana przez ministra spraw zagranicznych Pierre’a Grabera i ministra
gospodarki Ernsta Bruggera, którzy wyrazili zadowolenie z propozycji Wspólnoty
ustanowienia specjalnych stosunków z ich krajem, gdyż – jak podkreślali – ze
90
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względu na neutralność nie należy brać pod uwagę jego członkostwa w EWG.
Poparli propozycję eliminacji barier w handlu, zgodnie z zaleceniami GATT, z
zastrzeżeniem, że niezależność Szwajcarii w polityce handlowej musi pozostać
nienaruszalna. 95 Zasygnalizowali jednocześnie możliwość włączenia do negocjacji
porozumienia w sprawie wspólnej polityki w dziedzinie rolnictwa, jednakże pod
warunkiem, że uwzględniona zostanie specyfika rolnictwa szwajcarskiego.
Podkreślili też zainteresowanie problemami integracji w płaszczyźnie tzw. drugiej
generacji, obejmującej przemysł, badania naukowe i energię, technologię, politykę
regionalną i politykę monetarną. Rząd szwajcarski stwierdził również, że tego
rodzaju porozumienie musi być poddane pod głosowanie w referendum, zgodnie
z regułami demokracji bezpośredniej.
W rezultacie prowadzonych od grudnia 1970 r. negocjacji 22 lipca 1972 r.
podpisane zostały niemal identyczne umowy między EWG i wszystkimi
sześcioma państwami EFTA, co oznaczało poszerzenie strefy wolnego handlu,
obejmującej teraz 16 państw i 300 mln konsumentów, z obrotami handlowymi
wartości 140 mld dol. 96 Dotychczasowy wolny handel wewnątrz EWG i
wewnątrz EFTA poszerzony został na podstawie tych umów o wolny handel
między poszczególnymi krajami EFTA i EWG. W efekcie reguły wolnego
handlu

artykułami

przemysłowymi

zaczęły

obowiązywać

na

ogromnej

przestrzeni Europy Zachodniej. Niecały miesiąc później, 16 sierpnia 1972 r.,
rząd w Bernie skierował do parlamentu posłanie, w którym podkreślono, że po
szczycie w Hadze stanowiska Szwajcarii i EWG uległy zbliżeniu, a następnie
przedstawiono

szczegółową

informację

na

temat

wynegocjowanych

porozumień, wnioskując o ich zatwierdzenie. Były to:
■ Umowa o wolnym handlu między Szwajcarią i EWG oraz EWWiS,
■ Umowa rozszerzająca ważność terytorialną Umowy o wolnym handlu
między

Szwajcarią

i

EWG

na

obszar

Księstwa

Liechtenstein,

95

Schweizerische Erklärung an der Zusammenkunft auf Ministerebene zwischen den
Europäischengemeinschaften und der Schweiz, Brüssel 10. November 1970, Bundesblatt nr 4, Bern
1971, t. I, s. 61–62.
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■ nowelizacja konwencji EFTA,
■ uzupełniająca Umowa w sprawie handlu zegarkami. 97
Z prawnego punktu widzenia poddanie Umowy o wolnym handlu pod
referendum nie było wymagalne. Jednak rząd szwajcarski wnioskował o to, 98
uzasadniając swą propozycję trwałością umowy i zasadniczym znaczeniem dla
całokształtu stosunków z EWG. Szwajcarscy negocjatorzy dali w Brukseli do
zrozumienia już 10 listopada 1970 r., że negocjowana Umowa o wolnym handlu z
EWG będzie poddana pod głosowanie w referendum, co wówczas było
pociągnięciem przede wszystkim taktycznym, mającym ułatwić negocjacje.
Umowa o wolnym handlu została zatem poddana pod głosowanie
w obligatoryjnym referendum, 99 które odbyło się 3 grudnia 1972 r. i dało wynik
pozytywny: 72,5% głosów za w elektoracie i poparcie wszystkich kantonów. 100
Prowadząc

negocjacje,

strona

szwajcarska

reprezentowała

także

interesy

Liechtensteinu, więc Umowa o wolnym handlu objęła również obszar księstwa. 21
grudnia 1972 r. Szwajcaria przekazała partnerskiej stronie dokument ratyfikacyjny
i 1 stycznia 1973 umowa weszła w życie.
Umowa Konfederacji Szwajcarskiej z EWG o wolnym handlu artykułami
przemysłowymi otworzyła nowy etap w relacjach ze Wspólnotami Europejskimi.
Rząd podkreślał w orędziu do parlamentu, że jest ona instrumentem trwałego
powiązania ze WE i oznacza ważny krok w długich wysiłkach Szwajcarii mających
zapewnić jej udział w integracji kontynentu. 101 Ten krok integracyjny pozwalał
Szwajcarom uzyskać korzyści w sferze gospodarczej i zachować bez uszczerbku
filary ich systemu politycznego, tj. demokrację bezpośrednią, federalizm
i neutralność. Miało to decydujący wpływ na pozytywną opinię wyborców, czego
dowiodły wyniki referendum przeprowadzonego 3 grudnia 1972 r. W następnych
latach Szwajcaria zawarła z państwami EWG ponad 100 umów handlowych. 102
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zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaften vom 16. August 1972, BBl 1972, t. II,
s. 653–999.
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Umowa z 22 lipca 1972 r. między Konfederacją Szwajcarską i Europejską
Wspólnotą Gospodarczą 103 znosiła cła na artykuły wyprodukowane na obszarze
krajów EWG i Szwajcarii, zakazywała stosowania ograniczeń ilościowych,
kontyngentów oraz wszelkich innych instrumentów funkcjonujących na zasadzie
taryf celnych. Obejmowała wyłącznie artykuły przemysłowe, wyłączała natomiast
towary pochodzenia rolniczego. Wyjątek stanowiły artykuły przemysłowo-rolnicze,
np. czekolada i wypieki, którymi obrót regulował dołączony do umowy dokument
– Protokół nr 2. 104
Podstawę regulacji ujętej w Protokole nr 2 stanowiło uznanie, że
przetworzone artykuły rolne to szczególny rodzaj produktów, ponieważ zawierają
zarówno naturalny surowiec wytworzony w rolnictwie, jak i składniki uzyskane w
procesie przetwarzania, a więc stricte natury przemysłowej. Zgodnie z przyjętym
zapisem część przemysłowa wolna była od cła, na zasadzie wzajemności, natomiast
różnice

w

kosztach

wykorzystanych

surowców

rolnych

strony

umowy

wyrównywały za pomocą ceł i subwencji. 105
Szwajcaria nie musiała z tytułu umowy podporządkowywać się zasadom
polityki konkurencji EWG i nie była zobowiązana, podobnie jak nie były
zobowiązane pozostałe kraje EFTA, dokonywać harmonizacji prawa. Obowiązek
harmonizacji krajowych przepisów z regulacjami Unii Europejskiej dotyczy przede
wszystkim aktów prawa wspólnotowego, które nie są stosowane bezpośrednio, a
ich skuteczność wymaga implementacji do porządku krajowego. Państwa
stowarzyszone winny wykazać się dostosowaniem swego prawa wewnętrznego w
takim stopniu, aby możliwe było bezkolizyjne rozwiązywanie pojawiających się
problemów prawnych. Wspólnota już wówczas dała jednak wyraz oczekiwaniu, że
państwa te, w miarę możliwości i potrzeb, będą się dostosowywać do reguł EWG
na zasadzie autonomicznych decyzji.
Od strony instytucjonalnej omawiana umowa nie była rozbudowana. Jedyną
powołaną do życia w związku z nią strukturą jest funkcjonujący do dziś Wspólny
Komitet

odpowiedzialny

za

jej

implementację.

Do

jego

zadań

należy

103

Abkommen vom 22. Juli 1972 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (SR 0.632.401).
104
Die Bilateralen Abkommen Schweiz – Europäische Union, November 2009, Integrationsbüro
EDA/EVD; www.bundespublikationen.admin.ch
W ramach umów Bilaterale II Protokół nr 2 został znowelizowany w celu znacznego zwiększenia
dostępu do rynku artykułów przemysłu spożywczego. Zob.: fragment niniejszej pracy poświęcony
Umowie w sprawie handlu przetworzonymi artykułami rolnymi (rozdział III).
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rozwiązywanie kwestii spornych oraz działania na rzecz rozbudowy umownych
regulacji. 106 Komitet podejmuje decyzje wyłącznie na zasadzie konsensusu stron i
tylko w sprawach wskazanych w postanowieniach umowy. Jego formuła jest
zgodna

z

rozwiązaniami

stosowanymi

w

analogicznych

porozumieniach

międzynarodowych, ale nie ma on możliwości działania w sprawach, w których
stanowiska stron są rozbieżne.
W ocenie ekspertów Umowa o wolnym handlu między Szwajcarią i EWG
oznaczała przełom w stosunku do dotychczas zawieranych, ponieważ wychodziła
po raz pierwszy poza specyficzne produkty, obrót którymi regulowały umowy
zawarte ze Wspólnotami do 1972 r.
Wykładowca Szkoły Prawa Uniwersytetu Westminster w Londynie Adam
Łazowski, który dokonał periodyzacji prawnych stosunków Szwajcarii ze
Wspólnotami Europejskimi, 107 wskazuje, że zawarta w 1972 r. Umowa o wolnym
handlu wyznacza wyraźną cezurę, ponieważ do tego czasu Szwajcaria zawierała
jedynie porozumienia cząstkowe. Przykładem zawarta w 1956 r. Umowa
konsultacyjna między Szwajcarią i EWWiS, 108 Umowa w sprawie taryf kolejowych
stosowanych przy transporcie węgla i stali przez terytorium Szwajcarii, 109 a także
umowa z 1967 r. dotycząca handlu typowo szwajcarskimi artykułami, takimi jak
sery 110 i zegarki. 111
Szwajcaria mogła dzięki Umowie o wolnym handlu w krótkim czasie
podwoić swoje obroty ze Wspólnotą oraz zająć pozycję jednego z największych
inwestorów na tym obszarze. 112 W następnych latach wyrosła na drugiego po USA
partnera handlowego Wspólnot, z ponadprzeciętnym udziałem w rynku
europejskim, wynoszącym 4%, przy liczbie ludności stanowiącej 1,8% ogólnej
106
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111
Abkommen vom 30. Juni 1967 betreffend die Erzeugnisse der Uhrenindustrie zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und ihren
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liczby ludności ówczesnej Wspólnoty (15 krajów). W tym samym czasie EWG
stała się największym odbiorcą towarów szwajcarskich.
W ocenie funkcjonowania Umowy o wolnym handlu, przeprowadzonej przez
rząd szwajcarski w 1984 r., czyli po upływie dziesięciu lat od wejścia dokumentu w
życie, zawarte jest stwierdzenie, że współpraca na tej podstawie nie spowodowała
zmniejszenia niezależności Szwajcarii ani w aspekcie politycznym, ani
gospodarczym, w tym w obszarze zagranicznej polityki gospodarczej. 113
Szwajcarskie przedsiębiorstwa realizują do dzisiaj dużą część swoich
bezpośrednich inwestycji kapitałowych na obszarze UE. 114 Umowa o wolnym
handlu odgrywa do chwili obecnej rolę jednego z filarów stosunków handlowych
Szwajcaria – UE, a jej kluczowe znaczenie dla gospodarki szwajcarskiej nie
podlega dyskusji. Wykorzystując podstawy intensywnej wymiany handlowej
stworzone przez tę umowę, Unia Europejska z jej 27 państwami członkowskimi
stała się dla Szwajcarii najważniejszym partnerem handlowym. Dwie trzecie
szwajcarskiego eksportu trafia na rynki UE, a cztery piąte importu pochodzi z UE.
Szwajcaria pozostaje tym samym trzecim co do wielkości rynkiem zbytu Unii
Europejskiej i należy do czterech najważniejszych jej partnerów handlowych, obok
USA, Chin i Rosji. W ostatnich dziesięciu latach obroty handlowe Szwajcaria – UE
zwiększały się przeciętnie o 6% rocznie, czyli w tempie przeciętnego wzrostu całej
wymiany handlowej Szwajcarii. 115
Mając na uwadze polityczne aspekty Umowy o wolnym handlu,
a zwłaszcza duże poparcie elektoratu (72,5%) wyrażone w referendum, można
dojść do wniosku, że obciążenia powstałe na tle różnych doświadczeń z okresu II
wojny światowej definitywnie straciły znaczenie, a otwarta została droga do
nowego typu relacji z Europą. Szwajcaria zyskiwała ekonomicznie, postępował
proces zbliżenia i zacieśniania współpracy z UE. Nie naciskano jednak, by
Szwajcaria przystąpiła do Unii Europejskiej albo zrezygnowała z pragmatycznych
rozwiązań i korzyści ekonomicznych w polityce integracyjnej. 116
Wejście w życie Umowy o wolnym handlu wyznacza początek nowej fazy w
relacjach Szwajcarii, a także pozostałych krajów EFTA, ze Wspólnotami
113
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Europejskimi. Berno osiągnęło swój cel, którym było włączenie się w proces
integracji gospodarczej przy pełnym zachowaniu suwerenności i zdolności do
zawierania innych samodzielnych umów handlowych. Nienaruszone zostały w
najmniejszym stopniu filary systemu politycznego i tożsamości: neutralność,
federalizm i demokracja bezpośrednia. Nie doszło wprawdzie do ustanowienia
statusu stowarzyszenia z EWG, o co zabiegała Szwajcaria, ale stworzone zostały
nowe, znacznie szersze podstawy prawne współpracy handlowej, które pozwoliły
na zwiększenie jej dynamiki i zakresu.
Przez pewien czas po wejściu w życie Umowy o wolnym handlu
w stosunkach Szwajcarii i Wspólnot Europejskich nie było wydarzeń o istotnym
znaczeniu. Skutkiem tego w kraju nie prowadzono w tym okresie poważnej
politycznej debaty w sprawach polityki integracyjnej. Dopiero negatywny wynik
referendum dotyczącego członkostwa w ONZ w 1986 r. wywołał swego rodzaju
wstrząs. Spowodował, że w kierunkach myślenia politycznego, zwłaszcza elit
szwajcarskiego społeczeństwa, rozpoczął się proces reorientacji. 117
Realizacja będącej przełomem w relacjach Szwajcarii i EWG Umowy
o wolnym handlu, która weszła w życie 1 stycznia 1973 r. i obowiązuje do dziś, nie
nastręczała większych trudności. Zgodnie z zapowiedziami, do 1977 r. zniesione
zostały cła oraz kontyngenty. Wspólny Komitet do spraw Umowy dwa razy w roku
odbywał spotkania z przedstawicielami EWG, dokonywał oceny jej funkcjonowania i
wprowadzał dalsze dostosowania, m.in. implementowanie regulacji wspólnotowych,
głównie natury technicznej. Rozwiązywał też pojawiające się kwestie sporne, np. w
zakresie barier administracyjnych stosowanych przez niektóre państwa EWG.
Zarysowały się już w tym czasie problemy dalszych wyjątków w sektorze artykułów
rolnych oraz kwestie związane z transportem i ochroną środowiska, w odniesieniu do
których prowadzono regularną wymianę poglądów. Podczas posiedzenia Wspólnego
Komitetu do spraw Umowy o wolnym handlu w lutym 1993 r. strona szwajcarska
oficjalnie przedstawiła koncepcję rozwoju stosunków z UE w oparciu o umowy
bilateralne,

regulujące

współpracę

w

dziedzinach

będących

przedmiotem

zainteresowania Berna i Brukseli.118

117

Ch. Markwalder Bär, op.cit., s. 115.
Koncepcja ta pojawiła się jako reakcja na negatywny wynik referendum w sprawie członkostwa
Szwajcarii w EOG w grudniu 1992 r. i rozwinęła się w strategię bilateralizmu, która jest
obowiązującą do dziś linią polityki Szwajcarii wobec UE.
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113

Szwajcaria i Wspólnoty nieustannie rozbudowywały podstawy prawne
współpracy. W 1978 r. zawarta została Umowa o kooperacji w dziedzinie
kontrolowanych reakcji jądrowych, 119 w 1986 – Umowa ramowa o współpracy
naukowo-technicznej, 120 w 1985 – Umowa z EWG o handlu artykułami będącymi
szwajcarską specjalnością (zupami, sosami i przyprawami), 121 a w 1992 – Umowa
tranzytowa. Ogólnie Szwajcaria zawarła w tym okresie ponad 100 dwustronnych
umów specjalnych z krajami członkowskimi EWG, które zawierały postanowienia
odnoszące się najczęściej do operacji handlowych konkretnymi towarami. 122
Cały ten okres nazywa się niekiedy w literaturze przedmiotu fazą
wzmocnionego

bilateralizmu. 123

międzynarodowego,

chociażby

Jednak
Adam

niektórzy

Łazowski, 124

eksperci

termin

prawa

„wzmocniony

bilateralizm” rezerwują wyłącznie dla trzeciej fazy periodyzacji rozwoju stosunków
Szwajcaria – UE, to znaczy dla okresu bezpośrednio po odrzuceniu przez
Szwajcarów w referendum w 1992 r. członkostwa w EOG. Interpretację tę należy
uznać za w pełni uzasadnioną i przekonującą, gdyż metoda umów bilateralnych od
momentu referendum w sprawie EOG przybierała w szybkim tempie kształt nowej
strategii rozwoju stosunków Szwajcarii z UE. Stała się ona rozwiązaniem
pośrednim między całkowitym dystansem (bądź izolacją) wobec UE a pełnym
w niej członkostwem.
Zainteresowanie

Szwajcarii

wejściem

na

rynek

usług

finansowych

w krajach EWG pojawiło się na większą skalę po liberalizacji rynku ubezpieczeń
we Wspólnocie w 1973 r. Szwajcarskie firmy ubezpieczeniowe nie mogły jednak
czerpać z tej liberalizacji profitów, z uwagi na konieczność uzyskiwania zezwoleń
na prowadzenie działalności w każdym kraju EWG oddzielnie. Berno dążyło w
pierwszej kolejności do zawarcia umowy obejmującej ubezpieczenia bezpośrednie,
z wyłączeniem tzw. ubezpieczeń na życie. Istotną kwestią była także sprawa
119
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prawnego zrównania szwajcarskich towarzystw ubezpieczeniowych z firmami
asekuracyjnymi działającymi w EWG.
Rozpoczęte w 1973 r. negocjacje w sprawie umowy ubezpieczeniowej
okazały się z wielu powodów trudniejsze niż zakładano. Szwajcaria nie była
gotowa przyjąć warunku postawionego przez EWG dotyczącego dostosowania jej
prawodawstwa w zakresie ubezpieczeń do wspólnotowych regulacji prawnych.
Berno wykorzystało to jako okazję do postawienia w negocjacjach kwestii
przyznania Szwajcarii praw do udziału w procesie decyzyjnym Wspólnot. EWG
nie wyraziła na to zgody, gdyż prawa takie przysługiwały wyłącznie państwom
członkowskim. Umowę o ubezpieczeniach podpisano dopiero po 16 latach
negocjacji w zasadniczo zmienionych uwarunkowaniach międzynarodowych.
Należy podkreślić, że w latach 70. ubiegłego stulecia na wielu płaszczyznach
współpracy międzynarodowej podejmowane były wysiłki w celu zwiększenia
swobody handlu międzynarodowego. Szczególną rolę odegrały w tym względzie
OECD oraz GATT, koordynując międzynarodowe negocjacje handlowe, służące
przezwyciężeniu ówczesnego kryzysu gospodarczego. Ten kierunek działań
obowiązywał także w EFTA, a Szwajcaria – jako państwo z gospodarką
zorientowaną na eksport – aktywnie w nich uczestniczyła. Generalnie EFTA
sygnalizowało gotowość do ściślejszej współpracy z EWG. Postulowano bardziej
intensywną wymianę informacji oraz konsultacje w celu dynamizowania handlu i
rozszerzania współpracy gospodarczej. Idące w tym kierunku sugestie zawiera
oświadczenie ze spotkania na szczycie szefów rządów krajów EFTA, które odbyło
się 13 maja 1977 r. z inicjatywy kanclerza federalnego Austrii Bruno
Kreisky’ego. 125

Analogiczne

sygnały

krajów

członkowskich

Wspólnot

Europejskich sprawiły, że zrodził się pomysł spotkania przedstawicieli wysokiego
szczebla państw EFTA i EWG, do którego doszło dopiero kilka lat później, bo
9 kwietnia 1984 r. w Luksemburgu. 126 W inaugurującym je wystąpieniu
francuskiego ministra spraw zagranicznych Clauda Cheyssona, a potem we
wspólnym oświadczeniu, po raz pierwszy pojawiła się idea stworzenia wspólnej

125

Gipfelkonferenz in Wien: Kommuniqué und 10-Punkte-Erklärung zur EFTA-Entwicklung (Mai
1977), Archiv der Gegenwart, Dokumentation aus Politik und Wirtschaft 1. Juli 1931 bis 31.
Dezember 1996, Verlag für Zeitarchive GmbH, St. Augustin 1997, 22.7.1972, s. 17221.
126
P. Drillien, European Yearbook 1984, Martinus Nijhof Publishers, Dordrecht 1986, s. 7.
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Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej 127 jako platformy współpracy EWG i
krajów

EFTA. 128

Zdecydowano

o

kontynuacji

istniejącej

współpracy

i

uruchomieniu opartego na zasadzie dialogu tzw. procesu luksemburskiego.
Wskazano wówczas cztery dziedziny wspólnego zainteresowania i potencjalnej
współpracy:
■ harmonizacja norm i usuwanie technicznych barier w handlu,
uproszczenie

odpraw

granicznych,

m.in.

w

zakresie

świadectw

pochodzenia towarów,
■ rozbudowa współpracy na polu badań i rozwoju,
■ rozszerzenie konsultacji w zakresie polityki komunikacji, rolnictwa,
rybołówstwa i energii,
■ nawiązanie kontaktów i wymiana informacji w dziedzinie polityki
socjalnej, warunków pracy, kultury, ochrony środowiska i własności
intelektualnej. 129
Rozpoczęty w Luksemburgu proces zacieśnienia współpracy obu ugrupowań,
który przyjęto nazywać luksemburskim, był przedmiotem debaty na szczycie
premierów krajów EFTA, który odbył się 23 maja 1984 r. w Visby (Szwecja). 130
Uczestnicy spotkania przyjęli deklarację w sprawie potencjalnej współpracy z
EWG, zawierającą m.in. postulat utworzenia rynku wewnętrznego artykułów
przemysłowych. Następnie uruchomiono obejmujący 30 dziedzin program
współpracy z udziałem ekspertów EFTA i EWG, którego realizację koordynowała
tzw. Grupa Kontaktowa Wysokiego Szczebla (High Level Contact Group). 131

127

W języku angielskim posłużono się terminem „European Economic Space”, który potem został
zastąpiony określeniem „European Economic Area”. C.H. Church wyjaśnia, że według krążących
pogłosek stało się tak, ponieważ w siedzibie EFTA, gdzie nad tym pracowano na spotkaniu w
Luksemburgu, nie było angielskiego native speakera. Na niewłaściwość przyjętego terminu zwrócił
później uwagę brytyjski minister Geoffrey How, który zaproponował obowiązującą nazwę:
European Economic Area, czyli Europejski Obszar Gospodarczy. Zob.: C.H. Church, Continuities
within change…, op.cit., s. 199.
128
T. Pedersen, EC – EFTA Relations: An Historical Outline [w]: The Wider Western Europe, red.
H. Wallace, New York Partner Publishers, London, s. 13–27.
129
R. Schwok, Schweiz – Europäische Union: Beitritt unmöglich?, Rüegger Verlag, Zürich/Chur
2009, s. 16.
130
P. Drillien, European Yearbook..., op.cit., s. 8.
131
L. Miles, The European Union and the Nordic Countries, Routledge, London 1996, s. 48.
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ROZDZIAŁ III
KURS NA ZBLIŻENIE ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

W latach 1987–1992 Szwajcaria realizowała kurs polityki na zbliżenie ze
Wspólnotami, co było reakcją na wyzwania, które pojawiły się w następstwie
ożywienia procesu integracji i rozszerzania UE oraz wyraźnie zarysowującego się
kierunku zmian na arenie międzynarodowej. Dynamika integracji stanowiła
czynnik rosnącej presji na państwa stowarzyszone w EFTA – Austrię, Szwecję i
Finlandię, a także na Szwajcarię.
Pogłębiający

się

proces

integracji

europejskiej

kreował

dynamikę

gospodarczą, ale także był zapowiedzią trudniejszych warunków dla krajów
pozostających poza Wspólnotą. Berno nie mogło pozostawać obojętne również
wobec przełomowych zmian sytuacji geopolitycznej, przede wszystkim zaniku
dwubiegunowego układu sił w świecie i innych doniosłych przeobrażeń w
środowisku międzynarodowym. W następstwie zjednoczenia Niemiec, rozpadu
Związku Radzieckiego oraz ustania konfliktu Wschód – Zachód wiele państw
europejskich, także Szwajcaria, znalazło się w sytuacji, która faktycznie oznaczała
utratę orientacji w definiowaniu priorytetów aktywności międzynarodowej. 1
Wyzwaniem czasu była kwestia określenia roli i celów działalności na arenie
międzynarodowej w zasadniczo zmienionych warunkach geopolitycznych. 2 W
okresie zimnej wojny neutralna Szwajcaria odgrywała znaczącą rolę, świadcząc
dobre usługi w sporach międzynarodowych. Po przełomie w 1989 r. i rozwiązaniu
Układu Warszawskiego w 1991 r. zainteresowanie tradycyjnie podejmowanymi
przez Szwajcarię działaniami mediacyjnymi w konfliktach międzynarodowych
niepomiernie zmalało. Były minister z ramienia Szwajcarskiej Partii Ludowej
Adolf Ogi w jednym z wywiadów odniósł się do tego zagadnienia następująco:
„(…) nie można zapominać, że Szwajcaria straciła na swoim międzynarodowym

1

K. Williger, Eine Willensnation muss wollen. Die politische Kultur der Schweiz: Zukunfts – oder
Auslaufmodell?, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2009, s. 74.
2
R. Rhinow, Neutralität gestern – heute – übermorgen, s. 7;
www.aog.ch/mtb//0104/0104_rene-rhinow.html

znaczeniu. Właśnie na polu międzynarodowych mediacji wyprzedziły nas kraje
skandynawskie, a także Austria”. 3
Zakończenie zimnej wojny miało więc wielorakie konsekwencje również
dla Szwajcarii. Jedną z nich były zmiany w doktrynie i praktyce szwajcarskiej
polityki neutralności oraz nowe podejście do kwestii bezpieczeństwa
międzynarodowego. Znalazło to odzwierciedlenie w dokumentach rządowych,
np. w Raporcie 1990 4 i w zamykającym proces dostosowań szwajcarskiej
koncepcji bezpieczeństwa Raporcie 2000.

3.1. Udział Szwajcarii w intensyfikowaniu współpracy EFTA – EWG
Rozpoczęty w kwietniu 1984 r. w Luksemburgu proces zacieśnienia
współpracy EFTA i EWG był kontynuowany i stopniowo konkretyzowany.
Podczas spotkania premierów krajów EFTA (23.05.1984, Szwecja) 5 przyjęto
deklarację w sprawie rozwoju stosunków z EWG oraz będący jej rozwinięciem
program współpracy w 30 dziedzinach. 6
Na kolejnym spotkaniu przedstawicieli EFTA i EWG na szczeblu
ministrów, w lutym 1988 r. w Brukseli, strony potwierdziły najpierw, że mimo
różnic prawnych i instytucjonalnych istnieje między nimi wspólnota interesów
w zakresie kształtowania współpracy z EWG. Jednak EWG wykazywała
pewien brak zdecydowania w zakresie tempa rozwoju współpracy z EFTA,
który tłumaczyć można faktem, że była w tym czasie mocno pochłonięta
wdrażaniem postanowień Jednolitego Aktu Europejskiego. Zaproszony na
konferencję ministrów krajów EFTA w Interlaken (Szwajcaria) Willy de
Clerc, przedstawiciel Komisji Europejskiej pełniący funkcję komisarza do
spraw stosunków zewnętrznych, wyjaśniał, że wysiłki na rzecz tworzenia
europejskiego

rynku

wewnętrznego

mają

priorytetowy

charakter

dla

Wspólnoty, co oznacza jego wyższą rangę polityczną niż stosunków z krajami
trzecimi. Podkreślił też, że nie wchodzi w grę naruszenie autonomii decyzyjnej

3

Persönlich.com, Interview mit: Alt-Bundesrat Adolf Ogi;
http://www.persoenlich.com/pdf/interviews/interviews220.pdf
4
Schweizerische Sicherheitspolitik im Wandel. Bericht 90 des Bundesrates an die
Bundesversammlung über die Sicherheitspolitik der Schweiz vom 1. Oktober 1990 (PDF).
5
P. Drillien, Yearbook 1984, Martinus Nijhof Publishers, Dordrecht 1986, s. 8.
6
L. Miles, The European Union and the Nordic Countries, Routledge, London 1996, s. 48.
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Wspólnoty, a współpraca może się odbywać wyłącznie na bazie wzajemnych
korzyści. 7 Różnica mechanizmów, jakimi dysponowali partnerzy w zakresie
zawierania

porozumień,

sprowadzająca

się

do

faktu,

że

EFTA,

w

przeciwieństwie do Wspólnot, nie posiadała mechanizmu zawierania umów z
organizacjami międzynarodowymi i ugrupowaniami państw, stanowiła istotną
przeszkodę w dynamizowaniu współpracy. Europejskie Stowarzyszenie
Wolnego

Handlu

mogło

zawierać

wyłącznie

umowy

bilateralne

z poszczególnymi państwami jako podmiotami prawa międzynarodowego.
Ponadto poszczególne kraje EFTA różne kierunki współpracy uznawały za
priorytetowe. Szwajcaria odrzucała np. wszelkie próby wprowadzenia
rozwiązań ponadnarodowych, podczas gdy kraje nordyckie zainteresowane
były szybkim tempem negocjacji, wzmacnianiem EFTA i wielostronnymi
porozumieniami. Współpraca ta zmierzała do rozszerzenia na kraje EFTA
czterech wolności: swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału i usług, co
było

też

inspiracją

do

powołania

do

życia

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego, którego idea została ogłoszona 17 stycznia 1989 r. przez
przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacques’a Delors’a. 8
Szwajcaria znalazła się pod silną presją postępującego procesu
rozszerzania i pogłębiania integracji UE, spowodowaną w głównej mierze
członkostwem Grecji (1985), a następnie Hiszpanii i Portugalii (1986) oraz
doniosłym posunięciem integracyjnym, jakim było przyjęcie w połowie 1987
r. Jednolitego Aktu Europejskiego. Berno z uwagą odniosło się do faktu, że 12
państw członkowskich zobowiązało się do uruchomienia do 31 grudnia 1992 r.
mechanizmów Jednolitego Rynku Europejskiego, dalszego wzmocnienia
kompetencji

niektórych

organów

Wspólnot

i

usprawnienia

procesu

decyzyjnego przez rozszerzenie zakresu spraw, w odniesieniu do których
decyzje w Radzie Ministrów zapadały zgodnie z zasadą kwalifikowanej
większości, a nie jednomyślności (z wyjątkiem decyzji w kwestiach
podatkowych, przepływu osób i uprawnień pracowniczych).

7

Der europäische Wirtschaftsraum und Osterreich. Rechtliche und ökonomische Auswirkungen des
EWR, red. W. Hummer, Böhlau, Wien 1994, s. 5.
8
Wystąpienie Jacques’a Delors’a w Parlamencie Europejskim 17.01.1989 r. [w:] Historical Events
1987–1997, The European Union in a Europe in the throes of change, The European Economic
Area (EEA); http://www.ena.lu/
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Szwajcaria,

jako

państwo

członkowskie

EFTA,

od

początku

funkcjonowania tego ugrupowania wspierała proces zbliżenia z Europejską
Wspólnotą

Gospodarczą. 9

W

płaszczyźnie

wewnętrznej

proces

ten

doprowadził do przyjęcia formalnych decyzji rządu szwajcarskiego o
dostosowywaniu nowo tworzonych aktów prawnych do prawa wspólnotowego.
Takie rozwiązanie uważano za niezbędne dla interesów Szwajcarii, a jego
efekty przyjęto nazywać eurokompatybilnością. Istota działań na rzecz
eurokompatybilności polegała na jednostronnym, choć – co szczególnie
podkreślano – autonomicznym implementowaniu wspólnotowego dorobku
prawnego do systemu prawnego Szwajcarii. Stworzone wówczas podstawy
prawne stanowiły nową jakość w relacjach Szwajcarii i UE. Należy zaznaczyć,
że

Berno

nie

miało

w

tym

zakresie

żadnych

zobowiązań

prawnomiędzynarodowych, kierowało się jedynie interesem Szwajcarii w
usuwaniu barier w handlu i jednocześnie dążeniem do kreowania jak
najlepszych warunków rozwoju szwajcarskiej gospodarki. Mając powyższe na
uwadze, w 1988 r. wprowadzono zasadę porównywania każdej nowej regulacji
z

prawem

EWG, 10

która

rozwinęła

się

z

czasem

w

zasadę

tzw.

autonomicznego dostosowywania ustawodawstwa szwajcarskiego do prawa
wspólnotowego. W opinii Matthiasa Amgwerda 11 dostosowywanie własnych
aktów prawnych do regulacji UE można traktować jako wykoncypowany
element szwajcarskiej polityki integracyjnej, z jednej strony służący
zapewnieniu dostępu do Jednolitego Rynku w okresie nieczłonkowskim i
tworzeniu warunków sprzyjających zawieraniu nowych umów bilateralnych, z
drugiej

zaś

zwiększający

szwajcarskiego,

a

tym

skalę

samym

eurokompatybilności
niwelujący

wewnętrzne

ustawodawstwa
i

zewnętrzne

przeszkody
w perspektywicznym przystąpieniu kraju do UE.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że stanowisko to ukształtowane
zostało także w procesie dokonujących się przewartościowań w podejściu
Szwajcarów do świata zewnętrznego, który pojawił się jako swego rodzaju
9

Bundesrat (1971), Die Entwicklung der europäischen Integrationsbestrebungen und die Haltung
der Schweiz vom 11. August 1971, Bundesblatt 1971, t. II, s. 649–778.
10
Bericht des Bundesrates vom 24. August 1988 über die Stellung der Schweiz im europäischen
Integrationsprozess, BBl 1988, t. III, s. 249, 380.
11
M. Amgwerd, Autonomer Nachvollzug von EU – Recht durch die Schweiz, Basler Schriften zur
europäischen Integration nr 37, Basel 1998, s. 34.
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następstwo odrzucenia członkostwa Szwajcarii w ONZ w referendum w 1986 r.
Przyczyniły się do tego również narastające w zachodniej, francuskojęzycznej
części kraju obawy przed izolacją polityczną i dyskryminacją gospodarczą.
Parlament szwajcarski w 1988 r. wezwał rząd do przygotowania
informacji na temat polityki integracyjnej. 24 sierpnia 1988 r. został ogłoszony
Raport

w

sprawie

stanowiska

Szwajcarii

wobec

procesu

integracji

europejskiej. 12
W dokumencie tym rząd podkreślił zamiar pragmatycznego podejścia do
problemów powstających we współpracy z EWG. 13 Zwrócił też uwagę, że
Szwajcaria,

nie

będąc

członkiem

EWG,

pozostaje

poza

formalnymi

procedurami podejmowania decyzji, które coraz bardziej jej dotyczą w
związku z rozszerzaniem się EWG i zwiększaniem zakresu jej integracji. 14
Była to adresowana do klasy politycznej i elektoratu zachęta do refleksji nad
celami polityki integracyjnej. Po raz pierwszy zasygnalizowano potrzebę
ciągłej

aktualizacji

europejskiej,

w

stanowiska

tym

Szwajcarii

członkostwa

we

wobec

procesu

Wspólnotach

integracji

Europejskich. 15

Odzwierciedla to fragment dokumentu przytoczony przez Thomasa Cottiera i
Rachel Liechti w następującym brzmieniu: „Rząd uważa, że wiarygodność
tradycyjnej szwajcarskiej polityki neutralności, prowadzonej autonomicznie i z
wolnego wyboru, mogłaby stanąć pod znakiem zapytania w przypadku
przejęcia przez Szwajcarię politycznych celów Wspólnoty w ich obecnym
kształcie. Jednocześnie rząd wychodzi z założenia, że politycznie stabilna i
neutralna, dysponująca wiarygodną polityką bezpieczeństwa i obrony
Szwajcaria leży nie tylko w interesie samej Szwajcarii, ale także w nadrzędnym
interesie ogólnoeuropejskim. Dzięki ciągłości swojej polityki wnosi ona istotny
wkład na rzecz odprężenia i stabilizacji w Europie. Ze względu na te
uwarunkowania przystąpienie do Wspólnot Europejskich w dzisiejszych
uwarunkowaniach nie może być celem szwajcarskiej polityki integracyjnej.
(…) Wysoka dynamika w europejskim procesie integracji czyni jednakże
12

Bericht über die Stellung der Schweiz im europäischen Integrationsprozess, BBl. 1988, t. III,
s. 249–262.
13
Ch. Markwalder Bär, Die europapolitischen Optionen der Schweiz; Schriftenreihe des
Arbeitskreises Europäische Integration e.V. 61, Nomos Verlag, Baden-Baden, s. 115.
14
Bericht des Bundesrates, Die Stellung der Schweiz im europäischen Integrationsprozess vom
24.08.1988, Bundesblatt (BBl) 1988, t. III, s. 131.
15
Ibidem, s. 297.
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nieodzownym formułowanie, ciągle na nowo i bez uprzedzeń, stanowiska
Szwajcarii wobec Europy”. 16
W przedstawionej sytuacji doszło do finalizacji ciągnących się 16 lat
negocjacji umowy ubezpieczeniowej i 10 października 1989 r. w Luksemburgu
została podpisana Umowa między Konfederacją Szwajcarską i Europejską
Wspólnotą Gospodarczą w sprawie ubezpieczeń bezpośrednich, z wyjątkiem
ubezpieczeń na życie. 17 Dwa lata później została przedłożona do zatwierdzenia
w parlamencie, a w życie weszła w 1993 r. Rząd szwajcarski w skierowanym
do parlamentu orędziu zwracał uwagę, że w tym przypadku nie może być
mowy o przejęciu obcego ustawodawstwa, ponieważ istotne treści z tego
obszaru zostały wcześniej uzgodnione i implementowane w ramach procedur
OECD. 18 Zawarta umowa wprowadziła jedynie częściową liberalizację rynku
ubezpieczeń, nie podlegały jej ubezpieczenia na życie i reasekuracyjne oraz
ustawowe ubezpieczenia socjalne. Towarzystwa ubezpieczeniowe Szwajcarii i
działające w państwach członkowskich UE uzyskały swobodę lokalizacji
siedzib i filii na obszarze strony partnerskiej, gdzie są traktowane na zasadach
obowiązujących dla rodzimych firm ubezpieczeniowych. 19
Znaczenie Umowy w sprawie ubezpieczeń zdecydowanie wychodzi poza
zawarte w niej prawo materialne. Znaleziono bowiem i zastosowano
instytucjonalne rozwiązania dotyczące włączenia państwa trzeciego do
przestrzeni gospodarczej Wspólnoty, także wówczas, gdy warunkiem
pozostaje dostosowanie prawa tego kraju do regulacji unijnych. Nie było to
łatwe, zwłaszcza w odniesieniu do prawa będącego w ciągłym rozwoju. Mimo
twardego stanowiska strony szwajcarskiej, EWG nie mogła dopuścić, żeby
kraj trzeci wpływał na proces tworzenia prawa wspólnotowego. Szwajcaria
natomiast nie była gotowa zaakceptować zobowiązanie do przejmowania
prawa tworzonego bez jej udziału. Po dziesięciu rundach negocjacji w sprawie
umowy ubezpieczeniowej przyjęto kompromisowe rozwiązanie zapisane w art.

16

Zob.: T. Cottier, R. Liechti, Die Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union: Eine kurze
Geschichte differenzieller und Schrittweiser Integration [w:] Basler Schriften zur europäischen
Integration nr 81, s. 9, tłum. S. Kozłowski.
17
Abkommen vom 10. Oktober 1989 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der EWG
betreffend die Direktversicherung mit Ausnahme der Lebensversicherung (mit Anhängen,
Protokollen, Briefwechseln, Erkl. und Schlussakte), SR 0.961.1.
18
http://www.svv.ch/article1696/politik-und-recht/recht/staatsvertraege.htm
19
W sektorze ubezpieczeń w Szwajcarii w 2008 r. zatrudnionych było 47 tys. osób.
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39. Polegało na wzajemnym uznaniu prawodawstwa każdej ze stron,
a jednocześnie przyjęciu zobowiązania do wcześniejszych konsultacji na
forum Wspólnego Komitetu w celu zapewnienia wszystkich niezbędnych
dostosowań legislacyjnych, które zapobiegać miały kolizjom w prawidłowym
funkcjonowaniu umowy. Gdyby ta oparta na dyplomacji metoda nie przyniosła
satysfakcjonującego rezultatu, jako rozwiązanie ultima ratio pozostawało
zawsze wypowiedzenie umowy, zgodnie z postanowieniami art. 42. 20
Przyjętym

szczególnym

rozwiązaniem

instytucjonalnym

było

prawo

odwołania się do sądu polubownego, który miał rozstrzygać spory w zakresie
stosowania umowy. 21 W tym miejscu warto także podkreślić, że instytucja
sądu polubownego została dopuszczona przez Wspólnoty Europejskie tylko w
dwu umowach ze Szwajcarią: w Umowie w sprawie ubezpieczeń i w Umowie
o współpracy w zakresie kontrolowanych reakcji jądrowych.
3.2. EOG jako nowa płaszczyzna integracji europejskiej
W 1989 r. nastąpiło ożywienie kontaktów politycznych między
państwami EWG i EFTA, które zaowocowało uruchomieniem procesu
tworzenia

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego

jako

płaszczyzny

wzmocnionej współpracy obu ugrupowań. Szwajcaria dostrzegała w idei EOG
możliwość kreowania relacji ze Wspólnotą Europejską bez przystępowania do
niej. Projekt EOG nie zakładał uczestnictwa państw członkowskich we
wspólnej polityce wobec państw trzecich ani prowadzenia całkowicie wspólnej
polityki gospodarczej i walutowej. Po konsultacjach w ramach EFTA
Szwajcarzy rozpoczęli negocjacje w przekonaniu, że EOG zapewni im realny
wpływ na proces tworzenia prawa wspólnotowego i możliwość zachowania
ekonomicznej niezależności. Założenie to okazało się błędne, w momencie
kiedy ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Delors zmuszony
był wycofać wcześniejsze zobowiązanie dopuszczenia państw tworzących
EOG do udziału w procesie decyzyjnym, gdy okazało się, że Wspólnota jest
20

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft..., SR 0.961.1, op.cit.
21
Regulacje dotyczące rozwiązywania sporów zawiera art. 38 umowy, w którym stwierdza się, że
po wyczerpaniu możliwości dojścia do porozumienia na drodze dyplomatycznej strony mogą się
zwrócić o rozpatrzenie sprawy do sądu polubownego. Jego orzeczenia są dla stron wiążące. Zob.:
Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft..., SR 0.961.1, op.cit.
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temu przeciwna. 22 W tej sytuacji Szwajcaria, podobnie jak wcześniej inne
państwa neutralne: Austria, Szwecja i Finlandia, złożyła 26 maja 1992 r.
wniosek o rozpoczęcie negocjacji o członkostwo w WE.
Rozmowy w sprawie powołania do życia EOG poprzedziło utworzenie na
spotkaniu przedstawicieli wysokich urzędników EFTA i EWG 28 kwietnia
1989 r. specjalnej struktury, jaką była Grupa Sterująca Wysokiego Szczebla
(High Level Steering Group), funkcjonująca do marca 1990 r. Na początku
HLSG prowadziła nieformalną wymianę poglądów, na zasadzie burzy
mózgów, w celu dokładniejszego wysondowania możliwości realizacji
propozycji Delors’a. Następnie przystąpiono do definiowania mandatów
negocjacyjnych. Przedstawiciele grupy państw EFTA odbywali regularne
rozmowy, by wypracować wspólne stanowisko na spotkanie z delegacją EWG.
14 czerwca 1989 r. w Kristiansand (Norwegia) postanowiono wzmocnić
Sekretariat EFTA. Odrzucono natomiast wniosek, by zasadę konsensusu
w podejmowaniu decyzji zastąpić regułą większościową.
Pozycję krajów EFTA osłabiała sytuacja wewnątrz ugrupowania, m.in.
złożenie przez Austrię 17 lipca 1989 r. wniosku o członkostwo w EWG, co
wyzwoliło podobne posunięcia ze strony państw nordyckich. 23 Nie było mimo
to wątpliwości, że kraje te będą występować wobec Wspólnot jako jeden
partner, reprezentowany przez państwo sprawujące w danym momencie
przewodnictwo w EFTA.
Wyniki prac HLSG zostały zamieszczone w oświadczeniu wydanym
20 października 1989 r., 24 w którym była mowa o utworzeniu wspólnych
gremiów odpowiedzialnych za przygotowanie decyzji. Układające się strony
były zgodne, że umowa o utworzeniu EOG opierać się będzie na czterech
fundamentalnych wolnościach – swobodzie przepływu ludzi, kapitału,
towarów i usług. Poza uzgodnieniami pozostawiono politykę rolną i
rybołówstwa. Ponadto EWG była gotowa negocjować wyłączenia i okresy

22

C.H. Church, Continuities within change. The background of Swiss relations with Europe [w:]
Switzerland and the European Union, s. 195.
23
M. Grädel, Vereint marschieren – getrennt schlagen! Die Schweiz, Osterreich, Norwegen und
Schweden zwischen EWR und Beitritt zur Europäischen Union, Paul Haupt Verlag AG, Bern 2007,
s. 112–139.
24
A. Evans, The integration of the European Community and third states in Europe: A Legal
Analysis, Clarendon Press Oxford 1996, s. 314–315.
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przejściowe. 25 Kraje EFTA zaakceptowały warunek, że umowa powołująca do
życia EOG zostanie oparta na prawie wspólnotowym. Nie było jednak na tym
etapie zgodności w kwestii, jak ma wyglądać sprawa przejmowania dorobku
prawnego Wspólnot i udział państw EFTA w jego tworzeniu w przyszłości.
Strony ze zrozumieniem podchodziły do potrzeby ustanowienia instytucji
rozstrzygającej spory jako organu EOG, choć na tym etapie jej kształt nie był
jeszcze skonkretyzowany. Europejski Trybunał Sprawiedliwości odrzucił
postulat stworzenia takiej struktury w ramach EOG, a początkowo
sygnalizowana

możliwość

współdecydowania

w

procesie

tworzenia,

ograniczona została do współudziału w tworzeniu, co oznaczało jedynie
pewien wpływ na decyzje mieszanych komitetów EFTA – WE przy
wypracowywaniu nowego prawa. Współdecydowanie w dosłownym znaczeniu
nie było już brane pod uwagę. W tej sytuacji dla krajów EFTA do rozwiązania
pozostawała jedynie kwestia procedury przejmowania prawa UE. 26
Ugrupowanie EFTA jako całość było gotowe do daleko idących ustępstw,
niemniej jednak między jego członkami istniały istotne różnice w ogólnym
podejściu

do

koncepcji

współpracy.

Stanowiska

zainteresowanej

członkostwem Austrii i gotowych wspierać daleko idącą integrację państw
nordyckich różniły się zasadniczo od podejścia Szwajcarii, która we
wszystkich działaniach i ustaleniach poprzedzających negocjacje widziała
potwierdzenie swoich dotychczasowych obaw. W jej opinii formalna równość
przystępujących

do

negocjacji

ugrupowań

w

rozumieniu

prawa

międzynarodowego nie zmieniała istoty rzeczy, sprowadzającej się do
obowiązku implementacji prawa wspólnotowego – aktualnie obowiązującego i
ustanowionego w przyszłości – przez kraje EFTA. Ponadto, ze względu na
różnice

potencjałów

obu

ugrupowań,

szwajcarscy

negocjatorzy

byli

przeświadczeni, że przyznana krajom EFTA możliwość wnoszenia sprzeciwu
będzie miała ograniczoną skuteczność w praktyce. Dlatego opowiadali się za
wspólną instytucją sądowniczą – sądem polubownym – z uprawnieniami w
zakresie wykładni prawa EOG i rozstrzygania sporów między stronami.
25

Beratungsergebnisse der Tagung der Lenkungsgruppe hoher Beamten der EG
Kommission und der EFTA – Staaten vom 20. Oktober1989 in Brüssel, Bundesrat 1990,
s. 430–434.
26
B. Spirig, R. Weder, Von Rosinen und anderen Spezialitäten. Die Schweiz und die EU, Verlag
Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2011, s. 52.
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W szwajcarskim MSZ ugruntowywał się w tym czasie pogląd, że
w negocjacjach należy dążyć do uzgodnienia regulacji umożliwiających
złożenie wniosku o pełne członkostwo w EWG, jeśli sąd polubowny nie
doprowadzi do rozwiązania danego sporu. Odrzucano natomiast rozwiązanie
takiej sytuacji przez unieważnienie umowy, jak ustanowiono w Umowie
w sprawie ubezpieczeń z 1989 r. 27
Do pierwszego spotkania głównych negocjatorów obu stron doszło 20
czerwca 1990 r., dwa dni po uchwaleniu mandatu negocjacyjnego przez
Komisję

Europejską,

która

powierzyła

tę

misję

Horstowi-Günterowi

Krenzlerowi, dyrektorowi generalnemu do spraw stosunków zewnętrznych
Komisji Europejskiej WE. Stosownie do zmian w charakterze rozmów
strukturę negocjacyjną nazwano Grupą Negocjacyjną Wysokiego Szczebla
(High

Level

Negotiations

Group),

a

dotychczasowe

grupy

robocze

przekształcone zostały w grupy negocjacyjne. HLNG obradowała co najmniej
raz w miesiącu i poszukiwała rozwiązań problemów, których nie rozwikłały
grupy robocze. Przewodniczącym delegacji Szwajcarii został Franz Blankart,
a jego zastępcą – szef Biura Integracyjnego Jakob Kellenberger. 28
Istotne znaczenie miały debaty o członkostwie w EWG odbywające się
w niektórych krajach EFTA. 29 12 grudnia 1990 r. parlament Szwecji
opowiedział się za przystąpieniem do Wspólnot, wyznaczając tym samym
nowy kurs w polityce i usuwając nieco w cień neutralność kraju.
Pierwszoplanową kwestią dla niego było wyjście ze strukturalnego kryzysu
gospodarczego, a członkostwo we Wspólnotach miało być szybko dostępnym i
skutecznym remedium. 1 lipca 1991 r. Szwecja złożyła w Brukseli aplikację o
przyjęcie do Wspólnot Europejskich. 30 Nieco inaczej wyglądała sytuacja w
Norwegii, gdzie badania opinii publicznej wskazywały brak poparcia
społecznego dla idei członkostwa, w przeciwieństwie do przychylnego
stanowiska władz. W tej sytuacji utworzony w listopadzie 1990 r.
socjaldemokratyczny rząd, z Gro Harlem Brundtland na czele, postawił sobie
27

B. Spinner, Der europäische Wirtschaftsraum: Ist das Völkerrecht der Herausforderungen
gewachsen?, Schweizerische Juristen Zeitung 1986, s. 409–420. Zob. też: D. Freiburghaus,
Königsweg oder Sackgasse? Sechzig Jahre Schweizerische Europapolitik, Verlag Neue Zürcher
Zeitung, Zürich 2009, s. 227–230.
28
Ibidem.
29
M. Grädel, Vereint marschieren – getrennt schlagen!..., op.cit., s. 112–139.
30
Ibidem.
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za cel ograniczenie debaty w sprawie członkostwa i jednocześnie szybką
realizację projektu zmierzającego do utworzenia EOG. 31 Jednoznaczny kurs na
akcesję obrała w tym czasie Finlandia. 32 To przesunięcie punktów ciężkości
nie pozostało bez wpływu na negocjacje w sprawie EOG.
Procedury dochodzenia do członkostwa we Wspólnotach okazały się
trudne do zdefiniowania, dlatego na tym etapie kraje EFTA, z wyjątkiem
Szwajcarii, były zainteresowane szybkim zakończeniem negocjacji umowy
powołującej do życia EOG. Różnice istniały w odniesieniu do przedmiotu
rozmów, gdyż dla krajów dążących do członkostwa we Wspólnotach
Europejskich nie miały większego znaczenia derogacje i twarde negocjowanie
rozwiązań instytucjonalnych. Jedynie Szwajcaria, traktująca EOG jako
rozwiązanie długofalowe, w obliczu wspomnianych dążeń pozostałych krajów
EFTA zmuszona była redukować swoje postulaty instytucjonalne. Norwegia
wykazała w tym czasie więcej elastyczności w istotnych dla niej obszarach
negocjacyjnych – rybołówstwie i inwestycjach. Mimo to negocjatorom nie
udawało się doprowadzić do zakładanego przełomu. Wiosną 1991 r. pojawił
się impas będący w ocenie Szwajcarów konsekwencją starań przynajmniej
dwóch państw EFTA o członkostwo w EWG, co stawiało ugrupowanie EFTA
w gorszej sytuacji, bo KE nie miała powodów do ustępstw. Pojawił się w tej
sytuacji postulat przejęcia dorobku prawnego Wspólnot w zakresie rynku
wewnętrznego, a oczekiwania strony unijnej szły w kierunku negocjowania
rozwiązań już nie podobnych do obowiązujących w ramach EWG, lecz w
dużym

stopniu

tożsamych.

Wynegocjowana

umowa

była

obszerna

i

kompleksowa. Podstawowy tekst zawierał 129 artykułów, dołączono do niego
49 protokołów, 22 załączniki, 30 wspólnych oświadczeń i 39 innych
oświadczeń. W załącznikach przejęte zostały akty prawne WE (w liczbie
1600), a całość pomieszczono na 15 tys. stron w Dzienniku Urzędowym WE.
Na mocy podpisanej umowy w sprawie powołania do życia EOG obywatele
wszystkich państw-sygnatariuszy mogą się swobodnie przemieszczać, osiedlać
i wchodzić w posiadanie nieruchomości w tych państwach. Kraje EFTA
przejęły do swojego ustawodawstwa dużą część szczegółowych regulacji

31
32

Ibidem.
Ibidem.
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wspólnotowych. Z tytułu dostępu do rynku wewnętrznego EFTA wnosi wkład
do unijnego Funduszu Spójności.
Tabela 7. Akceptacja społeczeństw Wspólnoty Europejskiej dla krajów
kandydujących.
Państwo kandydujące Odsetek głosów za
Odsetek głosów
przyjęciem danego
przeciwko przyjęciu
państwa (średnia wyników danego państwa
badanych społeczeństw)

(średnia wyników
badanych społeczeństw)
Szwecja
80%
7%
Szwajcaria
79%
10%
Norwegia
78%
8%
Finlandia
77%
9%
Austria
77%
10%
Islandia
71%
13%
Malta
69%
20%
Cypr
56%
25%
Źródło: E. Karpowicz, Raport nr 158, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-158.htm

3.3. Otwarcie perspektywy członkostwa we WE
Po zakończeniu negocjacji w sprawie utworzenia EOG 21 października 1991
r., przedstawiciele rządu Szwajcarii – minister spraw zagranicznych René Felber i
minister gospodarki Jean-Pascal Delamuraz – ogłosili, że członkostwo we
Wspólnotach Europejskich pozostaje obecnie celem polityki rządu w Bernie i w tej
sytuacji EOG jest etapem na drodze wiodącej w tym kierunku. 33 . Parafowanie
Umowy o utworzeniu EOG odbyło się 14 kwietnia 1992 r., a 2 maja nastąpiło jej
podpisanie w Porto (Portugalia) przez 12 państw członkowskich WE i siedem
państw EFTA.
Krótko po podpisaniu umowy w sprawie EOG rząd Szwajcarii podczas
nadzwyczajnego posiedzenia 18 maja 1992 r., w rezultacie głosowania, w którym
czterech ministrów opowiedziało się za, a trzech przeciw, postanowił wystąpić z
wnioskiem do WE o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. 34 Decyzja ta została
następnie sformalizowana w postaci datowanego 20 maja 1992 r. oficjalnego
wniosku do władz WE o rozpoczęcie, zgodnie z art. 237 Traktatu EWG, negocjacji
w sprawie przystąpienia Szwajcarii do EWG, który 26 maja został przekazany w
Brukseli ministrowi spraw zagranicznych Portugalii J. de Deus Pineheiro,
sprawującemu rotacyjne przewodnictwo w Radzie WE.

33
34

B. Spirig, R. Weder, Von Rosinen und anderen Spezialitäten..., op.cit., s. 53.
Ibidem.
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Fotokopia

wniosku

rządu

Konfederacji

Szwajcarskiej

do

Wspólnoty

Europejskiej (EWG) o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, datowanego
20.05.1992 w Brukseli, złożonego 26 maja 1992 r.

Źródło:http://www.ssn.ethz.ch/Forschung-Ressourcen/OffizielleDokumente/?v120=133277&fecvnodeid=133277&dom=28&fecvid=120&ord434=Group2&lng=de
&size434=10&grouppage434=1516353

Za przekonującą należy uznać ocenę Beata Spiriga i Rolfa Wedera, że
„z dzisiejszej perspektywy dzień ten może być uznany za ważny, a nawet
historyczny moment, kiedy rząd Szwajcarii oficjalnie dokonał fundamentalnego
przewartościowania kierunku swojej polityki wobec UE. W pewnym sensie rząd
odpalił »rakietę UE« albo, jak to wówczas nazywano, »rakietę Europa«. Tym
samym zaanonsowany został kolejny krok integracyjny, zanim wyznaczone na
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grudzień głosowanie w sprawie umowy EOG doszło do skutku”. 35 W opinii
wspomnianych ekspertów zmianę kierunkowego celu polityki integracyjnej można
zasadnie uważać za jedną z najbardziej brzemiennych w skutki decyzji rządu
Szwajcarii w ostatnim stuleciu. 36
Na scenie wewnętrznej Szwajcarii wystąpienie rządu z wnioskiem
o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych i perspektywa przystąpienia do UE znalazły
się centrum zainteresowania mediów i opinii publicznej. Akcesję odbierano
generalnie jako mało realistyczną. A wszystko to, w obliczu zbliżającego się
referendum w sprawie EOG, wprowadzało elektorat w konfuzję. Posunięcie rządu
należało postrzegać w tym kontekście już nie jako rozstrzygnięcie samo w sobie, tj.
będące alternatywą członkostwa we Wspólnocie, lecz wyłącznie jako etap na
drodze do pełnego członkostwa.
Przedstawiciele rządu wyjaśniali na spotkaniu z dziennikarzami, że decyzję,
o której mowa, podjęto w przekonaniu, iż wniosek w sprawie rozpoczęcia
negocjacji akcesyjnych złożony po referendum odbierany byłby przez elektorat
jako oszustwo polityczne. Ponadto rząd uważał, że w przypadku negatywnego
wyniku referendum wniosek taki absolutnie nie mógłby być przyjęty. Natomiast
odrzucenie EOG przez referendum nie oznacza odrzucenia negocjacji akcesyjnych,
może być jedynie sygnałem nasuwającym Brukseli pewne wątpliwości, co do woli
Szwajcarów w kwestii pełnego członkostwa. 37
Warto zwrócić uwagę, że badania, prowadzone w ramach Eurobarometru
w krajach „dwunastki” w 1992 r., w celu określenia stopnia akceptacji państw,
które zgłosiły akces do Wspólnot (Szwajcaria – 1992, Austria – 1989, Cypr – 1990,
Malta – 1990, Szwecja – 1991, Finlandia – 1992), wykazały, że kandydaci mieli
wysokie poparcie społeczeństw państw członkowskich i niewielki odsetek głosów
przeciwnych. Odzwierciedla to tabela 7. 38 Dla Szwajcarii wyniki badań
przeprowadzonych w 1993 r. były jeszcze korzystniejsze: 80% poparcia i tylko 9%
głosów przeciwnych. Stan ten utrzymywał się z niewielkimi zmianami także

35

Ibidem, tłum. S. Kozłowski.
Ibidem, s. 55.
37
Wyjaśnienia w tej sprawie przedstawił minister spraw zagranicznych R. Felber w wywiadzie dla
szwajcarskiej gazety „Der Bund” z 21.05.1992 r. Zob.: B. Spirig, R. Weder, Von Rosinen und
anderen Spezialitäten..., op.cit., s. 53.
38
Zob.: E. Karpowicz, Opinia publiczna o rozszerzeniu Unii Europejskiej – poglądy społeczeństw
państw Zachodu, Raport nr 158; http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-158.htm
36
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w latach 1999 i 2000, kiedy wyniki kształtowały się na poziomie 70% głosów za
i 14% przeciw. 39
3.4. Załamanie polityki zbliżenia
Przekazany przez rząd Szwajcarii władzom WE wniosek w sprawie
rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych wyznaczał strategiczny kierunek – dążenie do
członkostwa we Wspólnotach, natomiast wcześniejsze przystąpienie do EOG
stawało się w tym momencie jedynie etapem na tej drodze. Po wynegocjowaniu i
podpisaniu umowy EOG potrzebne było już tylko pozytywne rozstrzygnięcie w
ogólnonarodowym obligatoryjnym referendum. Stało się ono przyczyną sporu w
kwestii szwajcarskiej polityki integracyjnej i stanowi także obecnie jeden
z ważniejszych czynników kształtujących stosunek obywateli do UE.
Władze prowadziły w związku z przewidzianym referendum kampanię na
niespotykaną dotychczas skalę, przeznaczyły na nią 6 mln franków szwajcarskich.
Przekonanie społeczeństwa było tym trudniejsze, że między ostatecznymi zapisami
umowy EOG a przyjętymi wcześniej i podanymi do wiadomości obywateli
założeniami istniały duże rozbieżności. Rząd nie krył rozczarowania z tego z
powodu i dlatego postanowił prezentować EOG jako etap na drodze do
członkostwa we Wspólnotach. W ten sposób stanął przed niełatwym zadaniem
uzyskania poparcia elektoratu dla całościowej i faktycznie już dwustopniowej
strategii polityki integracyjnej.40
Referendum zostało przeprowadzone 6 grudnia 1992 r., jednak ku wielkiemu
zaskoczeniu kręgów rządowo-parlamentarnych dało wynik negatywny (50,3%). 41
Była to minimalna większość, ale przesądzająca o odrzuceniu członkostwa
Szwajcarii w EOG, 42 co miało niezwykle ważkie konsekwencje zarówno dla
wewnętrznej sceny politycznej, jak i stosunków zewnętrznych, szczególnie dla
polityki integracyjnej. W warunkach powstałych na skutek zablokowania
członkostwa w EOG pojawiła się konieczność zasadniczej reorientacji polityki

39

Eurobarometer nr 52 i 53.
L. Goetschel, Die Information der Bundesbehörden, „Swiss Politcal Science Review” 1 (2–3)/
1995.
41
Volksabstimmung vom 6.12.1992-/; www.admin.ch/ch/d/pore/va/19921206/index.html
42 R.E. Germann, Die bilateralen Verhandlungen mit der EU und die Steuerung der direkten
Demokratie [w:] Schweizerische Zeitschrift Fur Politische Wissenschaft, vol. 1, 1995, s. 35
–60.
40
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integracyjnej. W tym sensie omawiane referendum ma wymiar historyczny,
wyznaczając cezurę w polityce integracyjnej Szwajcarii. 43
Tabela 8. Referendum w sprawie członkostwa Szwajcarii w EOG.
Wynik głosowania

Liczba głosów poparcia

Liczba głosów
sprzeciwu

1 762 872
49,7%

1 786 708
50,3%

Liczba głosów

Frekwencja

78,3%

Źródło: http://www.polittrends.ch/abstimmungen/abstimmungsanalysen/vox-analysen/920612d.html

Jednym z istotnych skutków referendum był głęboki podział sceny
politycznej w kwestii dalszego angażowania się Szwajcarii w sprawy integracji
europejskiej. Nierzadko uznaje się to ogólnonarodowe głosowanie za najbardziej
znaczące wydarzenie w powojennej historii Konfederacji Szwajcarskiej i
jednocześnie najbardziej traumatyczne w historii Helwetów. 44 Genewski profesor
René Schwok wskazuje wiele aspektów referendum, które w jego opinii postawiły
je wśród wydarzeń pierwszorzędnej wagi w dziejach Szwajcarii. 45 Najważniejsze
można sprowadzić do następujących tez:
■ Wynik referendum położył kres podejmowanym przez krajowe elity
próbom wprowadzenia Szwajcarii do Wspólnot Europejskich;
■ Rekordowa (78,7%), najwyższa od 1947 r., frekwencja 46 odzwierciedla
stan

wywołanego

przez

referendum

wielkiego

poruszenia

w

społeczeństwie i duży stopień emocjonalnego zaangażowania wyborców,
co jest trudne do zrozumienia, ponieważ zobowiązania wynikające z
członkostwa w EOG były dość ograniczone. Szwajcaria przyjęła potem w
umowach bilateralnych najważniejsze regulacje wynegocjowane w EOG,
a nie napotkało to żadnych przeszkód. Późniejsze poparcie przystąpienia
43

H. Schöchli, Am Abgrund – und einen Schritt weiter, „Der Bund”, 5.12.2002.
R. Schwok, Schweiz – Europäische Union: Beitritt unmöglich?, Rüegger Verlag, Zürich/Chur
2009, s. 18–19.
45
Ibidem.
46
Równie duży udział wyborców (79,66%) odnotowano wcześniej tylko w referendum z 1947 r.
w sprawie interesującej każdego obywatela, którą było wówczas ubezpieczenie na starość. Zob.
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_eidgen%C3%B6ssischen_Volksabstimmungen#32._Legislat
ur_.281943.E2.80.931947.29
44
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do Układu z Schengen oznaczało podjęcie zobowiązań znacznie
przekraczających zawarte w Umowie w sprawie członkostwa w EOG;
■ Nastąpiła silna polaryzacja elektoratu, co odzwierciedla stosunek
głosów: 50,3% przeciw, 49,7% za. Różnica między liczbą przeciwników i
zwolenników przystąpienia do EOG sprowadzała się do kilku tysięcy
głosów. Gdyby nawet większość elektoratu była za, w sytuacji sprzeciwu
większości kantonów pod znakiem zapytania stanąć by musiała tzw.
zasada

podwójnej

większości, 47

potrzebnej

przy

głosowaniach

w referendach obligatoryjnych;
■

Referendum

ujawniło

głęboki

rozdźwięk

między

elitami

gospodarczymi, politycznymi i intelektualnymi, które opowiedziały się za
EOG, i pozostałą, prawicowo nastawioną częścią społeczeństwa
szwajcarskiego, skupioną wokół Szwajcarskiej Partii Ludowej. W
kampanii przeciw EOG szczególnym zaangażowaniem wyróżnił się
późniejszy minister w rządzie federalnym Christoph Blocher, który w
owym czasie pełnił funkcję ministra w kantonalnym rządzie Zurychu;
■ Badania wykazały, że zwolennicy integracji europejskiej to ludzie
z wysokimi dochodami, dobrze wykształceni i zamieszkali w miastach.
Można też wskazać grupę obywateli tracących na integracji, obawiających
się o swoje miejsca pracy i przeciwnych konkurencji, a po drugiej stronie
grupę zyskujących, którzy posiadają niezbędny kapitał socjalny,
pozwalający na umocnienie pozycji po otwarciu kraju na zewnątrz.
Zanotowana w referendum z 6 grudnia 1992 r. wyjątkowo duża frekwencja
(prawie 79%) 48 nasuwała także uzasadniony wniosek, że sprawa członkostwa w
EOG postrzegana była przez wyborców w powiązaniu ze złożoną w Brukseli przez
rząd szwajcarski aplikacją o rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia do
Wspólnot

Europejskich.

Należy

ponadto

zwrócić

uwagę

na

wyjątkową

intensywność kampanii poprzedzającej referendum, która odegrała decydującą rolę
w przyciągnięciu tak dużej liczby uprawnionych do głosowania, także
przedstawicieli środowisk skrajnie antyeuropejskich. 49
47

W. Linder, Schweizerische Demokratie. Institutionen, Prozesse, Perspektiven, Haupt Verlag, Bern
– Stuttgart – Wien, 2 Auflage 2005, s. 146.
48
W Szwajcarii przeciętna frekwencja podczas referendów kształtuje się na poziomie ok. 40%.
49
G. Schneider, C. Hess, Die innenpolitische Manipulation der Aussenpolitik: Die Logik von
Ratifikationsdebatten in der Direktendemokratie, „Swiss Political Science Review” 1(2–3)/1995.
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Przeciwnicy integracji otrzymali w rezultacie odrzucenia członkostwa
w EOG silne wsparcie, które spowodowało, że eurosceptyczna, a w niektórych
okręgach jawnie antyeuropejska SVP, przez długi czas najmniejsza partia rządowa,
zanotowała najwyższy przyrost liczby zwolenników w kolejnych wyborach na
przestrzeni 12 lat. Po wyborach parlamentarnych z jesieni 2003 r. stała się partią
dysponującą najliczniejszą reprezentacją w parlamencie, co dało jej dodatkowe
miejsce w siedmioosobowym gabinecie rządowym. 50 Zajął je cieszący się
popularnością lider SVP Christoph Blocher, który – po wygranym w Zgromadzeniu
Federalnym pojedynku o miejsce w gabinecie rządowym 51 z przedstawicielką
Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (CVP) Ruth Metzler-Arnold –
objął funkcję szefa resortu sprawiedliwości i policji. O wyjątkowym charakterze
tego wyboru świadczy fakt, że był to trzeci przypadek w historii Szwajcarii, kiedy
urzędujący minister nie został ponownie wybrany do gabinetu. Równie
spektakularne było odejście Ch. Blochera z rządu, które stało się sensacją na scenie
politycznej Szwajcarii, gdyż nastąpiło po upływie pierwszej kadencji, a więc już po
czterech latach, w sposób odbiegający od tradycji. Było wyrazem negatywnego
stosunku konkurencyjnych partii do stylu jego polityki, 52 a głównie ciągłego
naruszania zasad konkordancji.
Elektorat i większość kantonów odrzuciły 6 grudnia 1992 r. Umowę
w

sprawie

przystąpienia

do

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego,

a

konsekwencją była blokada integracji Szwajcarii z rynkiem wewnętrznym UE. Z
uwagi na potencjalne zagrożenie osłabieniem rozwoju gospodarki narodowej
zapowiedziana została autonomiczna polityka reform, mająca zapobiegać
niebezpieczeństwu, przed którym w przypadku pozytywnego wyniku referendum
chroniłoby członkostwo w EOG.
Niedostatek wiedzy o integracji europejskiej i konserwatyzm większości
szwajcarskiego elektoratu, które spowodowały blokadę podpisanej w 1992 r.
umowy EOG, zdecydowały w dużym stopniu, że również negatywny był wynik
50

http://ch-politik.re4.ch/wahlen2003/parteien.html
Członkowie siedmioosobowego gabinetu rządowego wybierani są przez Zgromadzenie Federalne,
które tworzą połączone izby parlamentu – Rada Narodowa (niższa) i Rada Kantonów (wyższa).
52
Wybór przez Zgromadzenie Federalne innego przedstawiciela SVP, zgłoszonego w ramach
taktycznej rozgrywki przez koalicję konkurencyjnych partii (była nim E. Widemer-Schlumpf),
zamiast pełniącego dotychczas funkcję ministra Ch. Blochera, stanowi ewenement w praktyce
systemu politycznego Szwajcarii. Jest pouczający także ze względu na następstwa polityczne w
postaci frondy części deputowanych SVP i utworzenia nowego ugrupowania politycznego
– Obywatelskiej Partii Demokratycznej (BDP).
51
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przeprowadzonego w 2001 r. referendum pod hasłem „Tak dla Europy”, którego
przedmiotem była kwestia natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych
z UE.
Złożonego wniosku Szwajcarii w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych
wprawdzie do dzisiaj nie wycofano, ale z powodu odrzucenia przez elektorat
członkostwa w EOG stał się bezprzedmiotowy albo, jak się to często określa, został
„zamrożony”. 53 Członkostwo Szwajcarii we WE/Unii Europejskiej miało jeszcze
przez okres ponad jednej dekady programową rangę strategicznego celu polityki
integracyjnej rządu w Bernie, by ostatecznie zostać uznanym jedynie za jedną z
wielu perspektywicznych opcji polityki integracyjnej. Konkludując, należy
stwierdzić, że mechanizm demokracji bezpośredniej spowodował gwałtowne
wyhamowanie procesu integracji Szwajcarii ze Wspólnotami, choć nie zablokował
go całkowicie. 54
Tabela 9. Najważniejsze partie polityczne i ruchy społeczne Szwajcarii wobec polityki
integracyjnej.
Obóz antyintegracyjny

Obóz prointegracyjny

Partia
Szwajcarska Partia
Ludowa (SVP)

Partia
Szwajcarska Partia
Socjaldemokratyczna
(SPS)

Ruch społeczny
Akcja na rzecz
Niezależnej
i Neutralnej Szwajcarii
(AUNS)

Szwajcarscy
Demokraci (SD)
Partia Wolności (FPS)
Lega dei Ticinesi

Ruch społeczny
Nowy Europejski Ruch
Szwajcarii (NEBS)

Partia Zielonych (GP)
Partia Liberalna
(FDP)
Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CVP)

Źródło: zestawienie własne autora.

W ocenach skutków odrzucenia przez większość obywateli uczestniczących
w głosowaniu członkostwa w EOG, sformułowanych przez ekspertów oraz niektóre
wpływowe dzienniki szwajcarskie („Neue Zurcher Zeitung”, „Tages Anzeiger”)
dziesięć lat po tym wydarzeniu, czyli w 2002 r., podkreśla się, że Szwajcaria nie
wykorzystała szansy przeprowadzenia reform w oparciu o własne możliwości
i odpowiednią politykę. Reformy zostały oficjalnie zapowiedziane po negatywnym
wyniku referendum z 6 grudnia 1992 r. 55 W opinii wpływowego dziennika
53

Botschaft EWR vom 18. Mai 1992, BBl IV 1; Europabericht 2006, s. 6847.
A. Trechsel, Direct democracy and European integration [w:] Switzerland and the European
Union, red. C.H. Church, Routledge, London, New York 2007.
55
D. Hug, Am Alleingang nicht gewachsen, „Tages Anzeiger”, 6.12.2002.
54
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szwajcarskiego „Tages Anzeiger” 56 przez całe dziesięciolecie kraj tkwił w
stagnacji, podczas gdy np. Norwegia czy Austria, które w 1992 r. weszły do EOG,
odnotowały wzrost gospodarczy wyższy niż Szwajcaria, gdzie średniorocznie
osiągnął on wartość 1,1% i był bez mała o dwa punkty procentowe mniejszy niż
przeciętna stopa wzrostu gospodarczego w państwach EWG i EOG (2,9%). Pod
względem dobrobytu kraje te zbliżały się do Szwajcarii lub nawet ją właśnie
wyprzedzały. Jeszcze w latach 80. XX w. rozwój przebiegał równolegle, ale na
początku lat 90. uwidoczniła się różnica w jego tempie w popadającej w stagnację
Szwajcarii i dobrze rozwijających się krajach EOG i Unii Europejskiej. Norwegia
osiągnęła w tym czasie przeciętny wzrost w stosunku rocznym 3,3%, Austria 2,5%,
Holandia 3%, a Luksemburg nawet 5,6%. Do stagnacji szwajcarskiej gospodarki
przyczyniło się m.in. to, że duża jej część od wielu lat była chroniona przed
międzynarodową konkurencją. W związku z tym nie nadążała za tempem wzrostu
gospodarek otwartych, szczególnie w dziedzinie budownictwa, rzemiosła, turystyki
i gałęzi objętych monopolem państwowym, gdzie nierzadko uciekano się do
polityki protekcjonizmu.
Dyrektor Szwajcarskiego Instytutu Gospodarki Zewnętrznej Uniwersytetu
w St. Gallen prof. Heinz Hauser w 1992 r. zakładał, że możliwa będzie realizacja
dwóch trzecich oczekiwań gospodarczych związanych z członkostwem w EOG 57 w
oparciu o autonomiczne wysiłki i właściwą politykę. 58 To teoretycznie słuszne i
politycznie ambitne założenie okazało się iluzją w zderzeniu z realiami polityki
gospodarczej, gdyż niezbędne reformy wprowadzano ze zwłoką, a otwarcie
gospodarki – z dziesięcioletnim opóźnieniem i w dodatku jedynie częściowo.
Mając powyższe na uwadze, prof. Heinz Hauser doszedł do wniosku, że EOG
odegrałby w podtrzymaniu czynników wzrostu kluczową rolę, bo tworzyłby nacisk
w kierunku wewnętrznej liberalizacji, a przez dopuszczenie importu równoległego
mógłby wpływać na obniżenie często zawyżonych w Szwajcarii cen wielu
towarów. 59 Droga do przywrócenia wzrostu gospodarczego, będącego dla
Szwajcarii zasadniczą kwestią, prowadziła przez eliminację deficytu reform,
widocznego zwłaszcza w zestawieniu z krajami Wspólnot Europejskich.
56

Ibidem.
Verpasste Chancen des Alleingangs. Ein «verlorenes» Jahrzehnt der Schweiz, „Neue Zürcher
Zeitung”, 27. November 2002.
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A.P. Lautenberg, Zehn Jahre nach dem EWR Nein. Wie sind die Beziehungen zur EU zu
gestalten?, „Neue Zürcher Zeitung”, 6. Dezember 2002.
59
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Alexis P. Lautenberg, który jako ambasador i szef brukselskiego
Przedstawicielstwa Konfederacji Szwajcarskiej przy Wspólnotach Europejskich
uczestniczył w negocjacjach szwajcarsko-unijnych umów bilateralnych, zwracał w
tej dyskusji uwagę, że ciągle nierozstrzygnięta pozostaje podstawowa kwestia –
określenia

fundamentu

stosunków

Szwajcarii

i

Unii

Europejskiej. 60

Za

charakterystyczny uznał fakt, że szwajcarska debata w sprawach polityki
integracyjnej,

mimo

postępującego

procesu

integracji

europejskiej

i

wszechstronnego rozwoju UE, redukowana była do wymiaru gospodarczofinansowego, ujmowanego w kategorii kosztów i korzyści. Tymczasem z chwilą
utworzenia Jednolitego Rynku Europejskiego nastąpiła zmiana funkcjonującego
wcześniej paradygmatu współpracy, ponieważ od tego momentu pełny dostęp do
rynku wewnętrznego Unii Europejskiej uzyskuje się wyłącznie przez przejęcie
całości jej dorobku prawnego. Warunek ten spełniają tylko kraje należące do UE
lub EOG. Jeśli przyjąć założenie, że uzyskanie równych szans we współpracy
gospodarki szwajcarskiej z Jednolitym Rynkiem stanowi najbardziej korzystne
rozwiązanie generalne, to należy bezsprzecznie uznać EOG za szansę straconą. 61
Zasadniczy wniosek, jaki sformułował wówczas ambasador Alexis P.
Lautenberg, był następujący: ograniczony zakres liberalizacji, jaki udało się
osiągnąć własnym wysiłkiem, i mało skuteczne – ze względu na selektywny
charakter – instrumenty otwarcia gospodarki spowodują, że mimo postępu i
stopniowego niwelowania przeszkód w dostępie do rynku, konieczne będzie w
dającej

się

przewidzieć

przyszłości

posługiwanie

się

suboptymalnymi

rozwiązaniami w zakresie kształtowania podstaw współpracy Szwajcarii i UE.
Dodać tutaj należy, choć stwierdzenie takie nie pada expressis verbis, że w pełni
optymalnym rozwiązaniem, gwarantującym reformy i przywrócenie tempa wzrostu
gospodarczego, byłoby pełne członkostwo w Unii Europejskiej.
W wydanej przez Avenir Suisse 62 w 2003 r. książce, zatytułowanej Der
Alleingang. Die Schweiz 10 Jahre nach dem EWR – Nein, 63 podjęta została próba
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A.P. Lautenberg, Zehn Jahre nach dem EWR Nein..., op.cit.
Ibidem.
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oceny negatywnego wyniku referendum sprzed dziesięciu lat, w której posłużono
się metodą porównawczą, przez zestawienie wskaźników gospodarczych
Szwajcarii i 18 krajów UE oraz EOG. Efekt badania był w ocenie analityków i
autorów książki dużym zaskoczeniem i należało z niego wyciągać wnioski.
Wartości dziewięciu wskaźników gospodarczych (na ogólną liczbę 22) sytuowały
Szwajcarię na czołowych miejscach wśród krajów Europy, ale jeśli chodzi o
wysokość wskaźników istotnych dla rozwoju gospodarczego, znalazła się w grupie
państw zajmujących ostatnie miejsca. Dane statystyczne dotyczące dobrobytu,
zatrudnienia, obciążeń podatkowych i inflacji plasowały Szwajcarię na dobrych lub
bardzo dobrych miejscach, z zastrzeżeniem, że przewaga, jaką kiedyś miała, w
poważnym stopniu zmalała, bo wiele krajów europejskich poprawiło swe wyniki.
Luksemburg i Norwegia pod względem dobrobytu uzyskały poziom Szwajcarii, a
Dania, Irlandia i Holandia znalazły się na dobrej drodze, by to osiągnąć. Spośród
państw, z którymi porównywano Szwajcarię, szczególne miejsce przypadło Austrii.
Oba kraje mają analogiczne warunki naturalne, ale Austria została członkiem EOG,
a krótko potem także UE. Wynik badań wskazywał, że tempo wzrostu w Austrii w
analizowanym okresie było wyższe niż w Szwajcarii, a dochód narodowy brutto na
głowę mieszkańca osiągnął wartość 90% notowanego w Szwajcarii.
Krytycznie do zaprezentowanych ocen odniósł się jeden z poważanych
proeuropejskich szwajcarskich publicystów – Roger de Weck, który uznał
stanowisko Fundacji Avenir Suisse za samooszustwo polegające na ponownych
wezwaniach do reform, ponieważ elektorat jako suweren ciągle nie jest gotowy do
zmiany nastawienia do kwestii członkostwa w UE. W ocenie de Wecka trzeba mieć
świadomość, że tworzone dotychczas i będące niejednokrotnie przedmiotem debaty
projekty bardziej lub mniej potrzebnych reform zawiodły jako strategia, z czego
czas wyciągnąć wnioski. Nie czyni tego jednak Avenir Suisse, od której należałoby
oczekiwać, że wskaże odpowiednią strategię realizacji formułowanych przez nią
celów. Wspomniana publikacja fundacji takiej strategii nie wskazuje. Na tym
właśnie, zdaniem de Wecka, polega zasadniczy błąd wszystkich, którzy walczą
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– Nein, Orell Fuessli Verlag, Zürich 2003.
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o reformy gospodarcze, ale jednocześnie odrzucają najprostszą do tego drogę,
a mianowicie członkostwo w UE. 64
Oceniając politykę Szwajcarii w latach 1986 – 1992, należy stwierdzić, że
rząd Szwajcarii, biorąc pod uwagę zwiększoną dynamikę integracji europejskiej i
zasadnicze przekształcenia w globalnym układzie sił po 1989 r., przygotowywał
rozstrzygnięcie w postaci daleko idącego zbliżenia z UE, co wykazywało
analogie z nakierowaną na członkostwo w UE ówczesną polityką Austrii, a także
Finlandii i Szwecji. Jednak, mimo poparcia szerokich kręgów klasy politycznej,
zmuszony był ostatecznie zaniechać realizacji tak ukierunkowanej polityki, w
związku z negatywnym rezultatem referendum w sprawie przystąpienia
Szwajcarii do EOG. Trzy pozostałe kraje EFTA, tj. Islandia, Liechtenstein i
Norwegia, weszły do EOG na podstawie umowy, którą wynegocjowała z Komisją
Europejską i podpisała w Porto w 1992 r. także Szwajcaria. Większość jej
obywateli odrzuciła w 1992 r. propozycję przystąpienia do EOG i przeciwna jest
akcesji do UE także obecnie.
Po sprzeciwie wyborców wobec członkostwa w EOG rząd w Bernie nie mógł
nie dojść do jedynego logicznego wniosku, że w dającej się przewidzieć przyszłości
nie uda się zdobyć poparcia większości elektoratu dla sprawy przystąpienia
Szwajcarii do UE. Ze względu na m.in. konieczność przeciwdziałania potencjalnej
izolacji Szwajcarii w Europie władze zmuszone zostały do natychmiastowego
podjęcia kroków zmierzających do zapewnienia dalszego rozwoju stosunków na
podstawie umów bilateralnych, 65 obejmujących wybrane dziedziny współpracy.
Negatywny wynik referendum w sprawie członkostwa Szwajcarii w EOG w 1992 r.
jawi się tym samym jako cezura w szwajcarskiej polityce integracyjnej, gdyż dał
początek trwającemu do dziś, nowemu etapowi rozwoju relacji Konfederacji
Szwajcarskiej i Unii Europejskiej, który przyjęto określać „drogą bilateralną”.
Wynik tego referendum to także jednoznaczny sygnał suwerena, wskazujący na
jego negatywny stosunek do zbyt daleko idącego zbliżenia z UE, zwłaszcza do
perspektywy członkostwa Szwajcarii w UE. W konsekwencji w tym momencie
nastąpiła zasadnicza zmiana kursu w polityce integracyjnej Szwajcarii, w efekcie
której ukształtowana została nowa koncepcja rozwoju relacji z UE.
64
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ROZDZIAŁ IV
UMOWY BILATERALNE JAKO ALTERNATYWA
CZŁONKOSTWA SZWAJCARII W EOG
Negatywny wynik referendum z 6 grudnia 1992 r. w sprawie członkostwa
w Europejskim Obszarze Gospodarczym stanowi cezurę w polityce integracyjnej
Szwajcarii. Jej kierunek wyznaczało planowane wejście do EOG i perspektywa
członkostwa w UE, ale został na dłuższy czas zablokowany przez odrzucenie
umowy w sprawie EOG w referendum. Zapoczątkowano wówczas trwającą do
dziś czwartą fazę szwajcarskiej polityki integracyjnej, której głównym
instrumentem stały się umowy bilateralne. Z czasem rozwinięto je do rangi
oficjalnej linii - strategii bilateralizmu, będącej całościową koncepcją polityki
integracyjnej, innymi słowy koncepcją kształtowania współpracy między
Szwajcarią i Unią Europejską.

4.1. Powrót do polityki umów bilateralnych
Rząd w Bernie, mając świadomość braku poparcia większości elektoratu dla
polityki prowadzącej do przystąpienia Szwajcarii do UE, zmuszony był dokonać
niezbędnych dostosowań w polityce integracyjnej, także z myślą o potrzebie
doraźnego przeciwdziałania izolacji Szwajcarii w Europie. W praktyce oznaczało
to aktywność zmierzającą do zapewnienia rozwoju stosunków z UE na podstawie
umów bilateralnych, 1 obejmujących wybrane dziedziny współpracy. Droga ta
wydawała się optymalnym rozwiązaniem, gwarantującym niezbędny konsensus
na linii rząd – gospodarka – elektorat. Z jednej strony pozwalała na utrzymanie
narodowej suwerenności i statusu neutralności, a drugiej dawała możliwość
uczestnictwa w wymianie gospodarczej w dużym wymiarze. Główny cel polityki
integracyjnej, zarówno w fazie powstawania WE, jak i obecnie, to zapewnienie
dostępu Szwajcarii do europejskiego rynku wewnętrznego przez otwarcie rynków
sektorowych. 2

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.

W oficjalnie opublikowanym 29 listopada 1993 r. dokumencie, jakim był
Raport w sprawie polityki zagranicznej w latach 90., 3 rząd Szwajcarii
zaprezentował nową koncepcję bezpieczeństwa powiązaną z polityką
integracyjną. Częścią tego dokumentu był Raport w sprawie neutralności. 4
Wyrażono tam następujące stanowisko: „wejście Szwajcarii do UE byłoby do
pogodzenia z neutralnością, ponieważ członkostwo w UE nie pociąga za sobą,
według

obowiązującego

prawa

wspólnotowego,

zobowiązań

natury

militarnej”. 5
Odniesienie do zasadniczej kwestii, jaką było przystąpienie do UE, miało
szczególną wymowę w zestawieniu z niedawnym „nie” Szwajcarów w sprawie
członkostwa w EOG, ale jednocześnie stanowisko to osłabiał fakt, że dwa wyżej
wymienione dokumenty rządowe nigdy oficjalnie nie zostały zatwierdzone przez
parlament szwajcarski, lecz jednie przyjęte do wiadomości. Mimo to stały się
podstawą szwajcarskiej polityki zagranicznej, w tym polityki integracyjnej, co w
opinii ekspertów, m.in. Franza Blankarta, z politycznopaństwowego punktu
widzenia nasuwać musi pewne wątpliwości. 6
W 1993 r. rząd Szwajcarii zwrócił się do Komisji Europejskiej z propozycją
rozpoczęcia negocjacji w sprawie umów bilateralnych. Z 15 zaproponowanych
przez Berno obszarów negocjacyjnych Bruksela zaakceptowała jedynie pięć, a
były to: zamówienia publiczne, techniczne ograniczenia w handlu, badania
naukowe, transport drogowy i transport lotniczy. Strona unijna zaproponowała
dwa obszary: rolnictwo i swobodę przepływu osób, pozostające w polu
szczególnego zainteresowania niektórych państw członkowskich. 7
Rozpoczęte w 1994 r. negocjacje były stosunkowo długie, a momentami
trudne. Po uruchomieniu w Szwajcarii procedury inicjatywy powszechnej
(20.02.1994) w celu „ochrony obszaru Alp przed szkodami związanymi z
ruchem tranzytowym” (tzw. Inicjatywa Alpejska) trwające między UE i
Szwajcarią negocjacje zostały zablokowane przez stronę unijną, ponieważ
inicjatywa

niosła

ze

sobą

groźbę

dyskryminacji

zagranicznych

firm

3
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transportowych i naruszenia szwajcarsko-wspólnotowej umowy tranzytowej.
Ostatecznie negocjacje zostały wznowione w listopadzie 1994 r. i zakończyły się
podpisaniem 21 czerwca 1999 r. siedmiu umów, które rozszerzały dostęp
Szwajcarii do rynku UE poza regulacje klasycznej szwajcarsko-unijnej Umowy o
wolnym handlu z 1972 r. Ponieważ umowy te tworzyły z prawnego punktu
widzenia jedną całość (pakiet), przyjęto nazywać je Bilaterale I. W związku z
tym, że ich merytoryczny zakres wyznaczał wymieniony w każdej umowie
obszar, uznaje się je także za umowy sektorowe. 8 Różny stopień zainteresowania
Szwajcarii i Unii Europejskiej poszczególnymi umowami miał istotny wpływ na
postęp w negocjacjach nad nimi. W celu uzyskania w tym zakresie równowagi 9
strona unijna zaproponowała prawne powiązanie umów w jedną całość (podejście
pakietowe) za pomocą tzw. Guillotine Klausel (klauzuli gilotynowej), która
powoduje unieważnienie wszystkich umów, w przypadku gdyby jedna ze stron
wypowiedziała którąkolwiek z nich. 10 Komisja Europejska posługuje się
terminem „klauzula rozwiązania”, a w interpretacji podkreśla, że wszystkie
porozumienia weszły w życie w tym samym czasie i wszystkie przestaną
obowiązywać, jeśli jedno zostanie wypowiedziane.
Wszystkie umowy weszły w życie w tym samym terminie, 1 czerwca
2002 r., po pozytywnym wyniku (67,2% głosów poparcia) fakultatywnego
referendum z 21 maja 2000. Było to jednocześnie definitywne rozstrzygnięcie i
poparcie tzw. bilateralnej drogi rozwoju stosunków z UE, na którą rząd
szwajcarski wkroczył po odrzuceniu w referendum w 1992 r. członkostwa w
EOG. Przystąpienie Szwajcarii do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oznaczałoby pełną gospodarczą integrację, a tym samym równoprawny dostęp do
europejskiego rynku wewnętrznego.
Na pakiet umów Bilaterale I składa się siedem porozumień o współpracy
w następujących sektorach:
■ badania naukowe,
8

Umowy zostały opublikowane w Bundesblatt 1999, s. 6489; zob.:
http://www.humanrights.ch/home/upload/pdf/070321_Factsheets_Billaterale.pdf
9
Chodziło o niedopuszczenie do tego, co zdarzyło się w przypadku wynegocjowanej umowy
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s. 6128.
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■ techniczne bariery wymiany handlowej,
■ swobodny przepływ osób,
■ transport lotniczy,
■ transport kołowy,
■ rolnictwo,
■ zamówienia publiczne.
Wszystkie umowy bilateralne pierwszego pakietu, z wyjątkiem Umowy
w sprawie badań naukowych, mają charakter porozumień otwierających dostęp do
konkretnego segmentu rynku Unii Europejskiej.
4.2. Podstawowe regulacje umów pakietu Bilaterale I
Współpraca Szwajcarii i UE w obszarze badań naukowych ma długie
tradycje. Pierwsze porozumienia zawierane były już w latach 70. i obejmowały
specyficzne dziedziny (drewno jako surowiec odnawialny, fizyka jądrowa,
meteorologia). Porozumienia dotyczące lat 1985–1986 umożliwiały Szwajcarii
ograniczony udział w niektórych programach badawczych Wspólnot Europejskich
na zasadzie project by project, finansowanych bezpośrednio i całkowicie przez jej
rząd. Szwajcaria uczestniczyła jako kraj trzeci w ramowych programach
badawczych UE (RPB) od 1992 r. Umowa bilateralna o współpracy w zakresie
badań naukowych podpisana 21 czerwca 1999 r., zaakceptowana w referendum
21 maja 2000, w życie weszła 1 czerwca 2002. 11 Z chwilą jej zawarcia
szwajcarski sektor badawczy uzyskał prawo pełnego uczestnictwa we współpracy
w ramach 5. RPB UE. Ponieważ umowa jednoznacznie przewidywała udział
Szwajcarii w kolejnych programach, została już dwukrotnie przedłużona − w
2003 r. w związku z 6. RPB (2003−2006) oraz w 2007 r. w związku z 7. RPB
(2007−2013). Wywodzący się ze Szwajcarii uczestnicy projektów badawczych, tj.
wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne, zostali na mocy umowy
zrównani w prawach z partnerami z krajów członkowskich UE. W praktyce
oznacza to, że środki finansowe otrzymują bezpośrednio z Komisji Europejskiej.
Ponadto przysługuje im prawo zgłaszania projektów i zarządzania nimi. Do

11

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).
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zgłoszenia projektu potrzebują jedynie dwu partnerów z krajów UE/EOG bądź
innego państwa stowarzyszonego. 12
Wkład finansowy Szwajcarii do budżetu 7. RPB wynosi 2,4 mld franków
szwajcarskich, co stanowi ok. 2,8% całości środków, którymi dysponuje ten
program, opiewających na sumę 54,6 mld euro (87 mld franków). Dotychczasowa
współpraca wskazuje, że niemal 100% funduszy przekazywanych przez rząd
w Bernie do ogólnego budżetu RPB powraca do Szwajcarii w formie
współfinansowania realizowanych tam projektów. 13 Przeprowadzone w 2005 r.
badania oceniające efektywność RPB wykazały, że w opinii 70% szwajcarskich
uczestników projektów badawczych ich realizacja nie byłaby możliwa bez
partnerstwa w ramach RPB. 14 Jako kraj stowarzyszony z UE, Szwajcaria uzyskała
dzięki wspomnianej umowie szerokie możliwości oddziaływania na realizację
programów badawczych przez udział swoich przedstawicieli w różnego rodzaju
gremiach sterujących i doradczych. Główne kierunki aktywności badawczonaukowej prowadzonej w ramach 7. RPB, wśród których na czoło wysuwają się
technologie

informatyczno-komunikacyjne,

ochrona

zdrowia,

energetyka,

nanotechnologie i ekologia, odpowiadają interesom Szwajcarii, zarówno z uwagi
na wysoki poziom zaawansowania jej badań naukowych w tych dziedzinach, jak i
możliwości współpracy z przemysłem, w tym realizacji projektów prywatno-publicznych, tj. finansowanych ze środków publicznych i prywatnych. 15
Umowa bilateralna o usuwaniu technicznych barier wymiany handlowej,
zwana też MRA, od angielskiego Mutual Recognition Agreement (podpisana 21
czerwca 1999 r., przyjęta w referendum 21 maja 2000, weszła w życie 1 czerwca
2002), 16 przewiduje wzajemne uznawanie certyfikatów zgodności z normami
w odniesieniu do określonych artykułów przemysłowych. W praktyce oznacza to,
że − według przejętej w umowie zasady równoważności prawodawstwa
12

Bilaterale Abkommen Schweiz – Europäische Union, Integrationsburo EDA/EVD, Mai 2008,
s. 33.
13
W ramach realizowanego w latach 2003−2006 6. RPB Szwajcaria uzyskała wsparcie
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dodać 75 mln franków, które popłynęły do międzynarodowych organizacji z siedzibą w Szwajcarii
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Szwajcarii i UE − do wprowadzenia np. szwajcarskiego produktu na rynek UE
wystarcza wyłącznie jeden certyfikat zgodności z normą. Tym samym wydany
przez właściwy urząd w Szwajcarii certyfikat upoważnia producenta do
opatrzenia wyrobu wymaganym przy eksporcie do UE znakiem CE i do
wprowadzenia go na tamten rynek, bez dodatkowych testów i zezwoleń
unijnych. 17 Przed zawarciem umowy eksport nowych artykułów przemysłowych
poprzedzać musiało przeprowadzenia ich przez dwie procedury uzyskiwania
certyfikatu zgodności, szwajcarską i unijną. Dzięki likwidacji podwójnej
procedury uzyskiwania certyfikatów zgodności usunięta została poważna bariera
wymiany handlowej, co przyczyniło się do obniżenia kosztów i skrócenia czasu
potrzebnego na przeprowadzenie formalności związanych z wprowadzaniem na
rynek europejski bądź szwajcarski każdego nowego artykułu przemysłowego.
Należy podkreślić, że rząd Szwajcarii podejmował już wcześniej działania
mające na celu eliminację zróżnicowanych norm w produkcji na rynek
wewnętrzny i europejski. Wprowadził bowiem (po negatywnym wyniku
referendum w sprawie EOG w 1992 r.) obowiązek szerokiego i autonomicznego
dostosowania szwajcarskich standardów technicznych do norm unijnych. 18 Od
tego czasu wszystkie nowe regulacje w zakresie norm i standardów technicznych
przyjmuje się w Szwajcarii w taki sposób, żeby były zasadniczo zgodne z
obowiązującymi w UE. Ciągle jednak utrzymują się różnice, np. w zakresie
ochrony zdrowia konsumentów czy ekologii, które mogą stanowić podstawę do
odstępstw od regulacji europejskich.
Najbardziej skomplikowany przebieg miały negocjacje w obszarze
„swobodny

przepływ

osób”.

Propozycja

zawarcia

bilateralnej

umowy,

wprowadzającej pełną swobodę przepływu osób, zgłoszona została przez stronę
unijną. 19 Chodziło w tym przypadku o szczególne osiągnięcie UE i najistotniejszy
element acquis communautaire. Zawarcie takiej umowy miało duże znaczenie,
gdyż szwajcarska polityka imigracyjna była w owym czasie wysoce restrykcyjna
i polegała na ścisłej kontroli imigracji za pomocą kwot i pozwoleń.
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Bilaterale Abkommen Schweiz – Europäische Union, op.cit., s. 34.
Ustawa federalna odnosząca się do tych zagadnień weszła w życie 1 lipca 1996 r.
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Komisja Europejska podkreślała podczas negocjacji, że umowa winna
oznaczać wprowadzenie pełnej wolności w zakresie przepływu osób. Powołując
się na możliwość odrzucenia takiego rozwiązania w referendum, Szwajcaria
zgłosiła propozycję stopniowej rezygnacji z obowiązującego systemu kwot oraz
pozwoleń i wyraziła sprzeciw wobec wszelkiego automatyzmu we wprowadzaniu
swobody przepływu osób. W pewnym momencie podjęła nawet próbę
przesunięcia negocjacji na późniejszy okres i zaproponowała powrót do stołu
rozmów po trzech latach. Ostatecznie Umowa o swobodzie przepływu osób
została podpisana 21 czerwca 1999 r. (przyjęta w referendum 21 maja 2000, po
ratyfikacji weszła w życie 1 czerwca 2002). 20 Wprowadzała na wniosek
Szwajcarii okresy przejściowe i określała warunki zapewniające jej pełną kontrolę
i gwarancje stopniowego otwierania rynku pracy. Istotny był zapis o możliwości
wypowiedzenia umowy po siedmiu latach, w drodze referendum. UE uzyskała
uznanie zasady swobody przepływu osób na powiązany z sankcją referendum
siedmioletni okres i akceptację przewidzianego po 2014 r. przepływu osób
wolnego od jakichkolwiek restrykcji. 21
Obywatele Szwajcarii i UE na zasadzie wzajemności uzyskali prawo
wyboru miejsca pracy i stałego pobytu (osiedlenia) na terenie Szwajcarii i w
krajach członkowskich UE, 22 pod warunkiem, że legitymują się umową o pracę,
dysponują podstawami formalnoprawnymi, by podjąć pracę na zasadzie
samozatrudnienia, lub, jeśli nie podlegają zatrudnieniu, mogą się wykazać
środkami finansowymi wystarczającymi na utrzymanie i mają ubezpieczenie
zdrowotne.
Swoboda przepływu osób została ugruntowana zapisami o wzajemnym
uznawaniu dyplomów zawodowych i koordynacją w zakresie państwowych
systemów ubezpieczenia socjalnego. Przyjęcie rozwiązania obowiązującego w UE
nie sprawiało Szwajcarii większych trudności, gdyż w zakresie zabezpieczenia
społecznego nie obowiązuje w UE zasada harmonizacji prawodawstwa
poszczególnych krajów, w odróżnieniu od wielu dziedzin objętych wspólną
polityką, i możliwa jest tylko koordynacja ich ustawodawstwa w celu usuwania
20

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).
21
C. Dupont, P. Sciarini, Back to the future..., op.cit, s. 206.
22
M. Vahl, N. Grolimund, Integration without Membership. Switzerland’s bilateral agreements
with the European Union, Center for European Policy Studies 2006, s. 26.
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negatywnych skutków w sferze ochrony socjalnej pracowników migrujących.
Szwajcaria została włączona do wielostronnego systemu ubezpieczeń socjalnych
UE, obejmujących świadczenia emerytalne, ochronę zdrowia, pomoc rodzinie i
inne korzyści w zakresie bezpieczeństwa socjalnego. Umowa o swobodzie
przepływu osób reguluje także kwestie transgranicznego świadczenia usług
w krótkim przedziale czasu.
W umowie, jak już wspomniano, uzgodnione zostały okresy przejściowe,
podczas których mogły być stosowane kontyngenty w zakresie przesiedleń do
Szwajcarii. Ponadto obowiązywała tam zasada pierwszeństwa zatrudniania
własnych obywateli, a w ramach tzw. towarzyszących środków osłonowych
(Begleitendemassnamen) prowadzone były kontrole wysokości płacy i warunków
pracy w celu przeciwdziałania dumpingowi płacowemu i socjalnemu.
Wprowadzona do zapisów porozumienia klauzula ochronna pozwala aż do roku
2014 przywracać kontyngenty, gdyby wymagała tego sytuacja w zakresie
przesiedleń.
Regulacje dotyczące kontyngentów zostały zniesione po pięciu latach
obowiązywania umowy, tj. 31 maja 2007 r., w odniesieniu do starych krajów
członkowskich oraz Malty i Cypru. Początkowo Komisja Europejska zabiegała w
negocjacjach o pełny dostęp do szwajcarskiego rynku pracy także dla pozostałych
krajów, które weszły do UE w 2004 r. Nieustępliwość Szwajcarii oraz poparcie,
jakie Berno uzyskało ze strony Niemiec, Francji i Austrii spowodowały jednak
zmianę stanowiska negocjacyjnego KE.
Ustalenia przyjęte w protokole dodatkowym (Protokole I) wprowadzały
ograniczenia w zakresie zatrudnienia i osiedlania się, które pozostawały w mocy
do maja 2011 r. W stosunku do Bułgarii i Rumunii, będących członkami UE od
2007 r., ustanowiono w kolejnym protokole do umowy głównej (Protokole II)
ograniczenia przesiedleń na siedem lat od momentu wejścia w życie zawartych w
nim uzgodnień. Po tym okresie w odniesieniu do obu krajów ważna będzie
jeszcze przez trzy lata klauzula ochronna, dająca możliwość powrotu do
kontyngentów, gdyby sytuacja tego wymagała.
Umowa o swobodzie przepływu osób, jako jedyna z pakietu Bilaterale I,
została decyzją parlamentu uzależniona od rozstrzygnięcia na szczeblu
federalnym, powiązanego z możliwością odwołania się do referendum. W
rezultacie tej decyzji po upływie siedmiu lat od momentu wejścia w życie umowy,
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najpóźniej do 31 maja 2009 r., Szwajcaria musiała notyfikować UE, czy umowa
będzie obowiązywać w przyszłości. 13 czerwca 2008 r. parlament dużą
większością głosów podjął decyzję o przedłużeniu umowy i jej rozszerzeniu na
Bułgarię i Rumunię. 23 Przeciwko tej decyzji została jednak uruchomiona
procedura przeprowadzenia fakultatywnego referendum.
Paralelnie do wejścia w życie Umowy o swobodzie przepływu osób
wprowadzone

zostały

towarzyszące

środki

zabezpieczenia

(Begleitendemassnamen) przeciwko dumpingowi płacowemu i socjalnemu, w tym
specjalne kontrole mające chronić pracobiorców przed dyskryminacyjnymi
warunkami pracy. 24 W zawiązku z zawarciem umowy ze WE szwajcarskie
związki zawodowe uzyskały prawo do:
■ ułatwień w trybie wprowadzania powszechnych zbiorowych
układów pracy obejmujących wszystkie przedsiębiorstwa w branży,
■ określenia w umowie o pracę minimalnego wynagrodzenia
w przypadku braku układu zbiorowego oraz wprowadzenia kontroli
rynku pracy przez komisje trójstronne składające się z przedstawicieli
władz kantonalnych, pracodawców i związków zawodowych.
Dla pracobiorców z krajów UE-8, w tym z Polski, dostęp do szwajcarskiego
rynku pracy ograniczony był kontyngentami rocznymi wynikającymi z Umowy o
swobodnym przepływie osób. Zezwolenia poza kontyngentami mogły być
udzielane na wcześniejszych zasadach, tj. wyłącznie dla specjalistów w ramach
niewielkich kwot dla krajów trzecich. Do 2011 r. uzyskanie zgody na zatrudnienie
obcokrajowca wymagało udowodnienia niemożności znalezienia pracownika
szwajcarskiego, a wysokość wynagrodzeń i warunki pracy podlegały kontroli.
W praktyce problem przynajmniej początkowo nie istniał, ponieważ kontyngent
na rok 2006 wykorzystany był zaledwie w ok. 25%.
Od 1 kwietnia 2006 r. ruch osobowy między Polską i Szwajcarią odbywa się
także na podstawie dowodów osobistych. Od tego dnia między dziesięcioma
nowymi krajami członkowskimi UE a Szwajcarią zaczęły obowiązywać
postanowienia rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14.06.1971 r. w sprawie

23

Die Schweizer: Europäer außerhalb der EU, „NZZ am Sonntag”, 15.06.2008.
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2008, s. 19.
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stosowania systemów zabezpieczenia społecznego. 25 Obywatele polscy korzystają
z uprawnień, m.in. w zakresie świadczeń z tytułu starości, niezdolności do pracy,
śmierci, wynikających z ustawodawstwa szwajcarskiego, na takich samych
warunkach jak obywatele Szwajcarii.
Bilateralna Umowa o ruchu lotniczym (podpisana 21 czerwca 1999 r.,
przyjęta w referendum 21 maja 2000, w życie weszła 1 czerwca 2002) 26 reguluje
na zasadzie wzajemności dostęp szwajcarskich i unijnych towarzystw lotniczych
do rynku drugiej strony. Szwajcarskie towarzystwa lotnicze w efekcie
dopuszczenia do ruchu lotniczego na zliberalizowanym rynku UE uzyskały
pozycję równoważną europejskim konkurentom. 27 Przesądza o tym: objęcie ich
europejskim zakazem dyskryminacji z powodu przynależności państwowej oraz
prawo nabywania większościowych pakietów akcji towarzystw lotniczych UE.
Jednocześnie wprowadzone zostały istotne rozwiązania, np. swoboda wyboru tras
lotów, wysokości taryf przewozowych oraz wielkości samolotów. Umowa
lotnicza

zastąpiła

12

mniej

rozbudowanych

porozumień

z

państwami

członkowskimi UE w sprawie cywilnego transportu lotniczego.
Transport lotniczy w Szwajcarii ma długie tradycje. Port lotniczy Zurych-Kloten, jako największy w Szwajcarii (przed Genewą, Bazyleą i Bernem), obsługuje
rocznie ok. 12 mln pasażerów. Silna konkurencja ze strony lotnisk w Monachium i
Bazylei powoduje, że liczba pasażerów korzystających z portu w Zurychu od
pewnego czasu pozostaje na niezmienionym poziomie. Po upadku narodowego
przewoźnika SwissAir jego następca SWISS związał się kapitałowo w 2004 r.
z niemiecką Lufthansą.

25

W referendum 24.09.2006 r. obywatele Szwajcarii (68%) poparli rządowy projekt obostrzeń
w ustawie o cudzoziemcach i prawie azylowym. Weszły one w życie 1.01.2007 r. Nowa ustawa o
cudzoziemcach (poprzednia z 1931 r.) ma znaczenie dla obywateli spoza UE i EFTA, ogranicza
bowiem dostęp do szwajcarskiego rynku pracy, umożliwiając imigrację jedynie wysoko
wykwalifikowanym fachowcom. Zaostrza środki przeciw takim wykroczeniom, jak praca na
czarno, stręczycielstwo, pozorowane małżeństwa. Surowsze prawo azylowe przewiduje m.in.
odrzucanie podań osób, które przed złożeniem wniosku zatrzymały się w innym bezpiecznym
państwie, np. w UE. Zob.: Pressekonferenz vom 26. Juni 2006 zur Volksabstimmung vom 24.
September 2006 (neues Ausländergesetz, revidiertes Asylgesetz) Eidg. Justiz- und
Polizeidepartement/Bundesamt für Migration BFM; http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/
data/migration/asyl_schutz_vor_verfolgung/asylgesetz/abstimmungen/rohstoff_asylg_d.pdf
26
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Umowa lotnicza, w odróżnieniu od pozostałych z pakietu Bilaterale I,
oznaczała całkowite przejęcie przez Szwajcarię dorobku prawnego UE w zakresie
prawa lotniczego, co przesądziło, że jest na bieżąco aktualizowana, zgodnie z
nowymi regulacjami unijnymi. Szwajcaria dopuściła opiekę prawną Komisji
Europejskiej i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nad własnymi
towarzystwami lotniczymi w zakresie przestrzegania reguł konkurencji na
europejskim rynku ruchu lotniczego. Nie przyznała jednak wspomnianym
instytucjom prawa rozstrzygania w sprawach związanych z pomocą państwa ani
ingerencji w szwajcarskie ograniczenia dotyczące startu/lądowania wynikające z
polityki ochrony środowiska. 28 W istocie ta częściowo integracyjna umowa
gwarantuje Szwajcarii pełny udział w harmonizacji europejskiego lotnictwa
cywilnego przez organizację i zabezpieczenie lotów w ramach Single European
Sky oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Europie, za które
odpowiada Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotnictwa (EASA). 29
Problematyka

transportu

kołowego

była

pierwotnie

przedmiotem

intensywnych negocjacji między Szwajcarią i UE w sprawie członkostwa w EOG.
W końcowej ich fazie, w listopadzie 1991 r., rząd w Bernie uważał, że udało mu
się osiągnąć znaczący sukces dyplomatyczny w postaci tzw. umowy tranzytowej,
która za priorytet uznawała połączenie kolejowe Północ − Południe z tranzytem
przez Alpy. Wprowadzała także limit transportu ciężarowego po drogach
Szwajcarii do 28 ton oraz zakaz jazdy ciężarówek nocą i w niedziele. 30
Po zwycięskim referendum, przeprowadzonym z inicjatywy powszechnej
(20.02.1994 r., tzw. Inicjatywa Alpejska), w sprawie „ochrony obszaru Alp przed
szkodami związanymi z ruchem tranzytowym”, trwające między UE i Szwajcarią
negocjacje zostały przerwane na wniosek strony unijnej, ponieważ nowa sytuacja
niosła groźbę dyskryminacji zagranicznych firm transportowych oraz stawiała w
pod znakiem zapytania wypełnianie postanowień szwajcarsko-wspólnotowej
umowy tranzytowej. Rada Unii Europejskiej postanowiła na posiedzeniu 16–17
maja 1994 r., że decyzja w sprawie mandatu negocjacyjnego umowy o ruchu
kołowym musi być poprzedzona wyjaśnieniami rządu szwajcarskiego na temat
28

Chodzi tu m.in. o reguły znane jako „osiem wolności lotniczych”.
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realizacji Inicjatywy Alpejskiej. 31 Ostatecznie negocjacje zostały wznowione
w listopadzie 1994 r.
Umowa w sprawie transportu kołowego i kolejowego32 ma dla Szwajcarii
szczególne znaczenie, a jej zawarcie Berno poczytuje sobie za szczególne osiągnięcie
(podpisana 21 czerwca 1999 r., przyjęta w referendum 21 maja 2000, weszła w życie 1
czerwca 2002). Umowa zawiera regulacje wprowadzające reguły koordynacji polityki
transportowej oraz na zasadzie wzajemności stanowi o otwarciu rynku usług
transportowych obejmujących ludzi i towary.33 Szwajcaria ma bardzo dobrze
rozbudowaną sieć autostrad, dróg krajowych oraz linii kolejowych. W transporcie
samochodowym i kolejowym największe znaczenie mają kierunki północ –
południe (Bazylea – Lucerna – Lugano) i wschód – zachód (St. Gallen – Zurych
– Berno – Genewa). Polityka rządu idzie w kierunku maksymalnego przeniesienia
transportu z dróg na tory.
Strony zobowiązały się do poprawy infrastruktury transportu kolejowego,
ponieważ stale rośnie ilość towarów transportowanych z Północy na Południe
(obecnie ok. 110 mln ton towarów rocznie przekracza Alpy, z czego jedna trzecia
przez Szwajcarię). Część koncepcji Umowy o transporcie lądowym między
Szwajcarią a UE z 1999 r. stanowi Nowa Transalpejska Droga Kolejowa (NEAT).
Szwajcaria przyjęła zobowiązanie budowy tunelu stanowiącego podstawę NEAT,
której przewidywane koszty wynosiły 10 mld euro. Dwie trasy tranzytowe – przez
Loetschberg i przez Przełęcz Gottharda – są zasadniczą częścią europejskiego
korytarza transportu towarowego Rotterdam − Mediolan/Genua. Jednocześnie UE
w ramach tego samego projektu przyjęła zobowiązanie zbudowania na południu i
północy infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do NEAT. Umowa jest
wyrazem uznania UE dla polityki transportowej Szwajcarii, ukierunkowanej na
przenoszenie transportu towarowego z dróg na kolej. Wyjściem naprzeciw
postulatom UE była z kolei akceptacja Szwajcarii dla stopniowego podwyższania
limitu tonażu w transporcie z 28 do 40 ton od 2005 r.

31
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Europäischen Gemeinschaft über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Strasse (SR
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Zob.: M. Leuenberger, Tiefe Liebe zur Eisenbahn, http://www.zeit.de/2008/50/DOS-SchweizVerkehr; D. Mariani, Ch. Raaflaub, Verlagerungsziel zu hoch gesteckt,
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Umowa stworzyła prawne podstawy wprowadzenia i stopniowego
podwyższania opłat LSVA (Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe) za
przejazdy samochodów ciężarowych przez Szwajcarię. Ich wysokość wyznaczają:
długość trasy, ciężar ogólny pojazdów transportowych i emisja zanieczyszczeń.
Wprowadzone w 2001 r. opłaty stanowią znaczące źródło finansowania
infrastruktury kolei szwajcarskiej SBB i pozostają ważnym instrumentem
realizacji

polityki

przemieszczania

transportu

towarowego

na

kolej.

Wprowadzane w Szwajcarii opłaty LSVA dla samochodów ciężarowych
wywołały początkowo gwałtowne sprzeciwy transportowców. Wpływ na
późniejszą akceptację z ich strony miały m.in. związane z tymi opłatami efekty w
postaci zmniejszenia pustych przebiegów samochodów ciężarowych, a także
wprowadzenie opłat drogowych w innych krajach Europy (we Włoszech, Francji,
Niemczech, Austrii).
Do końca 2004 r. obowiązywały ograniczenia ciężaru dopuszczonych do
ruchu samochodów ciężarowych. Pojazdy o ciężarze 40 ton mogły poruszać się
tylko po uzyskaniu specjalnego pozwolenia. Od 2005 r. dopuszczony został ruch
ciężarówek 40-tonowych i zlikwidowany wymóg zdobywania zezwoleń.
Jednocześnie podwyższono opłaty LSVA. Wielkość bazowej stawki została
ustalona na 292,50 franka szwajcarskiego dla pojazdu o masie 40 ton na dystansie
300 km. W niedziele, dni świąteczne oraz w godzinach nocnych (22.00−5.00)
ruch pojazdów o łącznym ciężarze powyżej 3,5 tony, siodłowych o
dopuszczalnym ciężarze powyżej 5 ton oraz ciągnących naczepy, których ciężar
przekracza 3,5 tony, jest zabroniony. Dopuszczalna prędkość ciężarówek o masie
powyżej 3,5 tony wynosi w terenie zabudowanym 50 km/h, na autostradzie
− 80 km/h, ale nie mniej niż 60 km/h. Przepisy szczegółowo określają największą
dopuszczalną wagę i rozmiary dla różnych typów samochodów ciężarowych,
przyczep i naczep, zależnie od liczby ich osi.
Stawki przewozowe zawarte w tabeli LSVA zależą od wykazywanego
w dowodzie rejestracyjnym ciężaru całkowitego pojazdu, odległości przewozu i
kategorii ekologicznej silników. Nie jest istotna waga przewożonego ładunku,
opłaty są takie same dla samochodów pustych i załadowanych. W przypadku
ciężarówek z przyczepą liczy się łączna dopuszczalna waga zestawu.
Szczegółową tabelę opłat tranzytowych zamieszczono na stronie internetowej
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Ministerstwa Transportu i Ochrony Środowiska. 34 Szwajcarskie urzędy celne
rygorystycznie przestrzegają dopuszczalnej wagi pojazdów przy wjeździe na
terytorium kraju, w kontekście zarówno regulacji wewnętrznych, jak i zapisów
dokumentu rejestracyjnego. 35
Od 2008 r. Szwajcaria podwyższyła średnio o 11% stawki od przejazdu
przez jej terytorium pojazdów ciężarowych. 36 Przejazd 40-tonowej ciężarówki na
odcinku 300 km, między Bazyleą (granica z Niemcami) i Chiasso (granica z
Włochami), kosztował 325 franków (wcześniejszej 292,50 franka). Podwyżka
miała charakter planowy i nastąpiła w porozumieniu z Unią Europejską, w zamian
za dokonaną wcześniej liberalizację tranzytu towarowego przez Alpy i odejście od
limitowania liczby pojazdów w skali rocznej. Dla samochodów spełniających
klasę czystości spalin według normy Euro 3 przyjęto roczną karencję. Podwyżka
objęła także przewoźników szwajcarskich.
Umowa bilateralna o handlu artykułami pochodzenia rolniczego (podpisana
21 czerwca 1999 r., przyjęta w referendum 21 maja 2000, weszła w życie 1
czerwca 2002) 37 wprowadza ułatwienia przez częściową liberalizację rynków
rolniczych Szwajcarii i UE, które jednak nie oznaczają wolnego handlu. Jej istota
sprowadza się do zmniejszania taryfowych i pozataryfowych barier w obrotach,
obejmujących te segmenty rynku, które dla Szwajcarii i UE mają szczególne
znaczenie. Umowa wzywa do łagodzenia pozataryfowych ograniczeń z zakresu
ochrony

weterynaryjnej

i

fitosanitarnej.

Wśród

koncesji

taryfowych,

wprowadzających limitowanie kontyngentów importowych i zmniejszenie ceł,
szczególnie ważna dla Szwajcarii była pełna liberalizacja od 1 czerwca 2007 r.
handlu serami, a także owocami, warzywami i artykułami będącymi specjalnością
w segmencie mięsa i wina. Dzięki temu np. szwajcarscy producenci owoców i
warzyw uzyskali możliwość eksportu do państw UE na podstawie certyfikatu
wydanego przez właściwy urząd w Szwajcarii, bez poddawania towaru kontroli
w którymś z krajów unijnych.

34

www.uvek.admin.ch/dokumentation (ebi./msz)
www.zoll.admin.ch/d/steuern; www.astag.ch
36
Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) ab dem 1. Januar 2008, Bundesamt für
Verkehr BAV; http://www.spedlogswiss.com/freedoc/?id=10013327
37
Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der
Europäischen Gemeinschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (SR
0.916.026.81).
35
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W dziedzinie weterynarii z końcem 2006 r. wprowadzona została
równoważność

przepisów

dotyczących

higieny

wszystkich

artykułów

spożywczych pochodzenia zwierzęcego. 38 Wcześniej dotyczyła jedynie mleka,
produktów mlecznych oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Wśród
pozataryfowych ułatwień wymienić należy ograniczanie technicznych barier w
handlu, np. różne regulacje dotyczące produktów i procedur dopuszczenia do
obrotu rynkowego czy uznanie na zasadzie wzajemności równoważności
przepisów obowiązujących na terytorium drugiej strony. Dotyczy to m.in.
segmentów wina, alkoholu, biologicznych produktów rolnych i pasz.
W Umowie o handlu artykułami pochodzenia rolniczego strony zobowiązały
się do ochrony na zasadzie wzajemności znaku pochodzenia GUB/AOC i danych
geograficznych GGA/IGP w segmencie wino i alkohol. Jej znaczenie
odzwierciedla fakt, że UE jest najważniejszym partnerem handlowym Szwajcarii.
W pierwszej połowie 2008 r. 69% szwajcarskiego eksportu rolnego o wartości 2,4
mld franków skierowano na rynek UE, a z Unii pochodziło 77% importu rolnego,
wartości 4,8 mld franków.
Umowa nie wprowadziła wolnego handlu artykułami rolnymi, jedynie
liberalizację w tym zakresie. W odniesieniu do zbóż, mleka i mięsa utrzymane
zostały bariery ochronne na granicy. Mimo to, na skutek importu z UE, w
niektórych dziedzinach zwiększał się nacisk konkurencyjny na rolnictwo
szwajcarskie, co miało odzwierciedlenie w powiększającej się ofercie i niższych
cenach.
Szwajcaria deklarowała oficjalnie gotowość szerszego otwarcia rynku
w ramach porozumień WTO i umów z krajami UE, rozumiejąc, że na dłuższą
metę nie ma możliwości ochrony własnego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego przed zagraniczną konkurencją metodami administracyjnymi.
Zdawano sobie sprawę, że odcinanie się od rynków zagranicznych ma negatywne
skutki dla eksportu szwajcarskich towarów. 39
Umowę bilateralną o zamówieniach publicznych (która została podpisana
21 czerwca 1999 r., przyjęta w referendum 21 maja 2000, a weszła w życie

38
39

Bilaterale Abkommen Schweiz – Europäische Union..., op.cit., s. 35.
http://www.schweizerbauer.ch/htmls/artikel_87.html
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1 czerwca 2002) 40 oparto na porozumieniu WTO w sprawie zamówień
publicznych z 15 kwietnia 1994 r. Rozszerzono jednak zakres jej obowiązywania,
objęła

nie

tylko

przedsiębiorstwa

poziom
kolejowe

centralny
i

i

regionalny,

telekomunikacyjne

ale

także

oraz

gminny,

zamówienia

koncesjonowanych prywatnych przedsiębiorstw w sektorze gospodarki wodnej,
energii elektrycznej i gazownictwa. Szwajcarskie przedsiębiorstwa uzyskały na jej
podstawie nowe możliwości uczestniczenia w przetargach w ramach zamówień
publicznych, ogłaszanych w państwach członkowskich UE.

Umowa jest

uzupełnieniem zobowiązań Szwajcarii i WE w ramach GPA. 41
Dzięki temu porozumieniu zagwarantowano na zasadzie wzajemności
dostęp do zamówień publicznych na towary, roboty budowlane i usługi,
udzielanych zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, które posiadają
specjalne i wyłączne prawa, a działają w sektorach kolejowym, gazowym,
grzewczym, węglowym oraz innych, związanych z paliwami stałymi. Ponadto
objęto umową również zamówienia publiczne na towary, roboty budowlane i
usługi udzielane przez podmioty prywatne posiadające specjalne i wyłączne
prawa oraz działające w sektorach energii elektrycznej, wody pitnej, portów
morskich i śródlądowych, lotnisk i komunikacji miejskiej. W rezultacie
porozumienie rozszerza ramy tych zobowiązań do zakresu dyrektyw WE
dotyczących udzielania zamówień publicznych.
4.3. Ratyfikacja umów bilateralnych
We Francji, Irlandii i Belgii ratyfikacja umów bilateralnych odbywała się
z pewnymi trudnościami i przeciągała się. Parlamenty Francji i Irlandii wyraziły
21.11.2001 r. zgodę na ratyfikację wynegocjowanych w latach 1994−1999 i
podpisanych w czerwcu 1999 r. sektorowych umów między UE i Szwajcarią. 42
Pakiet Bilaterale I, zatwierdzony przez parlament Konfederacji Szwajcarskiej we
wrześniu 1999 r., zaakceptowany przez społeczeństwo w referendum 21.05.2000
r. oraz przyjęty w przewidzianej prawem procedurze przez Parlament Europejski,
40

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen
Gemeinschaft über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens (SR 0.172.052.68).
41
Wspólnota Europejska i Szwajcaria są stronami międzynarodowej Umowy o zamówieniach
publicznych – Government Procurement Agrement (GPA). Przepisy GPA wprowadzają zasadę
równego i niedyskryminacyjnego traktowania dostawców i wykonawców z poszczególnych
państw-stron umowy. Zob.: http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm
42
Paris ratifiziert EU Abkommen mit Bern. Kritik an «unausgewogener» Freizügigkeitsregelung,
„Neue Zürcher Zeitung”, 22.11.2001.
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oczekiwał jeszcze na zgodę parlamentu ostatniego kraju członkowskiego UE, tj.
Belgii. Brak tej zgody sprawiał, że Bilaterale I weszły w życie nie jak najpierw
zakładano 1 stycznia 2002 r., lecz kilka miesięcy później – 1 czerwca 2002.
Debata w parlamencie francuskim zawierała swego rodzaju ostrzeżenie pod
adresem Szwajcarii, ażeby nie poddawała się – jak to nazwano − wygodnej iluzji
nieograniczonego w czasie korzystania z taktyki „wybierania rodzynek” w relacjach z
UE. Przedstawiciel socjalistów krytycznie odniósł się do szwajcarskiego raju
podatkowo-bankowego i praktyk prania brudnych pieniędzy.43 Francuski minister do
spraw europejskich Pierre Moscovici w wewnętrznym przesłuchaniu przed
połączonymi izbami parlamentu francuskiego podkreślał, że umowy UE ze
Szwajcarią pozostają środkiem otwierającym jej drogę do przyszłego członkostwa w
UE. Wypowiedź ta wskazuje m.in. oczekiwania, jakie miały w stosunku do polityki
integracyjnej Szwajcarii państwa unijne.
W Belgii oba lokalne parlamenty, waloński i flamandzki, zaakceptowały
Umowę o swobodnym przepływie osób w grudniu 2001. 44 Tym samym Belgia,
jako ostatnie państwo w Unii, przyjęła do wiadomości nieodległe wejście w życie
pierwszego pakietu porozumień gospodarczo-technicznych, zawartych między
Szwajcarią i UE. Pozostałych sześć porozumień bilateralnych, w przeciwieństwie
do Umowy o swobodnym przepływie osób, nie wymagało akceptacji
parlamentów narodowych krajów członkowskich UE. Umowy te mogły jednak
wejść w życie jedynie jako pakiet. Do ostatniej chwili media szwajcarskie
wyrażały obawy, czy z powodu sporu między SwissAirem a Sabeną, wynikłego z
niewywiązania się szwajcarskiego towarzystwa lotniczego z dotacji dla
belgijskiego partnera, co było przyczyną jego bankructwa, nie nastąpi dalsze
opóźnianie ratyfikacji.
Wraz z akceptacją porozumienia przez parlamenty belgijskie zakończony
został pierwszy, „parlamentarny”, etap ratyfikacji umów bilateralnych. Następny
polegał na złożeniu narodowych dokumentów ratyfikacyjnych w Komisji
Europejskiej w Brukseli. W kolejnym etapie Rada Unii przyjęła do wiadomości

43

Ibidem.
Belgische Parlamente stimmen Bilateralen zu. Weg frei für Inkrafttreten in der ersten Hälfte
2002, „Neue Zürcher Zeitung”, 21.12.2001.
44
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ratyfikacje 15 państw członkowskich Unii i podjęła własną decyzję o akceptacji
całego pakietu traktatowego w postaci odpowiedniego dokumentu prawnego.
Umowy pakietu Bilaterale I weszły w życie 1 czerwca 2002 r. Należy
podkreślić, że w kształtowaniu polityki integracyjnej Szwajcarii w owym czasie
miał istotne znaczenie fakt stanowczego odrzucenia w referendum z 4 marca 2001
r. inicjatywy euroentuzjastów „Tak dla Europy”. W konsekwencji perspektywa
członkostwa Szwajcarii w UE przesunięta została poza 2010 r., a umowy
bilateralne stały się jedyną drogą zbliżenia i podstawą współpracy tego kraju z
UE. W połączeniu z autonomiczną implementacją prawa wspólnotowego do
szwajcarskiego systemu prawnego przesądzały one o postępach w procesie
europeizacji Szwajcarii.
4.4. Ocena funkcjonowania umów pierwszego pakietu
Wszystkie umowy bilateralne pierwszego pakietu, z wyjątkiem Umowy
w sprawie badań naukowych, zostały zawarte wstępnie na siedem lat, po czym
przewidziano ich automatyczne przedłużenie na czas nieokreślony. Odstąpienie
od umów wymagało powiadomienia o tej decyzji drugiej strony przed upływem
terminu wstępnego okresu ich ważności, tj. przed 31 maja 2009 r. W odniesieniu
do Umowy w sprawie swobody przepływu osób obie izby parlamentu − izba
niższa – Rada Narodowa (Nationalrat) i izba wyższa – Rada Kantonów
(Ständerat), postanowiły, że rozstrzygnięcie o dalszym jej obowiązywaniu
przyjęte zostanie na szczeblu federalnym, z możliwością odwołania się do
referendum. Do takiego referendum doszło 8 lutego 2009 r.
Umowy bilateralne, zawarte w ramach Bilaterale I, miały przede wszystkim
ułatwić Szwajcarii dostęp do europejskiego rynku wewnętrznego. Oczekiwano, że
dzięki nim gospodarka osiągnie w najbliższych pięciu latach wzrost PKB o 2%
(tj. o ok. 8 mld franków szwajcarskich). 45 Sekretarz stanu w MSZ Franz von
Daeniken, wyrażając optymizm co do przyszłego rezultatu prowadzonych
negocjacji drugiego pakietu umów bilateralnych, przedstawił opinię, że z czasem
UE straci chęć zawierania szytych na miarę umów z krajami trzecimi i będzie
dążyć do regulacji na bazie prawa wspólnotowego.

45

Prognozę taką zaprezentował na konferencji prasowej w Bernie 31.05.2002 r. D. Syz, sekretarz
stanu w Ministerstwie Gospodarki.
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Tabela 10. Skutki realizacji różnych scenariuszy integracyjnych dla Szwajcarii.
Umowy bilateralne
Oddziaływanie
na rynki

Rynki
towarowe

Wpływ na
gospodarkę
i politykę

rynek pracy

otwarcie i wzrost efektywności; zmniejszenie nacisku
na podniesienie płac pracowników wykwalifikowanych

rynek ziemi

bez efektów

rynek kapitałowy

bez efektów

rynek wewnętrzny

wzrost efektywności z tytułu większej integracji
z Jednolitym Rynkiem

handel zagraniczny

niewielki wzrost wartości handlu z UE

polityka fiskalna

wyższe wydatki na towarzyszące środki zabezpieczenia
pracy i badań (łącznie około 0,2% PKB)

polityka pieniężna
Współudział
w decyzjach
politycznych

wewnątrz UE

poza UE

bez efektów
nie

bez zmian

Członkostwo w UE
otwarcie i wzrost efektywności przy zmniejszonym nacisku na
podniesienie płac pracowników wykwalifikowanych
podniesienie czynszów z powodu wzrostu oprocentowania
środków na kontach bankowych; wpływ na ceny nieruchomości
– niejednoznaczny
wzrost oprocentowania; niejednoznaczny wpływ na wartość
majątku
wzrost efektywności za sprawą pełnej integracji z Jednolitym
Rynkiem
przejęcie ceł zewnętrznych UE i pełna integracja z Jednolitym
Rynkiem Wewnętrznym; wzrost wartości handlu z UE i spadek
obrotów w handlu z krajami trzecimi
stały netto transfer 1% PKB do kasy UE; zwiększenie stawki VAT
do 15%
uczestnictwo w Unii Gospodarczej i Walutowej; zastąpienie
franka szwajcarskiego przez euro; spadek korzyści, jakie daje
bonus oprocentowania
tak
w płaszczyźnie międzynarodowej ew. wzrost wpływów, dzięki
reprezentowaniu kraju przez UE; możliwa częściowa utrata
niezależności

Źródło: Raport w sprawie integracji (1999), tłum. S. Kozłowski.
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W komentarzach prasowych zwracano uwagę, że tendencja taka może się
uwidocznić już niebawem, ponieważ do 17 czerwca 2002 r. Komisja Europejska
miała przedstawić brakujące stanowiska negocjacyjne w czterech obszarach
drugiego pakietu umów: zwalczania przestępczości celnej, harmonizacji
opodatkowania dochodów z wkładów bankowych, liberalizacji usług, współpracy
policji i wymiaru sprawiedliwości. Antycypowano tutaj, że przystąpienie
Szwajcarii do Układu z Schengen Bruksela uzależni od dostosowania się Berna
do pozycji Islandii i Norwegii, krajów niebędących członkami UE, ale
włączonych do systemu Schengen. Komentatorzy zgodni byli, że Bilaterale I
stanowią „fundament dalszego pogłębiania stosunków” Szwajcarii z UE. 46
Przygotowany przez rząd federalny po upływie roku bilans obowiązywania
Bilaterale I zawierał ocenę „ostrożnie pozytywną”. 47 Jej podstawą była ankieta
przeprowadzona w 110 prywatnych i publicznych instytucjach, spośród których
42 oceniły zebrane doświadczenia pozytywnie, 32 – neutralnie, a sześć –
negatywnie. Za najważniejsze osiągnięcia uznano stosunkowo niewielką migrację
z UE oraz ograniczenie tranzytowego ruchu samochodów ciężarowych przez
Alpy. Economiesuisse oceniła porozumienia bilateralne jako nieodzowne dla
dalszego rozwoju rynku szwajcarskiego, na którym odnotowano zmniejszenie
kosztów własnych dzięki ułatwionemu dostępowi do rynków UE. Według
ówczesnych szacunków szwajcarskiego Ministerstwa Gospodarki pierwszy pakiet
umów winien przynieść wzrost PKB w okresie pięciu lat o 2% oraz inne korzyści
porównywalne z uzyskiwanymi przez kraje zgrupowane w EOG. 48 Najmniej z
nowych możliwości skorzystało rolnictwo, co tłumaczy się głównie jego niską, na
tle innych krajów, konkurencyjnością.
Pakiet pierwszy wszedł w życie 1 czerwca 2002 r. Podjęta rok wcześniej
przez siły sprzyjające zbliżeniu z UE próba reaktywowania wniosku akcesyjnego
nie powiodła się, podobnie jak jesienią 2003 r. nie udała się próba wycofania go
przez eurosceptyków. Zorganizowane na podstawie inicjatywy powszechnej
referendum pod hasłem „Tak dla Europy” przyniosło wynik negatywny. W
głosowaniu, które odbyło się 4 marca 2001 r., elektorat szwajcarski 76,7% głosów
46

Tak oceniał to L. Ferrari, „Tages-Anzeiger”, 2.06.2002.
Bilaterale Abkommen I Schweiz − EU: Erste Erfahrungen ein Jahr nach Inkrafttreten,
zob.: http://www.admin.ch/cp/d/3ed37670_2@presse1.admin.ch.html
48
H. Hauser, T. Zimmermann, Zum wirtschaftlichen und integrationspolitischen Stellenwert der
bilateralen Verträge Schweiz – EU, Aussenwirtschaft 1999.
47
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odrzucił projekt domagający się od rządu „niezwłocznego podjęcia negocjacji
w sprawie członkostwa Szwajcarii w UE”. Inicjatywa nie znalazła poparcia
większości obywateli w żadnym kantonie. Kantony niemieckojęzyczne wyraziły
sprzeciw znacznie silniejszy (79,8%) niż tzw. Romandie, czyli posługujące się
językiem francuskim (63,1%). Największy odsetek głosów negatywnych
zanotowano w kantonach środkowej Szwajcarii: Uri (90,6%), Appenzell (89,8%),
Schwyz (89,3%), a najmniejszy w Neuenburgu (51,2%), Jurze (55,8%) i Genewie
(58,9%). Po raz pierwszy zgodne było stanowisko w kwestii stosunków z UE
Szwajcarii romańskiej i niemieckojęzycznej, przy wysokiej (55%) frekwencji.
Wynik referendum został z zadowoleniem przyjęty przez rząd, a minister
spraw zagranicznych Joseph Deiss podkreślił: „rząd nie traktuje odmowy dla
inicjatywy jako odmowy przystąpienia Szwajcarii do UE i integracja z Unią
pozostaje nadal celem polityki rządu”. W wywiadach dla prasy zaprzeczył, że w
polityce integracyjnej Szwajcarii nastąpi zastój. Podkreślił, że zgodnie z
wypracowanym w 2000 r. raportem politycznym rząd zamierza kontynuować
proces integracji, obserwując skutki wdrażania umów bilateralnych, prowadząc
negocjacje w zakresie nowych porozumień i wdrażając wewnętrzne reformy
przygotowujące kraj do członkostwa w UE. Zapowiedział również, że w latach
2003−2007 rząd podejmie decyzję w sprawie rokowań o akcesji, i w tym sensie
terminarz działań rządu nie ulegnie zmianie pod wpływem wyników
referendum. 49
Z kolei lider SVP i przeciwnik integracji Szwajcarii z UE Christoph Blocher
uznał rezultat głosowania za jednoznaczny sprzeciw społeczeństwa wobec polityki
zmierzającej do akcesji do UE. Wezwał rząd do uznania politycznej porażki i zdjęcia
sprawy członkostwa w UE z porządku dnia polityki szwajcarskiej.
Wynik referendum był niewątpliwie rozczarowaniem dla inicjatorów
− Nowego Europejskiego Ruchu Szwajcarii (NEBS), a także popierających go sił
politycznych, w tym socjaldemokratycznej SP. Przyznawali oni wówczas, że nie
osiągnęli założonego celu i w efekcie doprowadzili do wyhamowania polityki
integracyjnej rządu.
Bilans funkcjonowania umów bilateralnych z UE od początku wypadał dla
Szwajcarii pozytywnie. Oczekiwania gospodarki w dużym stopniu zrealizowano.

49

Zob.: wywiady J. Deissa dla „Tages-Anzeiger” i „Berner Zeitung”, 5.03.2001.
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Istotne znaczenie miało uzyskanie dostępu do niektórych wcześniej zamkniętych
dla niej segmentów rynku unijnego. Wiele branż zanotowało dzięki temu
zmniejszenie kosztów własnych. Stworzyło to, w połączeniu z dotychczasową
praktyką przejmowania norm unijnych, lepsze warunki wymiany handlowej z
całym obszarem Unii. Umowy bilateralne miały przyczynić się, jak oszacowało
federalne Ministerstwo Gospodarki, do wzrostu PKB w najbliższych pięciu latach
o 2%, czyli o ok. 8 mld franków szwajcarskich.
Najmniej z nowych możliwości skorzystało, jak już wspomniano, rolnictwo,
co tłumaczy się głównie jego niską na tle innych krajów konkurencyjnością. W
dziedzinie swobodnego przepływu osób w pierwszym roku obowiązywania
umowy w ciągu dziesięciu miesięcy wykorzystano kontyngenty (15 tys.
zezwoleń) na długi pobyt, co świadczyło o silnych powiązaniach obywateli Unii z
gospodarką szwajcarską. Natomiast kontyngenty na krótki pobyt (115 tys., na
okres do sześciu miesięcy) wykorzystano tylko w połowie, co dowodziło
niewielkiego zainteresowania mieszkańców Unii pracą sezonową w Szwajcarii. 50
Nie potwierdziły się wcześniejsze obawy opinii publicznej o nadmierny
napływ cudzoziemców. Krótkookresowe i średnie kontyngenty pobytu dla obywateli
UE wykorzystano zaledwie w połowie. Największym zainteresowaniem cieszył się
stały pobyt. Osoby korzystające dotychczas z reguł małego ruchu przygranicznego
zmieniały swój status z pracowników sezonowych na stałych rezydentów.51
Wzrosła też liczba obywateli UE wykorzystujących możliwości stałego
osiedlania się w Szwajcarii, zgodnie z zasadą opodatkowania ryczałtowego.
Pozwala ona osobom, które nie uzyskują dochodów w Szwajcarii, zamieszkać
tutaj na stałe, przy czym podstawę wymiaru opodatkowania stanowi pięciokrotna
wartość zajmowanej przez nich nieruchomości i przeciętnych kosztów utrzymania.
Coraz częściej z takich możliwości korzystają najzamożniejsi, ale i przedstawiciele
klasy średniej, głównie z Niemiec, Danii i Holandii. 52

50

W 2008 r. ok. 1 mln obywateli UE mieszkało w Szwajcarii, a ok. 415 tys. obywateli Szwajcarii
– w krajach UE. Ok. 4% mieszkańców UE korzysta z przywilejów swobodnego przepływu osób,
na Szwajcarię przypada z tego 0,2% mieszkańców UE. Obywatele Szwajcarii, którzy osiedlili się
w UE, stanowią 5% ogólnej liczby mieszkańców. Zob.: http://eeas.europa.eu/delegations/
switzerland/eu_switzerland/political_relations/permissieveness/index_de.htm
51
Bilaterale Abkommen I Schweiz − EU: Erste Erfahrungen ein Jahr nach Inkrafttreten, op.cit.
52
W Szwajcarii stopa podatkowa od dochodów jest średnio o 20% niższa niż w krajach progresji
podatkowej.
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ROZDZIAŁ V
KONTYNUACJA POLITYKI UMÓW BILATERALNYCH
W celu podtrzymania polityki oznaczającej stopniową i selektywną
integrację z UE Szwajcaria zadeklarowała już w końcowej fazie negocjacji umów
pakietu Bilaterale I gotowość zintensyfikowania współpracy z Unią Europejską w
zakresie migracji i polityki azylowej. Po pewnym czasie obie strony ogłosiły wolę
kontynuowania negocjacji umów obejmujących nowe, będące przedmiotem ich
obopólnego zainteresowania, obszary współpracy, po czym nastąpiło rozpoczęcie
nowej rundy rozmów, których przedmiotem był drugi pakiet umów bilateralnych,
tzw. Bilaterale II. 1
Komentując rozpoczęcie negocjacji, niektórzy eksperci prezentowali
stanowisko, że Szwajcaria, ze względu na brak skonkretyzowanej koncepcji
dalszego rozwoju relacji z UE, popełnia błąd, przedwcześnie „rzucając się” do II
rundy negocjacji, w pogoni za spektakularnym sukcesem, którym była pierwsza
runda. W kontekście całej debaty artykułowano tezę, że Berno nie ma właściwie
wyboru i im szybciej odkryje, że bilateralizm prowadzi w ślepy zaułek, tym
prędzej przyzna, że jedyną drogą dla Szwajcarii jest członkostwo w UE. 2
Sceptycznie do zamierzeń rządu odniosły się środowiska gospodarcze,
w których najbardziej rozpowszechniona była ocena, że Szwajcaria „niewiele ma
do zyskania, natomiast dużo do stracenia” w przypadku podpisania nowego
pakietu umów bilateralnych. Podkreślano, że sytuacja wyjściowa rozmów
zasadniczo różni się od tej, w której negocjowano pakiet Bilaterale I w latach 90.
W ocenie wspomnianych środowisk Bruksela będzie miała możliwość
wypracowania zasadniczych rozwiązań przede wszystkim w dwu ważnych dla
niej obszarach negocjacyjnych, odnoszących się do tajemnicy bankowej
–

opodatkowania

dochodów

od

kapitału

oraz

zwalczania

przestępstw

podatkowych.

1

Zob.: Botschaft zur Genehmigung der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der
Europäischen Union vom 1 Oktober 2004, Bundesblatt 2004, s. 5965–6564.
2
Takie podejście w dzienniku „Tages-Anzeiger” z 2.06.2002 r. przedstawił znany komentator
i publicysta L. Ferrari.

5.1. Cele i taktyka negocjacji nowych umów bilateralnych
Zaproponowane przez Berno obszary negocjacyjne odzwierciedlały,
podobnie jak umowy Bilaterale I, głównie interesy gospodarcze, niemniej jednak
niektóre wykraczały merytorycznie poza sferę gospodarki. Należało do nich
wejście Szwajcarii do Układu z Schengen 3 i spodziewane korzyści z możliwości
dyskontowania rozwiązań europejskiego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego,
w

tym udziału

w

skoordynowanej

polityce

zwalczania

przestępczości

zorganizowanej, polityce azylowej oraz w projekcie znoszenia kontroli
paszportowych na wewnętrznych granicach w Europie. 4 Generalnie Szwajcaria
widziała w drugim pakiecie umów bilateralnych możliwość kontynuacji
dotychczasowej strategii wobec UE, polegającej na sięganiu po atuty integracji
europejskiej bez jakichkolwiek zmian własnego systemu politycznego i
utrzymaniu pełnej niezależności w kształtowaniu stosunków gospodarczych
z państwami trzecimi. 5
Unia Europejska, mimo początkowego braku entuzjazmu w odniesieniu do
propozycji zawarcia nowych umów bilateralnych, ostatecznie dała odpowiedź
pozytywną, dostrzegając możliwość realizacji także własnych celów. Chodziło tu
najpierw o dwa zagadnienia istotne dla procesu integracji europejskiej –
harmonizację

opodatkowania

dochodów

kapitałowych

oraz

zwalczanie

przestępstw celnych i podatkowych. 6
Zgodę na nową rundę rokowań bilateralnych ze Szwajcarią w dziesięciu
obszarach 25 czerwca 2001 r. wyrazili ministrowie spraw zagranicznych
dziesięciu państw członkowskich UE. Wolę podjęcia rokowań potwierdził 27
czerwca 2001 r. również rząd szwajcarski. Początkowo realne było rozpoczęcie
negocjacji jedynie w czterech obszarach, w odniesieniu do których obie strony
zdefiniowały formalne mandaty negocjacyjne.
4 lutego 2002 r. w Bernie odbyło się spotkanie koordynacyjne, które
wykazało znaczne różnice w podejściu obu stron do tempa negocjacji i wyboru

3

A. Afonso, M. Magetti, Bilaterales II – Reaching the limits of the Swiss third way [w:]
Switzerland and the European Union, s. 216.
4
Schweizer Europapolitik: Wie tragfähig ist der Bilateralismus?, CSS Analysen zur
Sicherheitspolitik nr 37, Juli 2008.
5
A. Afonso, M. Magetti, op.cit., s. 215.
6
T. Cottier, R. Liechti, Die Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union: Eine kurze
Geschichte differenzieller und schrittweiser Integration [w:] „Basler Schriften zur europäischen
Integration” nr 81.
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najważniejszych ich obszarów. 7 O ile UE zależało na rychłym podjęciu tematów
harmonizacji opodatkowania dochodów z oprocentowania wkładów bankowych
(taxation of savings) oraz zwalczania przestępczości celnej i podatkowej
(combating fraud), 8 o tyle Szwajcaria podkreślała, że nie zamierza ulegać presji
czasu i uzależnia podjęcie rozmów od zdefiniowania przez Komisję Europejską
brakujących mandatów negocjacyjnych w priorytetowych dla niej obszarach:
koordynacji polityki azylowej, zwalczania przestępczości międzynarodowej,
współpracy policji, liberalizacji usług, wymiany młodzieży i produkcji filmowej.
Bruksela
dotychczasowego

postulowała
mandatu

wobec
także

strony

o

szwajcarskiej

zwalczanie

oszustw

rozszerzenie
związanych

z

subwencjami unijnymi, podatkiem konsumenckim i VAT. – Nie oczekujemy
niemożliwego, lecz jedynie dostosowania się do europejskich standardów –
powiedział Percy Westerlund, szef delegacji UE. 9 Uzależnił rozpoczęcie
negocjacji w istotnych dla Szwajcarii obszarach od postępów w zakresie
harmonizacji opodatkowania dochodów bankowych i zwalczania przestępczości
celnej. Skrytykował przy tym stosowaną przez Szwajcarię zasadę tzw. podwójnej
karalności

oraz

niewystarczający

dostęp

uprawnionych

władz

krajów

członkowskich UE do dokumentów bankowych w sprawach prania brudnych
pieniędzy. Argumenty podnoszone przez każdą ze stron wskazywały, że zarówno
UE, jak i Szwajcaria oczekiwały na ruch negocjacyjny partnera.
Economiesuisse, jako organizacja będąca centralą i grupą nacisku
szwajcarskiej gospodarki, dała wyraz swemu niezadowoleniu z powodu braku
oficjalnego zaproszenia ze strony rządu do konsultacji w sprawie drugiego pakietu
umów Szwajcaria – UE. W jej ocenie pierwszy pakiet ma dla gospodarki
szwajcarskiej dużo większe znaczenie niż planowany drugi, na którym więcej
można gospodarczo stracić niż zyskać. 10 Niebezpieczeństwo takie wiązało się
przede wszystkim z obszarami zgłoszonymi przez UE: zwalczania przestępczości
celnej oraz harmonizacji opodatkowania dochodów z wkładów bankowych.
Szwajcaria, oferując swoje rozwiązania, stała na stanowisku, że nie może
dopuścić do złamania tajemnicy bankowej.
7

Poker Schweiz – EU, Differenzen bei neuen bilateralen Verhandlungen, „Neue Zürcher Zeitung”,
5.02.2002.
8
Erdrückende Umarmungsversuche der EU, „Neue Zürcher Zeitung”, 27.04.2002.
9
Poker Schweiz – EU..., op.cit.
10
M. Tuora, Wirtschaft auf der Bremse, „Facts”, 7.02.2002.
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Na posiedzeniu w Luksemburgu 17 czerwca 2002 r. ministrowie spraw
zagranicznych zaakceptowali brakujące mandaty negocjacyjne, spełniając wymóg
formalny rozpoczęcia negocjacji we wszystkich obszarach. 11 W ten sposób
Szwajcaria zrealizowała swój postulat paralelnego prowadzenia negocjacji,
a w ramach rewanżu zgłosiła gotowość rozpoczęcia negocjacji od ważnego dla
UE obszaru, tj. opodatkowania odsetek od wkładów kapitałowych obywateli UE
lokujących środki finansowe w bankach szwajcarskich.
Negocjacje drugiego pakietu umów bilateralnych Szwajcaria – Unia
Europejska rozpoczęte zostały 18 czerwca 2002 r. i objęły początkowo dziesięć
obszarów. Siedem z nich to tzw. leftovers, pominięte w pierwszym pakiecie:
liberalizacja rynku usług, przetworzone artykuły rolne, statystyka, ochrona
środowiska, wymiana młodzieży, dostęp do Europejskiego Programu Media,
wspierającego sektor audiowizualny i kinematografię europejską, oraz zniesienie
podwójnego opodatkowania emerytur byłych urzędników UE mieszkających w
Szwajcarii. 12 Trzy nowe i szczególnie ważne dla partnerów obszary to:
harmonizacja opodatkowania dochodów z wkładów bankowych, zwalczanie
przestępstw

podatkowych

sprawiedliwości

oraz

i

celnych,

koordynacja

współpraca
polityki

policji

azylowej

i

wymiarów

(tzw.

obszar

Schengen/Dublin).
Przed rozpoczęciem negocjacji strona szwajcarska postawiła trzy warunki, 13
które były rezultatem doświadczeń wyniesionych z prac nad pakietem Bilaterale I:
■ negocjacje muszą być prowadzone w dziedzinach ważnych dla Szwajcarii
(Układ z Schengen, siedem obszarów nieuregulowanych w ramach
Bilaterale I – leftovers) i nie mogą się ograniczać do kwestii opodatkowania
dochodów z oszczędności czy zwalczania przestępstw podatkowych,
■ dla zagwarantowania wyważonego całościowego wyniku negocjacje
winny być prowadzone i finalizowane paralelnie we wszystkich obszarach,
co jest zgodne z interesem Szwajcarii, ale nie oznacza ich prawnego
powiązania na wzór Bilaterale I, zastosowaną tam klauzulą gilotynową,
■ interesy Szwajcarii jako centrum finansowego, szczególnie kwestia
nienaruszalności tajemnicy bankowej, nie mogą nie być brane pod uwagę.
11

EU Mandate für Bilaterale II vollständig, „Neue Zürcher Zeitung”, 18.06.2002.
A. Afonso, M. Magetti, op.cit., s. 216.
13
T. Cottier, R. Liechti, op.cit., s. 13–14.
12
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Negocjacje w zakresie drugiego pakietu umów bilateralnych prowadzone
były z dużą intensywnością i zostały zakończone w 2004 r. Ostatecznie na
Bilaterale II złożyły się umowy zwierające regulacje w następujących obszarach:
1) opodatkowanie dochodów kapitałowych,
2) zwalczanie oszustw podatkowych i celnych,
3) stowarzyszenie w ramach Umowy z Schengen,
4) handel przetworzonymi artykułami rolnymi,
5) współpraca w dziedzinie statystyki,
6) współpraca w dziedzinie ochrony środowiska,
7) wymiana młodzieży,
8) dostęp do Europejskiego Programu Media,
9) zniesienie podwójnego opodatkowania emerytur byłych urzędników
UE mieszkających w Szwajcarii.
Rozmowy dotyczące większości wymienionych obszarów przebiegały
sprawnie i bez trudności. Problemy pojawiły się w przypadku trzech obszarów, do
których obie strony od początku przywiązywały szczególną wagę: opodatkowania
dochodów kapitałowych, zwalczania oszustw podatkowych i celnych (ważne dla
UE) oraz stowarzyszenia Szwajcarii w ramach Układu z Schengen (ważne
dla Szwajcarii). Znacznie opóźniło to finalizację negocjacji całego pakietu
Bilaterale II.
Wprowadzając
opodatkowania

na

dochodów

listę
z

negocjowanych
wkładów

obszarów

kapitałowych,

Unia

harmonizację
dążyła

do

zahamowania utrzymującego się odpływu kapitału do Szwajcarii. Domagała się
od rządu w Bernie wprowadzenia stosowanej już w większości państw UE zasady
informowania państw macierzystych o dochodach ich obywateli z tytułu
oprocentowania wkładów w bankach zagranicznych.
Oficjalne rozmowy rozpoczęły się w czerwcu 2002 r. Szwajcaria
proponowała rozwiązanie alternatywne w postaci podatku „kasowego” w
wysokości 35%, którym dzieliłaby się z krajem pochodzenia właściciela lokaty,
ale pod warunkiem, że stopę procentową tej samej wysokości przyjmą Belgia,
Luksemburg i Holandia (kraje, które w okresie przejściowym do 2010 r., zamiast
postulowanej przez UE automatycznej wymiany informacji dotyczących
właścicieli kont, również stosowałyby tę formę zapobiegania transgranicznym
ucieczkom podatkowym). Szwajcaria nie godziła się na uchylanie tajemnicy
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bankowej, dlatego przeciwna była przyzwoleniu na automatyczną wymianę
informacji, ale nie wykluczała, że zgodziłaby się na świadczenie pomocy
urzędowej „na wniosek” i po upływie okresu przejściowego w przypadkach
przestępstw podatkowych karanych według jej przepisów pozbawieniem wolności
na okres powyżej sześciu miesięcy (transgraniczne ucieczki podatkowe
traktowane są w Szwajcarii jedynie jako wykroczenia administracyjne, a nie
przestępstwa). Propozycje Berna nie znalazły aprobaty UE, gdyż według Brukseli
nie były równoważne z postulowaną po szczycie w Feira automatyczną wymianą
informacji dotyczących właścicieli kont bankowych w bankach zagranicznych. 14
Włączenie Berna do współpracy było istotne, ponieważ Belgia, Luksemburg i
Austria uzależniały swój udział w ujednoliceniu opodatkowania dochodów
bankowych w ramach UE od równoważnych działań krajów trzecich, przede
wszystkim Szwajcarii.
Na osiągnięcie ostatecznego kompromisu w sprawach dotyczących
opodatkowania dochodów od wkładów kapitałowych cudzoziemców w postaci tzw.
podatku źródłowego wpływ miał fakt, że po latach dyskusji ministrowie finansów
UE (ECOFIN) zdecydowali się na wspólny sposób postępowania wobec
transgranicznych oszustw podatkowych. 15 Wypracowany model koegzystencji
przewidywał możliwość wprowadzenia podatku źródłowego od wkładów
bankowych obywateli państw obcych przez Austrię, Belgię, Luksemburg i
Szwajcarię, póki kraje trzecie, takie jak Szwajcaria, nie przyłączą się do systemu
wymiany informacji „na wniosek”. Stopa podatku ustalona została jak następuje: od
2004 r. – 15%, od 2007 do 2010 r. – 20%, a po tym terminie – 35%. Początkowo
przewidywano wprowadzenie przez wszystkie kraje UE automatycznej informacji
bankowej

od

2011

r.

Sprawa

ta

spadła

jednak

z porządku dnia, przynajmniej dla grupy wymienionych państw. Pozostałe były
gotowe do zaakceptowania obowiązku wymiany informacji od 2004 r. Umowa,
która weszła w życie 1 czerwca 2005 r., wprowadziła podstawy prawne dla
Rada Europejska na spotkaniu w Santa Maria Da Feira 19–20 czerwca 2000 r. zatwierdziła
w ramach tzw. pakietu podatkowego ustalone przez Radę ECOFIN porozumienie i harmonogram
prac, w którym przewidziano stopniowe osiągnięcie stanu, kiedy wymiana informacji jest
podstawą opodatkowania dochodów z oszczędności nierezydentów. Rada Europejska wezwała
Radę ECOFIN do zdecydowanego kontynuowania prac nad wszystkimi elementami całościowego
dokumentu, aby zapewnić jak najwcześniej, najpóźniej zaś do końca 2002 r., osiągnięcie pełnego
porozumienia w sprawie przyjęcia dyrektyw i wdrożenia wszystkich postanowień.
15
Ein grosser Schritt und viele offene Fragen. Der Bundesrat zum EU Beschluss zur
Zinsbesteuerung, „Neuer Zürcher Zeitung”, 23.01.2003.
14
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transgranicznego opodatkowania dochodów z oprocentowania wkładów w bankach
szwajcarskich osób ze stałym miejscem zamieszkania w krajach członkowskich
UE. Według danych Biura Integracji w Bernie w 2007 r. wartość opodatkowania
wkładów opiewała na kwotę 653 mln franków szwajcarskich, z czego 490 mln
(75%) przekazano państwom członkowskim UE, a 163 mln (25%) Szwajcarii.16
Federalne Ministerstwo Finansów stwierdziło, że porozumienie państw UE
odpowiada

zasadniczym

założeniom

stanowiska

Berna.

Szwajcarskie

Stowarzyszenie Bankierów wyraziło przekonanie, że w tej sytuacji UE
zaakceptuje podstawowe punkty szwajcarskiego stanowiska prezentowane w
negocjacjach na temat środków równoważnych wobec automatycznej wymiany
informacji.
Również partie polityczne opublikowały swe pozytywne opinie dotyczące
decyzji ministrów finansów UE. Partia Socjaldemokratyczna (SP) stwierdziła, że
Szwajcaria musi wykorzystać uzyskany czas na znalezienie rozwiązania
problemów ucieczek podatkowych. Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CVP)
podkreśliła, że upór Szwajcarów w kwestii obrony tajemnicy bankowej opłacał
się, a Partia Liberalno-Demokratyczna (FDP) przestrzegała, że „na razie mamy do
czynienia jedynie ze zwycięstwem etapowym”.
W komentarzach podkreślano, że Szwajcarii udało się narzucić Unii
Europejskiej kompromis. Istnieją ku temu trzy powody. Po pierwsze, rząd nie
miał żadnego wyboru, bo gdyby nawet zrezygnował z tajemnicy, i tak przegrałby
sprawę w referendum. Po drugie, w stanowisku UE były luki (najpierw dotyczyło
podatków od odsetek bankowych osób fizycznych, potem zostało poszerzone o
problematykę ucieczek podatkowych). Po trzecie, Szwajcaria przedstawiła dobrą
ofertę podatku od dochodów bankowych (stopa 35%). Decyzja Brukseli nie
oznacza, że tajemnica bankowa jest uratowana po wsze czasy. Udało się już ją
ominąć USA: szwajcarskie banki musiały stwierdzać, że ich amerykańscy klienci
nie

przechowują

w

skrytkach

żadnych

niezadeklarowanych

papierów

wartościowych. Minister finansów Konfederacji Kaspar Villiger stwierdził
(23.01.2003), że to nie Szwajcaria była zobligowana do szybkiego zakończenia

16

Schweizerische Europapolitik: Die bilateralen Abkommen, Integrationsbüro EDA/EVD,
Februar 2009.

168

negocjacji z UE w sprawie opodatkowania odsetek bankowych: „My mogliśmy
czekać nawet 20 lat”. 17
Wypracowany kompromis i „uratowanie” szwajcarskiej tajemnicy bankowej
wcale nie oznaczały, jak chciała Komisja Europejska, że Szwajcaria zgodzi się od
tego momentu traktować poszczególne porozumienia oddzielnie, a nie jako
pakiet. 18 Rząd Konfederacji Szwajcarskiej stał niezmiennie na stanowisku, że
pakietu umów nie można dzielić na pojedyncze części, a Umowa o
opodatkowaniu dochodów z oprocentowania oszczędności bankowych zostanie
parafowana dopiero po sfinalizowaniu negocjacji pozostałych porozumień. Dla
Berna szczególne znaczenie miały umowy o współpracy policji i wymiaru
sprawiedliwości oraz o koordynacji polityki azylowej (obszar negocjacyjny
Schengen/Dublin), a tzw. pakietowe podejście było taktyką, która miała zapewnić
realizację celów negocjacyjnych Szwajcarii. W sześciu innych dziedzinach
(współpracy w zakresie statystyki, ochrony środowiska, zniesienia podwójnego
opodatkowania emerytur byłych urzędników unijnych, swobodnego obrotu
przetworzonymi artykułami rolnymi, wymiany młodzieży, mediów) osiągnięto
porozumienie we wszystkich zasadniczych kwestiach.
Wpisana początkowo do pakietu Bilaterale II Umowa o liberalizacji rynku
usług została w marcu 2003 r. wycofana z negocjacji na podstawie zgodnej
decyzji Komisji Europejskiej i Szwajcarii. Strony zapowiedziały wprawdzie
powrót do negocjacji w przyszłości, 19 ale do dnia dzisiejszego rozmowy nie
zostały wznowione. Przejęcie przez Szwajcarię unijnego dorobku prawnego w
zakresie nadzoru i kontroli usług oraz świadczenia pomocy urzędowej i prawnej
było nie do przyjęcia głównie przez szwajcarski sektor bankowy. 20 Ze względu na
daleko idącą blokadę liberalizacji rynków usług pocztowych i energii,
wprowadzoną dla ich ochrony przed zagraniczną konkurencją, możliwości
liberalizacji na podstawie nowej umowy były w Szwajcarii raczej ograniczone.

17

Bilaterale 2 nach der Pokerrunde, „Neue Zürcher Zeitung”, 27.01. 2003.
Nie oznaczało to całkowitego zniwelowania różnic w oczekiwaniach stron. UE uznawała
wprowadzenie podatku źródłowego za pierwszy krok w kierunku wymiany informacji
o właścicielach lokat, podczas gdy dla Berna było to rozwiązanie ostateczne.
19
Ch. Nufer, Bilaterale Verhandlungen, wie weiter? Liberalisierung der Dienstleistungen
zwischen der Schweiz und der EU: Gewinner und Verlierer aus Schweizer Sicht [w:] Basler
Schriften zur europäischen Integration nr 81.
20
Vorläufige Beurteilung des Dossiers durch die Wirtschaft, Strategiepapier Economiesuisse vom
Frühjahr 2003, s. 13.
18
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Z kolei UE nie była gotowa zaakceptować propozycji uznania na zasadzie
wzajemności regulacji prawnych drugiej strony.
5.2. Podstawowe uzgodnienia umów pakietu Bilaterale II
Teksty dziewięciu umów pakietu Bilaterale II parafowano w Brukseli
w czerwcu 2004 r. Po konsultacjach w kantonach, Trybunale Federalnym oraz z
zainteresowanymi organizacjami i partiami politycznymi umowy zostały
podpisane 26 października 2004 r. w Luksemburgu i przedłożone komisjom
parlamentarnym. W sesji zimowej zostały poddane pod głosowanie i przyjęte,
mimo opozycji ze strony SVP. Od ogłoszenia tego rozstrzygnięcia parlamentu w
Biuletynie Federalnym 21 grudnia 2004 r. biegł czas (100 dni) na zebranie
wymaganej liczby podpisów (50 tys.) pod wnioskiem o przeprowadzenie
referendum w sprawie Bilaterale II. SVP, niechętna zbliżeniu z UE, natychmiast
zapowiedziała, że doprowadzi do referendum w kwestii Umowy o stowarzyszeniu
Szwajcarii w ramach Układu z Schengen. Była to jedyna umowa z pakietu
Bilaterale II poddana pod referendum, które przeprowadzono 5 czerwca 2005 r.
Umowa

o

opodatkowaniu

dochodów

kapitałowych 21

dotyczy

opodatkowania odsetek od depozytów obywateli krajów UE w bankach
szwajcarskich. Mimo wysiłków negocjatorów Komisji Europejskiej, którzy
kierowali się potrzebą przeciwdziałania ucieczkom podatkowym, Szwajcarii
udało się obronić funkcjonującą w praktyce tajemnicę bankową.
Podczas negocjacji w sprawie harmonizacji podatków od dochodów
z lokat kapitałowych Berno stanowczo odrzucało żądanie automatycznej wymiany
informacji dotyczących właścicieli kont bankowych, argumentując, że byłoby to
naruszenie prawa o tajemnicy bankowej i mogłoby zasadniczo osłabić zaufanie do
szwajcarskich

banków. 22

Jednocześnie

Szwajcaria

była

gotowa

do

zaakceptowania postulatu świadczenia pomocy z urzędu na wniosek państw UE w
sprawach przestępstw podatkowych jednakże w oparciu o zasadę tzw. podwójnej
karalności. Ponieważ w prawie szwajcarskim przestępstwem jest fałszowanie
21

Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der
Europäischen Gemeinschaft über Regelungen, die den in der Richtlinie 2003/48/EG des Rates im
Bereich der Besteuerung von Zinserträgen festgelegten Regelungen gleichwertig sind (SR
0.641.926.81) und Abkommen vom 26. Oktober 2004 in Form eines Briefwechsels zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Zeitpunkt der
Anwendung des Abkommens (SR 0.641.926.811).
22
A. Afonso, M. Magetti, op.cit., s. 217.
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dokumentów podatkowych, ale uchylanie się od płacenia podatków – jedynie
wykroczeniem administracyjnym, pomoc prawna mogła dojść do skutku w
sytuacji, gdy wnioskodawca wskazywał jako podstawę czyn zagrożony sankcją
karną i analogicznie był on kwalifikowany w prawie Szwajcarii. W przypadku
braku takiej zgodności wniosek nie spełniał wymogów formalnych.
W stanowiskach państw UE w odniesieniu do tajemnicy bankowej wystąpiły
istotne różnice, co stało się przyczyną przerwy w negocjacjach pod koniec 2002 r.
Nieustępliwość

Szwajcarii,

a

także

postawa

trzech

zainteresowanych

utrzymaniem status quo państw UE – Austrii, Belgii i Luksemburga,
doprowadziły do wypracowania w styczniu 2003 r. przez ministrów finansów
państw członkowskich UE (ECOFIN) formuły koegzystencji dwóch różnych
sposobów uszczelniania systemów bankowych. 23 Pierwszy, obowiązujący od roku
2004 w większości krajów unijnych, polega na automatycznej informacji
bankowej „na wniosek”, drugi zaś – na wprowadzeniu tzw. podatku źródłowego.
Podpisana Umowa o opodatkowaniu dochodów kapitałowych wprowadziła
obowiązek przekazywania części podatku od odsetek depozytów obywateli
krajów UE, ulokowanych w bankach szwajcarskich, do krajów pochodzenia
kapitału. Uzgodniono przy tym zwiększającą się co trzy lata stopę przekazów:
15% w pierwszych trzech latach obowiązywania umowy, 25% w następnych
trzech i 35% od roku 2011. Tak naliczony podatek w 75% przekazywany jest do
krajów pochodzenia kapitału, reszta pozostaje w Szwajcarii, z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów administracyjnych. Strona szwajcarska nie musi ujawniać
danych właścicieli depozytów. Tym samym, mimo twardej postawy negocjacyjnej
Brukseli, Szwajcarom udało się obronić tajemnicę bankową. Długi proces
ratyfikacyjny w Szwajcarii spowodował, że wprowadzenie systemu do praktyki
bankowej nastąpiło dopiero 1 lipca 2005 r. Wielkość transferów do
poszczególnych krajów, w tym do Polski, ilustruje tabela 20. w rozdziale VII.
W negocjacjach drugiego pakietu umów bilateralnych strona unijna
koncentrowała się przede wszystkim na Umowie w sprawie opodatkowania
dochodów od kapitału, której zawarcie oznaczało włączenie Szwajcarii do
europejskiego systemu transgranicznego opodatkowania tego rodzaju dochodów,
ale jako równie ważny cel traktowała sprawę zwiększenia skuteczności

23

Ibidem.
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w zwalczaniu przestępstw podatkowych przez zawarcie odpowiedniej umowy. 24
W tym przypadku chodziło o doprowadzenie do umownego zobowiązania między
Szwajcarią i Wspólnotą Europejską zapewniającego urzędową pomoc prawną
w odniesieniu do deliktów w zakresie podatków pośrednich.
Trudności w negocjacjach odzwierciedlało fiasko zakończonej 18 kwietnia
2002 r. w Brukseli kolejnej rundy rozmów. Według delegacji szwajcarskiej dalsze
ustępstwa wobec UE zagrażałyby nienaruszalności tajemnicy bankowej. W
komunikacie wydanym przez przewodniczącego delegacji Rudolfa Dietricha
wskazano możliwość wykorzystania innych niż umowa dróg rozwiązania
problemu przestępczości celnej i przemytu, np. przez zmiany w ustawodawstwie
wewnętrznym. Tekst komunikatu odebrany został jako zapowiedź zerwania
negocjacji. Wywołało to natychmiastową reakcję Federalnego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych oraz Federalnego Ministerstwa Gospodarki: stanowisko
Dietricha, podwładnego ministra finansów Kaspara Villigera, nie zostało
uzgodnione z rządem i jest sprzeczne z jego polityką. Genewska gazeta codzienna
„Le Temps” zarzuciła ministrowi finansów sabotaż drugiego pakietu umów
bilateralnych. 25
Z informacji pochodzących z kręgów rządowych wynikało jednak, że
gabinet w Bernie wypracuje na najbliższym posiedzeniu nowe, bardziej
elastyczne stanowisko negocjacyjne. Miało zawierać generalne uznanie uchylania
się od płacenia unijnych ceł i VAT za czyn przestępczy, a więc dający podstawy
do pomocy prawnej ze strony Szwajcarii na rzecz wnioskujących krajów Unii. Do
tej pory szwajcarscy negocjatorzy obstawali, pod naciskiem banków, przy jasno
zdefiniowanym katalogu czynów podlegających ściganiu. 26 Zmiana stanowiska
była rozważana już wcześniej, ale dopiero w obliczu groźby zerwania negocjacji
rząd zdecydował się na mniej dogmatyczne podejście w tej sprawie.
W komentarzach prasowych zwracano uwagę, że „Szwajcaria i jej banki nie
mogą już sobie pozwalać na tworzenie zachęt do ucieczek podatkowych dla
przemytników i oszustów”. Podkreślano też, iż atak terrorystyczny z 11 września
2001 r. zmienił świat. Kto nadal broni się przed międzynarodowymi umowami
24

Abkommen vom 26. Oktober 2004 über die Zusammenarbeit zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten
andererseits zur Bekämpfung von Betrug und sonstigen rechtswidrigen Handlungen, die ihre
finanziellen Interessen beeinträchtigen (SR 0.351.926.81).
25
Kaspar Villiger chce zdyskredytować Bilateralia II, „Le Temps”, 20.04.2002.
26
Couchepin koryguje wpadkę Villigera, „Sonntagszeitung”, 21.04.2002.
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w sprawie kontroli przestępczych transferów pieniężnych, musi się liczyć z
zarzutem ochraniania terrorystów. Ustępstwa w dziedzinie tajemnicy bankowej
nie powinny a priori szkodzić pozycji banków. Umowa o zwalczaniu
przestępczości celnej i przemytu może być podstawą oczekiwań, by w zamian
uzyskać korzystny rezultat w innych obszarach negocjacyjnych. 27 Kalkulowano
np., że porozumienie w sprawie zwalczania przestępczości podatkowej pozwoli
na korzystne uzgodnienia dotyczące harmonizacji opodatkowania dochodów z
wkładów bankowych. Według szacunkowych danych banki szwajcarskie
zarządzały w owym czasie czwartą częścią depozytów na szacowanym na 8500
mld franków światowym rynku klientów prywatnych. Związek Bankierów
Szwajcarskich wzywał do wysiłków na rzecz utrzymania tego stanu rzeczy. 28
Cała sytuacja spowodowała zaostrzenie sporu w kwestii polityki
integracyjnej między partiami politycznymi. Przeciwna Bilaterale II i zbliżeniu z
UE Szwajcarska Partia Ludowa próbowała na zamieszaniu zbić kapitał
polityczny. Po jej stronie stanął też szef liberalno-demokratycznej FDP Gerold
Bührer, którego stanowisko zbieżne było z opiniami szwajcarskiego świata
gospodarki. Przedstawiciele tych kręgów utrzymywali, że drugi pakiet
porozumień nie jest dla Szwajcarii tak ważny jak Bilaterale I. Przestrzegali także
przed błędami w postaci ustępstw w sprawach tajemnicy bankowej, z uwagi na jej
podstawowe znaczenie dla szwajcarskiej gospodarki.
W ramach umowy o zwalczaniu oszustw podatkowych i celnych Szwajcaria
zgodziła się ostatecznie świadczyć pomoc prawną w przypadku cięższych
deliktów, tj. powyżej wartości 25 tys. euro. Umowa dotyczy oszustw w zakresie
podatków pośrednich (VAT i akcyzy), ceł, nienależnie pobranych subwencji
eksportowych i zorganizowanego przemytu. Dopuszcza się udział przedstawicieli
unijnych organów ścigania w czynnościach dochodzeniowych i wgląd w konta
bankowe. Szwajcaria zobowiązała się poszerzyć także zakres pomocy prawnej dla
państw UE w zwalczaniu przypadków prania brudnych pieniędzy.
Berno

nie

zobowiązywałaby

przyjęło
do

unijnej

konfiskaty

definicji
dokumentów

oszustwa

celnego,

bankowych

która

również

w

przypadkach uchylania się obywateli Unii od obowiązków podatkowych. Na
terenie Szwajcarii czyny takie traktowane są jako wykroczenia administracyjne.
27
28

D. von Burg, Strach Villigera przed własną odwagą, „Sonntagszeitung”, 21.04.2002.
P. Hollenstein, Walka Villigera o ochronę tajemnicy bankowej, „NZZ am Sonntag”, 21.04.2002.
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Rząd godził się na współpracę z państwami Unii tylko w przypadkach, kiedy dany
czyn również w Szwajcarii, a nie tylko w zainteresowanym kraju unijnym, jest
traktowany jak przestępstwo, tzn. za jego popełnienie grozi kara pozbawienia
wolności na okres nie krótszy niż sześć miesięcy. W ten sposób bronił wymogu
tzw. podwójnej karalności czynu, mając na uwadze, że odejście od niego
obniżyłoby atrakcyjność szwajcarskich banków dla klientów z krajów unijnych. 29
W założeniach Brukseli stowarzyszenie Szwajcarii w ramach Układu
z Schengen, w tym możliwość jej uczestniczenia w tworzeniu – na równi z innymi
państwami stowarzyszonymi – nowych regulacji prawnych w tym obszarze,
gwarantowało usuwanie niektórych przeszkód w swobodnym przepływie osób,
wynikających z położenia geograficznego Szwajcarii, oraz miało wzmocnić
współpracę w dziedzinach objętych dorobkiem Schengen. 30
Zainteresowanie Berna umową stowarzyszeniową w ramach Układu
z Schengen 31 podyktowane było dążeniem do zdobycia prawa korzystania
z europejskich rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Chodziło
o wejście do ustanowionej przez UE przestrzeni wolności, bezpieczeństwa
29

Według szacunków wartość pochodzących z RFN nieopodatkowanych środków pieniężnych
zdeponowanych w bankach szwajcarskich wynosi od 100 do 300 mld euro. Zob.: G. Bohsem,
Schwarzgeld in der Schweiz – Schwere Zeiten für Steuerhinterzieher, Suddeutche.de, 26.03.2010.
www.sueddeutsche.de/geld/schwarzgeld-in-der-schweiz-schwere-zeiten-fuer-steuerhinterzieher1.5988
30
Podstawowe regulacje prawa wspólnotowego w zakresie swobody przemieszczania się: art. 17
i 18 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Układ z Schengen z 14.06.1985 r. w
sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (zob.: tekst w DzU WE L 239 z
22.09.2000 r.), Konwencja Wykonawcza z 19.06.1990 r. do układu z 14.06.1985 r. w sprawie
stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (tekst w DzU WE L 239 z 22.09.2000 r.),
Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie prawa
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium
państw członkowskich (…), Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu i Rady z 15.03.2006
r., ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks
graniczny Schengen).
31
Układ z Schengen, zwany też Schengen I (the Schengen Agreement), podpisało 14.06.1985 r.
pięciu członków Wspólnot Europejskich (Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg i Holandia) w
miasteczku Schengen w Luksemburgu. Ma on charakter porozumienia politycznego państw
członkowskich i oznacza zniesienie wewnętrznych kontroli granicznych, a tym samym swobodny
przepływ osób i dóbr Zob.: tekst w DzU WE L 239 z 22.09.2000 r.; S. Łodziński, Porozumienia z
Schengen, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Raport nr 77, sierpień 1995 r.
Konwencja z Dublina (sporządzona w Dublinie 15.06.1990 r., weszła w życie 1.09.1997, obecnie
stanowi część Układu z Schengen; w 2003 r. została zastąpiona nową umową Dublin II) wyznacza
państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z państw
członkowskich Wspólnot Europejskich. Realizacja ustaleń z Dublina ma zapobiegać
wielokrotnemu składaniu wniosków o azyl w różnych państwach. Dzięki wspólnemu systemowi
informatycznemu możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku w jednym kraju. Dzięki wspólnej
bazie danych ktoś, kto złożył kilka wniosków, będzie odesłany do kraju, gdzie trwa już procedura
rozpatrywania jego wniosku o azyl. Zob.: M.P. Vink, Dublin System, Maastricht University 2012,
http://www.fdcw.unimaas.nl/staff/files/users/215/Dublin%20System_EGHM.pdf
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i sprawiedliwości, czyli obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych, w
którym jednak stosuje się działania zastępcze zapewniające wysoki poziom
bezpieczeństwa. Hermetyczność obszaru Schengen i brak mechanizmów
koordynacji w zakresie polityki azylowej z UE mogłyby spowodować, że
Szwajcaria stanie się krajem koncentrującym nielegalną imigrację, a co za tym
idzie – także zorganizowaną przestępczość.
Negocjacje umowy były trudne i trwały prawie dwa lata. Szwajcaria
domagała się gwarancji, że Unia nie dokona kolejnego zamachu na tajemnicę
bankową, tym razem w odniesieniu do podatków bezpośrednich, wykorzystując
jeden z zapisów Umowy z Schengen (art. 51a). Ostatecznie Komisja Europejska
zgodziła się, że Szwajcaria nie będzie zobowiązana do uchylania tajemnicy
bankowej w przypadkach ucieczek obywateli państw unijnych przed ojczystym
fiskusem.
Generalnie Szwajcaria wychodziła z założenia, 32 że umowa o współpracy
w obszarze Schengen pozwoli jej wzmocnić bezpieczeństwo wewnętrzne i
obniżyć koszty związane z polityką azylową, a jednocześnie zagwarantuje
suwerenne

i

autonomiczne

rozstrzygnięcia

w

kwestii

implementowania

przyszłych aktów prawnych.
W negocjacjach Umowy z Schengen Szwajcaria domagała się przyznania jej
klauzuli ochronnej, zabezpieczającej przed takim rozwojem prawa unijnego, który
kolidowałby z zasadami neutralności, demokracji bezpośredniej, federalizmu oraz
z tajemnicą bankową. 33
Podczas spotkania ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE
w Brukseli 27.02.2003 r., poświęconego negocjacjom umowy w sprawie
przystąpienia Szwajcarii do Układu z Schengen, odrzucono postulat rozszerzenia
mandatu negocjacyjnego z myślą o wyjściu naprzeciw oczekiwaniom Szwajcarii
i dopuszczeniu regulacji o charakterze rozwiązań specjalnych. 34 Oficjalne
negocjacje w tej sprawie rozpoczęto latem 2002 r. Komisarz wymiaru
sprawiedliwości oraz obszaru wolności i bezpieczeństwa Antonio Vitorino
podkreślał przy tej okazji, że UE jest przychylna staraniom Berna, ale nie
32

Obrona tego stanowiska była możliwa z powodu różnic w interpretacji odnośnego zapisu (art.
51a) Układu z Schengen.
33
Ibidem.
34
Geringe Verhandlungsmarge für Bern – Baldige Einigung bei der EU Zinsbesteuerung?, „Neue
Zürcher Zeitung”, 28.02.2003; Schengen: UE gegen Rosienenpikerei, „Der Bund”, 28.02.2003.
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zamierza się godzić na żadne rozwiązania specjalne. Trudności w negocjacjach
nastręczały na tym etapie trzy kwestie:
■ kwestia okresu przejściowego; Szwajcaria domagała się dwuletniego
okresu przejściowego na przejęcie dorobku prawnego Schengen,
uzasadniając to koniecznością przeprowadzenia referendum, podczas
gdy UE godziła się tylko na sześć miesięcy, czyli termin wyznaczony
Norwegii i Islandii;
■ różnice w interpretacji art. 51 Konwencji Schengen; Szwajcaria nie
akceptowała obowiązku udzielania pomocy prawnej w przypadku
uchylania się obywateli od płacenia podatków, argumentując, że w
świetle prawa szwajcarskiego nie jest to przestępstwo, lecz jedynie
wykroczenie administracyjne;
■ kwestia klauzuli ochronnej w odniesieniu do systemowych rozwiązań
Konfederacji

Szwajcarskiej;

Berno

domagało

się

zapisów

zabezpieczających przed skutkami nowelizacji prawa UE, które
kolidowałyby z zasadami neutralności, demokracji i federalizmu oraz
tajemnicy bankowej.
Umowa w sprawie przystąpienia Szwajcarii do Układu z Schengen35 podpisana
została 26 października 2004 r. W referendum z 5 czerwca 2005 r. Szwajcarzy
poparli będące skutkiem tej umowy wejście kraju do strefy Schengen, oddając 54,6%
głosów za i godząc się na łagodniejsze reżimy kontroli na swoich granicach. Dla nich
oznaczało to zniesienie kontroli przy wjeździe do krajów UE oraz korzystanie z
Systemu Informacyjnego Schengen, zawierającego bazy danych o przestępcach i
odrzuconych wnioskach azylowych. Zwolennicy wejścia do strefy Schengen
podnosili argument, że jedynie 3% z grupy 700 tys. podróżnych przybywających
każdego dnia do Szwajcarii podlega kontroli paszportowej i bagażowej, a jedynie
15% kontroli paszportowej. Szwajcaria przekazała dokumenty ratyfikacyjne 20
marca 2006 r., umowa weszła w życie 1 marca 2008.
Wyniki referendum z poszczególnych kantonów szwajcarskich potwierdziły
obraz znany z wcześniejszych głosowań europejskich: wiejskie kantony
niemieckojęzyczne

głosowały

przeciw,

a

tradycyjnie

proeuropejskie

35

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, der Europäischen Union und der
Europäischen Gemeinschaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (SAA, SR 0.362.31).
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francuskojęzyczne na zachodzie kraju – w większości za. W niemieckojęzycznej
części Szwajcarii bardziej skuteczne były argumenty prawicowych populistów i
występującej przeciw włączeniu do UE Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP),
która głosiła, że Schengen oznaczać będzie utratę narodowej suwerenności,
napływ fali obcokrajowców poszukujących pracy oraz wzrost przestępczości. 36 Za
Schengen opowiedzieli się natomiast szefowie szwajcarskich banków, którzy
skierowali do obywateli specjalny apel. Również przedstawiciele środowisk
gospodarczych nie kryli zainteresowania nieograniczonym dostępem do rynków
europejskich. Podkreślić należy fakt, że Szwajcarzy opowiedzieli się za Schengen
w czasie, kiedy w Europie nasilały się nastroje eurosceptyczne 37 i dlatego wynik
referendum miał szczególną wymowę. Zauważone to zostało przez polityków
europejskich, w tym niemieckich, np. ministra spraw wewnętrznych Otto
Schilly’ego i przedstawiciela niemieckiej CDU Petera Hinzego. 38
Operacyjna współpraca Szwajcarii i UE poprzedzona została wyjaśnieniem
wielu otwartych kwestii związanych z przystąpieniem kraju do strefy Schengen. 39
Podczas rozmów ekspertów na poziomie technicznym 26.09.2008 r. przyjęto
m.in. przejściowe rozwiązanie, które pozwoliło uniknąć stawiania słupów na
granicy z Liechtensteinem. Na tym etapie zamknięte zostały sprawy ochrony
danych osobowych, policji i wiz. Do finalnego zakończenia negocjacji brakowało
jeszcze zamknięcia spraw obejmujących porty lotnicze oraz System Informacji
Schengen, który jest złożonym mechanizmem gromadzenia i transferu informacji.
Dzięki zastosowaniu automatycznej procedury przetwarzania danych, pozwala na
weryfikację osób i przedmiotów podczas kontroli granicznej, kontroli policyjnych
oraz celnych przeprowadzanych wewnątrz kraju, który przystąpił do Układu z
Schengen. SIS umożliwia wymianę informacji o osobach i rzeczach między
państwami członkowskimi za pośrednictwem jednostki centralnej w Strasburgu.
Delegacje UE i Szwajcarii przyjęły terminy realizacji tych otwartych
kwestii. O ile w przypadku SIS nie przewidywano problemów, o tyle w kwestii
lotnisk konieczna była dodatkowa wizyta ekspertów UE w Szwajcarii. Nie
36

Zob.: Rede des Bayerischen Staatsministers des Innern, Dr. Günther Beckstein, anlässlich einer
Veranstaltung der Schweizerischen Gesellschaft für Außenpolitik (SGA) am 17. Mai 2005 in
Aarau/Schweiz; http://www.sga-aspe.ch/fileadmin/user_upload/referat_beckstein_aarau.pdf
37
Eurosceptycyzm ujawnili w głosowaniach w referendum Francuzi i Holendrzy, odrzucając
w 2005 r. Konstytucję Europejską.
38
Spiegel Online, 5.06.2005; www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,359157,00.html
39
Die Schweiz macht die letzte Strecke zum Schengen, „Neue Zürcher Zeitung”, 29.09.2008. Zob.
też: „Berner Zeitung”, 29.09.2008.
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wpłynęło to jednak w żaden sposób na przyjęty plan włączania Szwajcarii do
strefy Schengen. Przewidywał on dwa etapy: pierwszy objął 6 grudnia 2008 r.
granice lądowe, drugi wdrożony został 29.03.2009, gdy regulacje Schengen
wprowadzono do praktyki obsługi ruchu osobowego w portach lotniczych.
Księstwo Liechtenstein od momentu włączenia Szwajcarii do strefy
Schengen miało za sąsiadów wyłącznie kraje do niej przynależne. Eksperci
Szwajcarii i UE uzgodnili, że w okresie przejściowym (w ocenie rządu w Vaduz
miał on potrwać około roku, w zależności od tempa ratyfikacji Umowy o
stowarzyszeniu w ramach Układu z Schengen przez kraje UE-27) wprowadzone
zostaną następujące rozwiązania:
■ współpraca policji i służb granicznych obejmie sprawy nielegalnej migracji,
■ regularnie będą sporządzane analizy stanu bezpieczeństwa, a w sytuacjach

tego wymagających zostaną zastosowane środki nadzwyczajne,
■ mobilne patrole szwajcarskich służb granicznych działać będą w trybie

ciągłym (24 godziny na dobę),
■ na przejściach granicznych zainstalowane zostaną kamery wideo,
■

nastąpi rozbudowa biura kontaktowego na przejściu granicznym

w Schaanwald do poziomu centrum dyspozycyjnego,
■ sytuacja w obszarze przygranicznym będzie stale raportowana unijnej

grupie ekspertów.
Do czasu przystąpienia do Układu z Schengen Księstwo Liechtenstein nie
mogło wystawiać wiz krótkookresowych, lecz jedynie jednostronnie uznawało wizy
schengenowskie. Uzgodniono, że obywatele krajów trzecich, podróżujący do
Liechtensteinu i potrzebujący do tego wizy, będą składali wnioski w kraju
członkowskim strefy Schengen, przez terytorium którego będą przejeżdżać, a
Szwajcaria wystawi wizy schengenowskie (z maksymalnym terminem ważności pięć
lat) tym obywatelom krajów trzecich, którzy już przebywają na terytorium
Liechtensteinu.
Rozwiązanie przejściowe wiązało się z kosztami, ale nieporównywalnie
mniejszymi, niż gdyby Szwajcaria musiała zbudować i chronić prawdziwą granicę
zewnętrzną strefy Schengen, jaką była w tym czasie granica z Liechtensteinem.
Berno zakładało konieczność utworzenia 20 dodatkowych etatów (koszty 2,5 mln
franków szwajcarskich) oraz zainwestowania w niezbędną infrastrukturę, np.
systemy wideo i samochody patrolowe (koszty 3,6–4,2 mln franków
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szwajcarskich). Niektórzy obserwatorzy wskazywali, że komplikacje może
wywołać ewentualne „nie” Szwajcarów w referendum w sprawie przedłużenia
umowy z UE o swobodnym przepływie osób, ale pozytywny wynik głosowania z
8 lutego 2009 r. uczynił te obawy bezprzedmiotowymi.
Umowa o handlu przetworzonymi artykułami rolnymi 40 przyniosła dalszą
liberalizację wymiany handlowej między Szwajcarią i Unią Europejską przez
rozszerzenie Protokołu II do Umowy o wolnym handlu między Szwajcarią i EWG
z 1972 r. na nową grupę artykułów: czekoladę, ciastka, wszystkie wypieki,
cukierki, zupy, sosy, lody spożywcze, kawę rozpuszczalną. Unia Europejska
zniosła w stosunkach ze Szwajcarią cła importowe i dopłaty eksportowe,
dopuszczała jednak wyjątki warunkowane cenami surowców niezbędnych do
produkcji. Szwajcaria zobowiązała się do redukcji ceł i dopłat eksportowych. W
odniesieniu do cukru oraz produktów niezawierających, poza cukrem, żadnych
innych składników ważnych dla polityki rolnej umawiających się stron
wprowadzony został wolny handel.
Rewizja Protokołu II do Umowy o wolnym handlu, dotyczącego
przetworzonych

artykułów

rolnych,

miała

przynieść

efekt

zwiększenia

bezcłowego eksportu szwajcarskich artykułów spożywczych do UE.
Europejski Program Media został opracowany w 1991 r. w celu promocji
i dystrybucji produkcji filmowej w Europie oraz z myślą o stworzeniu możliwości
szkoleniowo-treningowych dla profesjonalistów w dziedzinie filmu. Szwajcaria
przyłączyła się do niego zaraz po jego powstaniu, jako pierwsze państwo spoza
UE. Nawiązana wówczas współpraca została przerwana przez UE bezpośrednio
po odrzuceniu przez Szwajcarów członkostwa w Europejskim Obszarze
Gospodarczym w referendum w grudniu 1992 r. Pełnoprawne uczestnictwo
Szwajcarii w Programie Media przywrócone zostało w rezultacie umowy
podpisanej 26 października 2004 r. Weszła w życie 1 kwietnia 2006 i włączyła
Szwajcarię do realizowanego już programu obejmującego okres do końca 2006 r.

40

Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und
der Europäischen Gemeinschaft zur Änderung des Abkommens zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 22.
Juli
1972
in
Bezug
auf
die
Bestimmungen
über
landwirtschaftliche
Verarbeitungserzeugnisse (SR 0.632.401.23).
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Dla udziału Szwajcarii w nowym Programie Media 2007 (na lata 2007–2013) 41
wymagane było odnowienie umowy, ale nie znalazła ona akceptacji parlamentu i
pod koniec 2007 r. została ponownie skierowana do rządu z postulatem
renegocjacji niektórych zapisów. Chodziło o stosowanie prawa unijnego
w materiałach reklamowych obcych nadawców.
Strona szwajcarska zabiegała o umowę w przekonaniu, że udział
w programie zwiększy znaczenie produkcji filmowej Szwajcarii i pozwoli na jej
komercyjny sukces. Oczekuje się, że dzięki wsparciu programu szwajcarskie
filmy będą miały większe szanse na pokazanie międzynarodowemu odbiorcy, a
ich twórcy skorzystają z tych samych możliwości wsparcia, co filmowcy w
krajach UE. Budżet Programu Media 2007 sięga 755 mln euro, a Szwajcaria
wnosi swój wkład w wysokości 9 mln franków szwajcarskich rocznie. 42 Środki
finansowe z programu przydzielane są przez odpowiednie struktury Komisji
Europejskiej, do których bezpośrednio kierują swoje wnioski twórcy filmowi
Szwajcarii. Szwajcarscy producenci mogą łatwiej znaleźć wymaganych jeszcze
dwóch partnerów i w ten sposób skorzystać z dobrodziejstw programu. Regulacje
prawne Szwajcarii w dziedzinie odbioru audiowizualnego wymagały tylko
niewielkiego ujednolicenia z dorobkiem prawnym UE, ponieważ wykazywały
wysoki stopień eurokompatybilności. 43
Odrzucenie członkostwa w EOG w 1992 r. uniemożliwiło Szwajcarii udział
w europejskich programach edukacyjnych, np. Socrates II, Leonardo da Vinci II
(kształcenie zawodowe), Młodzież (aktywność pozaszkolna), i w programie
wymiany młodzieży. 44
W 1994 r. Berno przyjęło pewne rozwiązania finansowe, pozwalające na
pośrednie uczestnictwo przede wszystkim w europejskim programie Erasmus,
najczęściej w formie udziału w realizacji wybranych projektów. Było to jednak
możliwe w głównej mierze dzięki dobrej woli UE, a nie na podstawie formalnych z

41

Abkommen vom 11. Oktober 2007 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der
Europäischen Gemeinschaft im audiovisuellen Bereich zur Festlegung der Voraussetzungen und
Bedingungen
für
die
Beteiligung
der
Schweizerischen
Eidgenossenschaft
am
Gemeinschaftsprogramm MEDIA 2007 (SR 0.784.405.226.8).
42
Ibidem.
43
Ibidem.
44
M. Vahl, N. Grolimund, Integration Without Membership. Switzerland’s bilateral agreements
with the European Union, Centre for European Policy Studies, Brussels 2006, s. 31.
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nią porozumień. 45 W ramach umowy bilateralnej zawartej w 2004 r., mającej
charakter deklaracji intencji i woli, strony zobowiązywały się do negocjacji w
sprawie oficjalnego i pełnego udziału Szwajcarii w przygotowanej na okres 2007–
2013 edycji tego programu, obejmującego projekty w zakresie kształcenia ogólnego
i zawodowego („Nauka przez całe życie”) oraz aktywności pozaszkolnej młodzieży
(„Młodzież w akcji”). Umowa zagwarantowała bezpośredni i pełny udział w
programie Erasmus placówek oświatowych Szwajcarii, co zostało umocowane
prawnie i pozwalało na intensyfikację kontaktów transgranicznych. Stworzone
zostały nowe możliwości uczestnictwa młodzieży szwajcarskiej w programach
pobytów zagranicznych, w tym na studiach, praktykach zawodowych oraz
w aktywności w ramach zajęć pozaszkolnych.
W odróżnieniu od innych szwajcarsko-wspólnotowych umów sektorowych,
Umowa w sprawie podatków od emerytur byłych urzędników instytucji i agencji
WE zamieszkałych w Szwajcarii 46 zawarta została między Szwajcarią i Komisją
Europejską. Ma na celu zapobieganie przypadkom podwójnego opodatkowania
ich emerytur. 47 Generalnie UE narzuca tzw. podatek źródłowy, czyli pobierany
przez

wypłacającego

świadczenie,

podczas

gdy

Szwajcaria

obciążała

wspomnianych emerytów podatkiem federalnym, kantonalnym i gminnym od
dochodu netto, tj. pomniejszonego o kwotę pobraną jako podatek źródłowy.
Wyszła tutaj naprzeciw oczekiwaniom strony unijnej, proponując rozwiązanie w
formie wyjątku i wyraziła gotowość niepobierania należnego podatku
dochodowego od emerytowanych urzędników UE, jeśli zapłacą podatek
źródłowy, w tym wypadku naliczany przez administrację Komisji Europejskiej.
Szwajcaria i UE ratyfikowały tę umowę i od 31 maja 2005 r. pozostaje w mocy.
Stosuje się ją jednak praktycznie od 1 stycznia 2006 r. Grupa emerytów, którzy
korzystają z dobrodziejstw tej umowy, jest stosunkowo niewielka, ale ze względu
na liczne przypadki osiedlania się w Szwajcarii osób, które nabyły prawa

45

Bilaterale Abkommen Schweiz – Europäische Union, Integrationsbűro EDA/EVD September
2011, s. 39; http://www.europa.admin.ch/dienstleistungen/00553/index.html?lang=de
46
Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von in der
Schweiz ansässigen ehemaligen Beamten der Organe und Agenturen der Europäischen
Gemeinschaften (SR 0.672.926.81).
47
Według informacji podanej przez Informationsbüro EDA/EVD ok. 50 byłych urzędników UE
wybrało Szwajcarię jako miejsce stałego pobytu na trzecią fazę życia. Zob.:
http://www.europa.admin.ch/themen/00500/00506/00517/index.html?lang=de
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emerytalne w krajach „starej” UE, może rosnąć. 48 Potrzeba zawarcia takiego
porozumienia powstała w związku z brakiem umowy między Szwajcarią i UE
w sprawie podwójnego opodatkowania.
Na podstawie Umowy o współpracy w dziedzinie ekologii 49 Szwajcaria
mogła się przyłączyć do Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA).
Wcześniej brała udział w jej pracach jedynie nieformalnie. Umowa tworzy
podstawy prawne do aktywnego uczestnictwa, realizacji projektów badawczych i
gwarantuje dostęp do paneuropejskich danych, a z kolei dane Szwajcarii włączane
są do bazy EEA. Polityka w zakresie ochrony środowiska, prowadzona wcześniej
wyłącznie w imieniu Szwajcarii, zyskała stopniowo cechy polityki europejskiej,
podobnie jak w przypadku innych krajów UE, EFTA i państw kandydujących. 50
Z uwagi na niekwestionowane i rosnące znaczenie danych statystycznych
w

procesie

podejmowania

decyzji

politycznych

i

gospodarczych

oraz

zainteresowanie zarówno Szwajcarii, jak i UE posiadaniem porównywalnych
informacji statystycznych, obejmujących liczne dziedziny, Berno i Bruksela podjęły
negocjacje w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w tej dziedzinie.
Doprowadziły one do zawarcia Umowy o współpracy w obszarze statystyki,51 która
podpisana została 26 października 2004 r., jako część pakietu umów Bilaterale II. Po
zatwierdzeniu przez szwajcarski parlament 17 grudnia 2004 r. i po zakończeniu
procedury ratyfikacyjnej w państwach członkowskich UE weszła w życie 1 stycznia
2007 r. Umowa ta jest podstawą współdziałania w zakresie tworzenia baz danych
statystycznych oraz ich porównywania z danymi krajów partnerskich UE – Norwegii,
Islandii i Liechtensteinu. Szwajcaria uzyskała dostęp do paneuropejskich baz danych
i kompatybilność danych statystycznych ze standardami Urzędu Statystycznego UE –
Eurostat. Roczny program współpracy Szwajcarii i UE jest realizowany w ramach
wieloletniego programu Unii.52
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M. Vahl, N. Grolimund, op.cit., s. 31.
Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der
Europäischen Gemeinschaft über die Beteiligung der Schweiz an der Europäischen
Umweltagentur und dem Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetz
(EIONET) (SR 0.814.092.681).
50
M. Vahl, N. Grolimund, op.cit., s. 31.
51
Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der
Europäischen Gemeinschaft über die Zusammenarbeit im Bereich der Statistik (SR 0.431.026.81).
52
Bilaterale Abkommen Schweiz – Europäische Union, Integrationsbűro EDA/EVD, November
2008, s. 57.
49
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Dzięki umowie Szwajcaria korzysta z ogólnoeuropejskich danych
statystycznych w dziedzinach będących przedmiotem jej zainteresowania, takich
jak: rynek pracy, bezpieczeństwo socjalne, komunikacja, ochrona środowiska.
Ułatwia to optymalizację jej decyzji politycznych i gospodarczych. Ponadto
Szwajcaria uzyskała nowe narzędzia prezentacji i kształtowania swego wizerunku
jako centrum gospodarczo-finansowego, może bowiem publikować własne
eurokompatybilne dane statystyczne w wydawnictwach i na forum UE, a także
uczestniczyć w wieloletnich europejskich programach statystycznych.
W ocenie większości polityków zbliżenie Szwajcarii do Unii Europejskiej
w wyniku przyjęcia Bilaterale II i rozszerzenia swobody przepływu osób na nowe
kraje członkowskie (UE-10) jest korzystne, zwłaszcza dla szwajcarskiej
gospodarki. Trudności z wynegocjowaniem umów tego pakietu wynikały z
tradycji neutralności i dystansu wobec organizacji międzynarodowych 53 dużej
części Szwajcarów, którzy byli niechętni zbliżeniu z UE. W szerokich kręgach
społeczeństwa dominowało przeświadczenie, że Bruksela podczas negocjacji
pakietu wywierała na Berno zbyt daleko idącą presję. SVP i AUNS z łatwością
zamieniały społeczne obawy, zwłaszcza przed zalewem szwajcarskiego rynku
pracy przez tanią siłę roboczą ze Wschodu oraz domniemanym wzrostem
przestępczości, na swój kapitał polityczny. Pozostałe partie – z wyjątkiem
zdecydowanie proeuropejskiej lewicy SP i Szwajcarskiej Partii Zielonych (GPS) –
unikały najczęściej zajęcia jasnego stanowiska, bojąc się utraty poparcia
elektoratu. Jednak po przyjęciu przez parlament w grudniu 2004 r. wszystkich
umów Bilaterale II i protokołu uzupełniającego do Umowy o swobodnym
przepływie osób już tylko wygrane przez przeciwników tych porozumień
referenda mogłyby uniemożliwić ich wejście w życie.
Szwajcarskie Zgromadzenie Federalne, stosownie do wniosku rządu,
uchwaliło możliwość wdrożenia procedury fakultatywnego referendum, zgodnie z
art. 141 Konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej, w przypadku siedmiu umów
bilateralnych drugiego pakietu. 54 Skorzystano z niej jedynie w odniesieniu do
Umowy o stowarzyszeniu w ramach Układu z Schengen. Szwajcarska Partia
Ludowa (SVP) razem z Akcją na rzecz Niezależnej i Neutralnej Szwajcarii
53

Ilustruje to fakt przystąpienia Szwajcarii do Rady Europy (1961) i do ONZ (2002).
Übersicht Bilaterale Abkommen II, Informationsmaterialien des Integrationsbüros EDA/EVD,
November 2005, s. 8.
54
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(AUNS) ogłosiły 10 grudnia 2004 r. podjęcie kroków formalnych zmierzających
do przeprowadzenia referendum. 55 Poparła tę decyzję działająca na południu
Szwajcarii (w Tessinie) prawicowo-konserwatywna Lega dei Ticinesi. 56
Referendum odbyło się 5 czerwca 2005 r. i przy frekwencji 56,6% przyniosło
wynik pozytywny: 54,6% głosów za przyjęciem Umowy o stowarzyszeniu
Szwajcarii w ramach Układu z Schengen i Konwencji z Dublina. 57 Szwajcaria
ratyfikowała dokument 20 marca 2006 r.
Tabela 11. Umowy bilateralne Szwajcaria – Unia Europejska.

Eurojust (współpr. sądowa)
Europol
Edukacja
Oszustwa podatkowe i celne
Schengen
Statystyka
Ekologia
Media
Opodatkowanie dochodów kapitałowych
Opodatkowanie emerytur b. urzędników UE
Handel przetworzonymi artykułami rolnymi
Usuwanie technicznych barier w handlu
Swobodny przepływ osób/Handel art. pochodzenia rolniczego
Zamówienia publiczne
Komunikacja lądowa i lotnicza/Badania naukowe
Umowa o wolnym handlu (1972)
Umowa w sprawie ubezpieczeń(1989)
Ułatwienia i bezpieczeństwo celne (1990/2009)
1997

1998

1999

negocjacje

2000

2001

2002

2003

podpisanie

2004

2005

2006
ratyfikacja

2007

2008

2009

2010

2011

okres obowiązywania

Źródło: Schweizerische Europapolitik, Integrationsbüro EDA/EVD, November 2011 z drobnymi
uzupełnieniami autora.
55

Od 21.12.2004 r., czyli daty ogłoszenia postanowienia Zgromadzenia Federalnego w Biuletynie
Federalnym, biegł czas (100 dni) przewidziany na zebranie wymaganych procedurą fakultatywnego
referendum 50 tys. podpisów, których ostatecznie zebrano 85 tys.
56
D. Freiburghaus, M. Grädel, Die Europa Politik der Schweiz im Jahre 2004. Die Bilaterale II:
Ende gut, alles gut? [w:] Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht, Annuaire suisse de Droit
européen, Bern 2004, s. 19–22.
57
Umowa z UE w sprawie przystąpienia Szwajcarii do Układu z Schengen weszła w życie
w 2008 r., po wprowadzeniu zmodernizowanego systemu informacyjnego SIS II, zob.: SchengenDublin kann umgesetzt werden, „Tages Anzeiger”, 29.05. 2008.
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Z uwagi na duży udział władz kantonalnych w implementacji Umowy
o stowarzyszeniu w ramach Układu Schengen powstała potrzeba wprowadzenia
odpowiednich regulacji prawnych, które zawarte zostały w porozumieniu
podpisanym w 2009 r. przez władze federalne i kantonalne. 58
Szwajcaria nie jest członkiem UE, zachowuje pełną suwerenność i chroni
specyfikę swojego systemu politycznego. Sektorowe umowy bilateralne z UE w
połączeniu

z

autonomiczną

implementacją

unijnego

dorobku

prawnego

zaowocowały wysoką europeizacją kraju, a w istocie takim zakresem powiązań z
Unią, który daje podstawy, by postrzegać je jako uprzywilejowane partnerstwo.
Jest ono rezultatem realizowanej od 1992 r. strategii bilateralizmu.
W całości umowy Bilaterale II uznane zostały przez rząd federalny i siły
polityczne, poza SVP i skrajną prawicą, za wysoce satysfakcjonujące. 59 Stawiane
przez stronę szwajcarską podstawowe cele – zakończenie negocjacji we wszystkich
obszarach, szczególnie tych gwarantujących ochronę tajemnicy bankowej
(opodatkowanie dochodów kapitałowych, oszustwa podatkowe) i stowarzyszenie w
ramach Układu z Schengen – zostały osiągnięte. Nie sfinalizowano jedynie
rozpoczętych negocjacji w sprawie umowy o współpracy w sektorze usług. W jej
przypadku na przeszkodzie stanęły partykularne interesy banków, a zwłaszcza ich
brak gotowości do przejęcia unijnych regulacji w zakresie prania brudnych
pieniędzy.

Ucierpiały

na

tym

interesy

szwajcarskich

towarzystw

ubezpieczeniowych, które nie mogły rozwijać działalności na rynkach krajów UE.
W przeciwieństwie do umów bilateralnych pierwszego pakietu, wchodzące
w skład Bilaterale II obejmują nie tylko sprawy stricte gospodarcze. Rozciągają
się na ważne i niekiedy wrażliwe obszary, takie jak polityka bezpieczeństwa,
zagadnienia imigracji, ochrony środowiska, kultury i oświaty, a więc zupełnie nowe
w dwustronnej współpracy, co na tym etapie potwierdzało dynamikę procesu
integracji Szwajcarii z UE, realizowaną w oparciu o strategię bilateralizmu. 60
Dobre wyniki gospodarki szwajcarskiej miały istotne znaczenie dla
umocnienia poparcia umów sektorowych jako strategii polityki integracyjnej.
Sygnałem jednoznacznej akceptacji bilateralizmu przez elektorat było zakończone
wynikiem negatywnym, przeprowadzone 4 marca 2001 r. w formule inicjatywy
58

Vereinbarung zwischen Bund und Kantonen betreffend Umsetzung, Anwendung und
Entwicklung des Schengen/Dublin-Besitzstands vom 20. März 2009 (SR 362.1.).
59
A. Afonso, M. Magetti, op.cit., s. 228.
60
T. Cottier, R. Liechti, op.cit., s. 15.
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ludowej, referendum w sprawie natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji
akcesyjnych z UE.
Powiązania gospodarki Szwajcarskiej z zagranicą mają od dawna duże
znaczenie w podtrzymaniu wzrostu gospodarczego. Znajduje to odzwierciedlenie
w aktywności handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycjach kapitałowych
firm szwajcarskich zagranicą oraz zagranicznych w Szwajcarii. Od 2002 r.
notowano nadwyżkę bilansu handlowego, podobnie jak w połowie lat 90. 61
Po okresie panowania tendencji spadkowej, poczynając od 2004 r.
– ponad rok od wejścia w życie umów bilateralnych pakietu Bilaterale – nastąpił
wzrost obrotów handlowych z krajami UE-15. Analogiczne zwiększenie pokazują
dane dotyczące handlu z USA, co pozwala wyciągnąć wniosek, że dobra
koniunktura działała jak czynnik wzrostu w skali globalnej. Ilustruje to tabela 12.
Z kolei tabela 13. pokazuje rozwój importu towarowego do Szwajcarii w latach
1999–2007. Analiza danych pozwala stwierdzić, że import z krajów UE stanowi
ok. 80% całości importu Szwajcarii, przy czym czołowe miejsce zajmuje tutaj
RFN. Generalnie handel z USA wykazywał w tym okresie większą niestabilność
niż handel z krajami UE.
Tabela 12. Eksport Szwajcarii (w mln franków szwajcarskich i zmiany w stosunku
do roku poprzedniego w %).
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ogółem
UE-15
USA
Niemcy
Francja
Włochy
W. Brytania
Hiszpania
Austria
Holandia

114 445
4,9
71 621
7,5
13 033
17,4
26 617
3,2
10 714
2,1
9103
6,5
6159
-0,8
3455
9,3
3849
8,7
3757
13,7

126 549
10,6
76 424
6,7
14 729
13,0
28 142
5,7
11 367
6,1
9585
5,3
6885
11,8
3707
7,3
4143
7,6
4103
9,2

131 717
4,1
80 384
5,2
13 956
-5,2
29 300
4,1
11 886
4,6
10 536
9,9
7015
1,9
4280
15,5
4435
7,0
4192
2,2

135 675
3,0
82 171
2,2
14 822
6,2
28 233
-3,6
12 629
6,3
12 373
17,4
6646
-5,3
4499
5,1
4724
6,5
4147
-1,1

135 464
-0,2
82 631
0,6
14 045
-5,2
28 707
1,7
12 047
-4,6
12 566
1,6
6343
-4,6
4860
8,0
4636
-1,9
4456
7,5

146 312
8,0
88 184
6,7
14 452
2,9
30 271
5,4
12 928
7,3
13 432
6,9
6947
9,5
5924
21,9
4840
4,4
4436
-0,5

156 977
7,3
93 999
6,6
16 333
13,0
31 181
3,0
13 498
4,4
14 514
8,1
8005
15,2
6533
10,3
5155
6,5
5524
24,5

177 475
13,1
104 686
11,4
18 255
11,8
35 828
14,9
15 225
12,8
15'914
9,6
8343
4,2
6881
5,3
5829
13,1
6034
9,2

61

A. Lassmann, D. Liechti, Auswirkungen auf ausländische Direktinvestitionen und auf den
Handel [w:] R. Aeppli, M. Altenburg i in., Auswirkungen der bilateralen Abkommen auf die
Schweizer Wirtschaft, KOF Swiss Economic Institute, ETH Zürich 2008. s. 89–92.
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197 533
11,3
116 599
11,4
18 407
0,8
41 149
14,9
16 662
9,4
17 524
10,1
9413
12,8
7524
9,3
6255
7,3
6126
1,5

Źródło: Schweizerische Nationalbank, eigene Berechnungen von A. Lassmann, D. Liechti [w:]
Auswirkungen der bilateralen Abkommen auf die Schweizer Wirtschaft, KOF Swiss Economic
Institute, ETH Zürich 2008.

Tabela 13. Import Szwajcarii (w mln franków szwajcarskich i zmiany w stosunku do
roku poprzedniego w %).
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ogółem

113 416
6,1

128 615
13,4

130 052
1,1

128 180
-1,4

128 594
0,3

136 987
6,5

149 094
8,8

165 410
10,9

UE-15

91 360
11,9

101 515
11,1

103 616
-2,1

102 871
-0,7

103 642
0,7

110 383
6,5

121 024
9,6

132 646
9,6

Niemcy

6892
1,7
36 860
5,4

8717
26,5
40 134
8,9

6946
-20,3
41 852
4,3

7270
4,7
40 760
-2,6

6025
-17,1
42 054
3,2

6268
4,0
45 653
8,6

6986
11,5
48 884
7,1

8308
18,9
55 100
12,7

Francja

14 171
14,7

13 922
-1,8

14 275
2,5

14 243
-0,2

14 987
5,2

14 542
-3,0

14 928
2,7

17 097
14,5

Włochy

11 588
4,0

12 871
11,1

13 258
3,0

13 469
1,6

13 989
3,9

15 756
12,6

16 414
4,2

18 426
12,3

183
578
11,0
145
424
9,6
9426
13,5
62
171
12,8
17
858
4,5
20
589
11,7
8748
5,8
8048
7,4
7076
17,8
6024
30,6

USA

5952
7853
7621
6701
6479
6951
7524
8267
3,0
31,9
-3,0
-12,1
-3,3
7,3
8,2
9,9
4650
4872
4969
5320
5553
5988
7095
7497
Hiszpania
3,8
4,8
2,0
7,1
4,4
7,8
18,5
5,7
5022
5751
5968
5988
5235
5040
6338
6006
Austria
2,0
14,5
3,8
0,3
-12,6
-3,7
25,7
-5,2
2215
3168
5203
5023
4698
4615
5571
4613
Holandia
11,2
43,0
64,3
-3,5
-6,5
-1,8
20,7
-17,2
Źródło: Schweizerische Nationalbank, eigene Berechnungen von A. Lassmann, D. Liechti [w:]
Auswirkungen der bilateralen Abkommen auf die Schweizer Wirtschaft, KOF Swiss Economic
W.
Brytania

Institute, ETH Zürich 2008.

Tabele nr 14 i 15 odzwierciedlają napływ bezpośrednich inwestycji
kapitałowych do Szwajcarii z państw UE i USA oraz intensywność szwajcarskich
inwestycji kapitałowych w państwach UE i USA w latach 1999–2006. Tendencja
wzrostowa w inwestycjach kapitałowych w Szwajcarii doznała załamania w 2005
r. Spadki wystąpiły w napływie kapitału z USA, podczas gdy inwestycje z krajów
europejskich, najbardziej z Austrii i Holandii, znacząco rosły. Po wejściu w życie
umów bilateralnych w 2002 r. inwestycje kapitałowe Szwajcarii w krajach UE
malały, co należy traktować przede wszystkim jako skutek spadku dynamiki
gospodarczej, widocznego także w latach późniejszych, z wyjątkiem 2005 r. Duża
niestabilność przepływów kapitałowych nie daje podstaw do wyciągania wniosku
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o bezpośrednim wpływie umów bilateralnych na inwestycje kapitałowe, zarówno
szwajcarskie zagranicą, jak i zagraniczne w Szwajcarii. 62
Tabela 14. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Szwajcarii (w mln franków
szwajcarskich i zmiana w stosunku do roku poprzedniego w %).
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ogółem

121
142 055
148 887
173 080
200 666
223 682
224 529 266 045
561
22,7
16,9
4,8
16,3
15,9
11,5
0,4
18,5
UE-15
75 294
84 274
89 785
99 741
112 304
128 057
155 519 193 283
14,7
11,9
6,5
11,1
12,6
14,0
21,4
24,3
49 906
51 393
80 173
88 128
58 458
60 670
40 963
65 725
USA
21,8
3,0
22,0
9,9
-33,7
3,8
47,2
27,9
Niemcy
17 461
20 212
15 976
15 696
16 327
18 225
20 961
22 831
9,5
15,8
-21,0
-1,8
4,0
11,6
15,0
8,9
Francja
15 362
13 524
11 364
14 145
13 797
16 305
18 135
30 345
29,2
-12,0
-16,0
24,5
-2,5
18,2
11,2
67,3
Włochy
5530
7014
5875
6514
6391
4340
4510
4898
-4,0
26,8
-16,2
10,9
-1,9
-32,1
3,9
8,6
Holandia 21 061
28 445
35 766
35 752
41 840
46 902
55 976
65 981
6,9
35,1
25,7
0,0
17,0
12,1
19,4
17,9
LU
4857
4914
7101
10 912
9214
9650
11 806
17 318
-1,0
1,2
44,5
53,7
-15,6
4,7
22,3
46,7
WB
7596
4825
5161
7820
9755
10 703
13 310
15 213
333,9
-36,5
7,0
51,5
24,8
9,7
24,4
14,3
Austria
550
682
780
859
891
2311
12 696
17 588
59,4
24,0
14,4
10,0
3,8
159,5
449,4
38,5
825
1941
5372
5285
5854
9416
8776
9602
Dania
150,7
135,3
176,8
-1,6
10,8
60,9
-6,8
9,4
Źródło: Schweizerische Nationalbank, eigene Berechnungen von A. Lassmann, D. Liechti [w:]
Auswirkungen der bilateralen Abkommen auf die Schweizer Wirtschaft, KOF Swiss Economic
Institute, ETH Zürich 2008.

Tabela 15. Szwajcarskie inwestycje bezpośrednie zagranicą (w mln franków
szwajcarskich i zmiana w stosunku do roku poprzedniego w %).

Ogółem
EU-15
USA
Niemcy
Francja
Włochy

62

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

311
258
22,1
149
983
26,0
65
475
13,6
26
784
41,7
16
594
21,7
9766
28,4

379
931
11,4
164
306
9,6
90 691

423 077

405
228
4,2
178
143
-0,2
79 260

422
244
7,4
181
082
1,7
80 382

453 307

562 572

632 181

24,1
193 099

12,4
235 295

22,7
248 806

6,6
83 412

21,9
114 256

5,7
132 440

-21,2
27 669

1,4
26 366

3,8
24 388

37,0
38 545

15,9
42 725

38,5
22 854

-4,2
178
561
8,7
100
601
10,9
27 630

-14,7
18 795

20,9
17 495

0,1
20 155

-4,7
20 273

-7,5
22 553

58,1
26 430

10,8
30 655

13,3
7911
-19,0

-6,9
8828
11,6

15,2
10 039
13,7

0,6
8855
-11,8

11,3
10 388
17,3

17,2
12 305
18,5

16,0
13 984
13,7

Ibidem.
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18
20 165
17 845 19 958 18 183
20 416
35 436
26 227
869
12,1
6,9
-11,5
11,9
-8,9
12,3
73,6
-26,0
Luksemburg
7849 16 646 24 501
18 109 20 859
22 284
19 020
25 158
30,7
112,1
47,2
-26,1
15,2
6,8
-14,7
32,3
35
36 233
37 839 39 444 41 977
49 207
55 784
58 313
W. Brytania
858
10,1
1,1
4,4
4,2
6,4
17,2
13,4
4,5
Hiszpania
5574
4818
6408
7771
8824
8201
11 641
12 327
19,8
-13,6
33,0
21,3
13,6
-7,1
42,0
5,9
Źródło: Schweizerische Nationalbank, eigene Berechnungen von A. Lassmann, D. Liechti [w:]
Auswirkungen der bilateralen Abkommen auf die Schweizer Wirtschaft, KOF Swiss Economic
Holandia

Institute, ETH Zürich 2008.

W ramach działań na rzecz pełnej implementacji sektorowych umów
bilateralnych Szwajcaria zawarła z Komisją Europejską ponad 100 porozumień
technicznych, więcej niż jakiekolwiek inne państwo niebędące członkiem UE.
Zaowocowało to wysoką eurokompatybilnością krajowego ustawodawstwa.
Faktycznie więcej niż połowa szwajcarskich aktów prawnych natury gospodarczej
wywodzi się z dorobku prawnego UE i często, tak jak Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego (E 111), 63 są akceptowane „na dobre i na złe”.
Wszystko to potwierdza wysoki stopień substancjonalnej europeizacji Szwajcarii.
Oczywiste jest jednak, że pozostawanie poza Unią uniemożliwia jej uczestnictwo
w kształtowaniu polityk europejskich, a zwłaszcza w stanowieniu prawa
europejskiego. To jeden z istotnych argumentów zwolenników pełnej integracji
z UE, zarówno w partiach politycznych, jak i w społeczeństwie.
Badania opinii publicznej przeprowadzone w okresie organizacji referendów
europejskich wskazały, że od 46 do 66% społeczeństwa było za członkostwem w
UE. 64 Claude Longchamp, który realizował projekt badawczy Barometr
Europejski tuż po dwu zwycięskich referendach europejskich z czerwca i
września 2005 r., uzyskał wyniki, które stanowią podstawę oceny, że oba
głosowania wprawdzie umocniły otwarcie Szwajcarii, ale nie miały wpływu na
stosunek obywateli do członkostwa w UE jako takiego – nadal było niepopularne.
Gdyby Szwajcarzy mieli decydować o akcesji do UE w końcu 2005 r., 54%
byłoby przeciw lub raczej przeciw, a tylko 37% za lub raczej za. Natomiast po
stronie Unii Europejskiej widoczna była i jest gotowość akceptacji członkostwa
63

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ułatwia obywatelom 27 państw członkowskich
Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii korzystanie z usług związanych
z ochroną zdrowia w trakcie czasowego pobytu zagranicą. Zob.: www.kvg.org/ikoo/
ekvk/default.htm
64
Zob.: Schweizerische Gesellschaft für praktische Sozialforschung (Szwajcarskie Towarzystwo
Praktycznych Badań Społecznych); www.polittrends.ch.site.
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Szwajcarii. Badania Eurobarometru regularnie sugerują, że ok. 78% obywateli
Unii widziałoby Szwajcarię jako kraj członkowski, podczas gdy tylko 40%
chętniej przyjęłoby np. więcej państw bałkańskich. 65
Tabela 16. Obszary współpracy Szwajcarii z UE (stan z lipca 2008).

Źródło: www.css.ethz.ch/graphics®F.Hayden/D. Möckli, ETH Zürich;
tłum. z języka niemieckiego S. Kozłowski.

Sektorowe umowy bilateralne, zapewniające Szwajcarii dostęp do unijnego
rynku wewnętrznego w połączeniu z autonomiczną implementacją dorobku
prawnego UE, przy zachowaniu pełnej suwerenności i nienaruszalności
specyfiki systemu politycznego, to najważniejsze elementy realizowanej od
1992 r. przez rząd koncepcji polityki integracyjnej. 66 Doprowadziła ona
Szwajcarię do tak silnych powiązań z UE, że ich wzajemne stosunki uzyskały
nową jakość. 67 Wielu ekspertów próbuje dopatrzyć się w umowach bilateralnych
65

Public Opinion In The European Union, European Commission, Eurobarometer nr 56, 2001;
europa.eu.int/comm/public_opinion
66
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. 291.
67
S. Kux, Zwischen den Isolation und autonomer Anpassung: Die Schweiz im
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aspektów uniwersalnych i modelowych do stosowania przez UE wobec innych
państw. Większość jej obywateli odrzuciła w 1992 r. propozycję przystąpienia
do EOG i przeciwna jest członkostwu w UE także obecnie, a opowiada się za
rozwojem stosunków w oparciu o strategię bilateralizmu. W jej rezultacie
stosunki

Szwajcaria

–

UE

osiągnęły

poziom

będący

charakteryzowania ich jako integrację bez członkostwa

68

podstawą

do

lub quasi-członkostwo

w UE. 69
Mimo dość silnych powiązań Szwajcarii i UE, powstałych dzięki
dwustronnym umowom, zawsze aktualne było pytanie, czy na dłuższą metę
strategia bilateralizmu może zapewnić pełną realizację interesów Berna. W
proeuropejsko zorientowanych kręgach establishmentu wyrażane były obawy, że
Szwajcaria, pozostając poza UE, popadnie w pewną izolację i zapobiec temu
może tylko pełna integracja. Kręgi prawicowe natomiast, na czele z SVP,
zawsze widziały w integracji zagrożenie tożsamości i suwerenności Szwajcarii.
5.3. Instytucjonalne wsparcie realizacji umów bilateralnych
W

celu

zapewnienia

optymalnego

funkcjonowania

umów

międzynarodowych Szwajcaria tworzy najczęściej instytucję mieszanego lub
wspólnego komitetu. Tę regułę zastosowano także przy implementacji każdej
umowy bilateralnej Szwajcarii i UE. 70 Z kolei w Komisji Europejskiej
nadzorowanie implementacji większości umów podlega Dyrekcji Generalnej
Stosunków Zewnętrznych (RELEX). Zarządzanie wspólnymi komitetami,
powołanymi jako instytucjonalne zabezpieczenie szwajcarsko-unijnych umów
bilateralnych, podzielone zostało między właściwe sektorowo dyrekcje generalne.
Unijno-szwajcarskie rozwiązania w tym względzie różnią się od większości
stosowanych przez Komisję Europejską we współpracy z krajami trzecimi,
w której rolę wiodącą odgrywa Dyrekcja Stosunków Zewnętrznych. W przypadku
Szwajcarii dyrekcja ta jest odpowiedzialna jedynie za Umowę o wolnym handlu
z 1972 r. i Umowę w sprawie swobody przepływu osób.
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W skład komitetów mieszanych wchodzi od czterech do ośmiu ekspertów
lub dyplomatów każdej ze stron. Szwajcaria deleguje zwykle przedstawiciela
Biura Integracyjnego i, jeśli względy merytoryczne za tym przemawiają,
reprezentanta zainteresowanego kantonu. Najczęściej komitety zbierają się na
posiedzenia raz lub dwa razy w roku, ale mogą to robić częściej, jeśli istnieje taka
potrzeba. Program działań pozostaje formalnie ich sprawą. Komitety mogą
powoływać grupy robocze lub korzystać z pomocy ekspertów. Decyzje
podejmowane są na zasadzie konsensusu.
Mieszane komitety mają charakter wspólnych gremiów dyplomatycznych
i nie są uprawnione do rozstrzygania kwestii spornych. Ich funkcjonowanie
sprowadza się do wymiany informacji oraz dyskusji na temat realizacji konkretnej
umowy, nierzadko na przygotowaniu wykładni jej postanowień. Według danych
szwajcarskiego Biura Integracji MSZ/MG (EDA/EVD) w 2007 r. istniały 24
mieszane komitety. 71
Specyficznym wyjątkiem jest komitet funkcjonujący w ramach umowy
dotyczącej przystąpienia do Układu z Schengen, który różni się od typowych
wspólnych komitetów nadzorujących wdrażanie umów z krajami trzecimi. Po
pierwsze,

mimo

że

oficjalnie

istnieją

dwa

odrębne

komitety:

jeden

odpowiedzialny za współpracę ze Szwajcarią, a drugi za współpracę z Norwegią i
Islandią, posiedzenia odbywają wspólnie. Prowadzone w ten sposób rozmowy
mają w praktyce charakter multilateralny. Po drugie, w większości spotkań
proceduralnych związanych z implementacją umów międzynarodowych UE
reprezentowana jest przez prezydencję, Sekretariat Rady UE oraz Komisję
Europejską, ale w przypadku umów bilateralnych ze Szwajcarią w posiedzeniach
uczestniczy jedynie KE. Ponadto udział w obradach Komitetu Mix Schengen
biorą przedstawiciele wszystkich unijnych krajów. To oznacza włączenie państw
trzecich w prace Rady UE, Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) 72 oraz
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Zob.: Liste der Gemischten Ausschüsse Schweiz-EG, Integrationsbüro EDA/EVD Recht und
Verträge, 22. Oktober 2007;
http://www.europa.admin.ch/dokumentation/00438/00465/index.html
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Komitet Stałych Przedstawicieli – COREPER (fr. Comité des représentants permanents, ang.
Committee of Permanent Representatives) składa się ze stałych przedstawicieli krajów
członkowskich przy Radzie Unii Europejskiej w Brukseli w randze ambasadorów oraz ich
zastępców. Jego zadaniem jest przygotowywanie posiedzeń Rady UE. Może także podejmować
pewne decyzje proceduralne oraz powoływać grupy robocze. Wszystkie punkty porządku obrad
posiedzenia Rady podlegają uprzedniej dyskusji w COREPER, o ile nie zostanie postanowione
inaczej. COREPER stara się wypracować kompromis, który jest przedstawiany do zatwierdzenia
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grup roboczych Rady i Komisji Europejskiej. W ten sposób państwa, takie jak
Szwajcaria, Norwegia i Islandia, uczestniczą w dyskusjach na równych prawach z
członkami UE, z tą jednak różnicą, że nie mogą brać udziału w głosowaniach.
Należy podkreślić, że w tym przypadku posiadanie głosu nie jest szczególnie
istotne, ponieważ większość decyzji podejmowanych jest wcześniej w drodze
konsensusu.
5.4. Dylematy polityki integracyjnej po podpisaniu pakietu Bilaterale II
Wkrótce

po

satysfakcjonującym

stronę

szwajcarską

zakończeniu

negocjacji i podpisaniu dziewięciu umów tworzących pakiet Bilaterale 2 rząd w
Bernie uznał za wskazane przypomnieć ogólne zasady kształtowania stosunków
zewnętrznych Szwajcarii. Minister spraw zagranicznych M. Calmy-Rey podjęła w
2005 r. inicjatywę mającą na celu wzmocnienie aspektów polityki zagranicznej
odzwierciedlających aktywność Szwajcarii na innych niż polityka integracyjna
płaszczyznach stosunków międzynarodowych. 73 W istocie chodziło o taktyczne
posunięcie, tj. zbalansowanie dotychczasowej koncentracji na współpracy z UE,
co było efektem negocjacji umów Bilaterale 2. W jej rezultacie rząd przyjął
generalne założenia polityki zagranicznej. Wskazano w nich trzy podstawowe
płaszczyzny aktywności:
■ multilateralizm pojmowany jako wspólne zadanie wszystkich aktorów
sceny

międzynarodowej, ze szczególną rolą

ONZ, w zakresie

międzynarodowego bezpieczeństwa,
■ aktywna neutralność, pozostająca w ścisłym związku z wysiłkami
mającymi na celu zapobieganie konfliktom, wspieranie procesów
pokojowych i podejmowanie działań na rzecz szeroko rozumianego
wspierania rozwoju,
■ uniwersalizm, rozumiany jako właściwe ustawienie priorytetów:
otwartość wobec świata zewnętrznego, w tym europejskich sąsiadów, ale
także partnerów w innych regionach świata.
Radzie. Faktycznie składa się z dwóch komitetów: COREPER I (zajmującego się głównie
sprawami socjalnymi i ekonomicznymi; w jego skład wchodzą zastępcy stałych przedstawicieli) i
COREPER II (złożonego ze stałych przedstawicieli i zajmującego się głównie sprawami
dotyczącymi polityki unijnej, finansów i polityki zagranicznej). Zob.: europa.eu › EUROPA ›
Glossary.
73
D. Trachsler, Von Petitpierre bis Calmy-Rey: wiederkehrende Debatten um die schweizer
Aussenpolitik, Bulletin 2011 zur schweizerischen Sicherheitspolitik.
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Na specjalnym posiedzeniu poświęconym polityce zagranicznej 18 maja
2005 r. Rada Federalna potwierdziła wprawdzie, że priorytetowym kierunkiem
polityki zagranicznej Szwajcarii pozostaje współpraca z najważniejszym
politycznie i gospodarczo partnerem – Unią Europejską, jednakże podkreśliła przy
tym, iż równolegle intensyfikowane będą stosunki z USA, Rosją, Chinami,
Indiami, Brazylią i Turcją. 74 Ponieważ nie był w to włączony parlament, Komisja
Spraw Zagranicznych zgłosiła zastrzeżenie, że rząd narusza konstytucyjny
obowiązek włączania parlamentu w kształtowanie polityki zagranicznej.75
Wątpliwości SP dotyczyły ponadto pomocy dla krajów rozwijających się. Rząd
nie zgodził się jednak na takie zwiększanie wsparcia, aby w 2015 r. osiągnęło
zalecany przez ONZ poziom 0,7% PKB. Wartość tej pomocy w 2004 r. wynosiła
0,33% PKB. Zatwierdzona przez rząd specyficzna metoda księgowania,
polegająca na włączeniu do pozycji budżetowej – pomoc rozwojowa, wydatków
na utrzymanie azylantów pozwoliła na uzyskanie wzrostu tego wskaźnika do
poziomu 0,41% PKB.
Stanowisko przyjęte na posiedzeniu rządu 26 października 2005 r.
w sprawie polityki europejskiej przesądzało, że zawieszony wniosek o
rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych nie zostanie formalnie wycofany z Brukseli,
mimo działań podejmowanych przez zasiadającego w rządzie z ramienia SVP
ministra sprawiedliwości i policji Ch. Blochera oraz wniosku deputowanego SVP
wzywającego do jego definitywnego anulowania. 76 Dla polityki integracyjnej
Szwajcarii bardziej istotne było jednak sformułowane po raz pierwszy nowe
podejście do członkostwa Szwajcarii w UE, deklarowanego dotychczas jako cel
strategiczny Szwajcarii. Zamiast tak formułowanego celu rząd przyjął na tym
posiedzeniu tzw. opcję członkostwa w UE w długiej perspektywie, co – jak się
okazało w przyszłości – wyznaczyło początek trendu spadkowej dynamiki
w rozwoju stosunków Szwajcarii i UE w oparciu o strategię umów bilateralnych.
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W ogłoszonym w 2006 r. raporcie rządowym w kwestii stosunków z UE
dokonano prezentacji wszystkich obszarów współpracy, a całość miała stanowić
podstawę szerokiej debaty politycznej w sprawie polityki europejskiej. Dokument
zawiera pozytywną ocenę realizowanej od 1992 r. strategii umów bilateralnych,
której rekonstrukcję zakładano jednie w sytuacji, gdyby pojawiła się realna
blokada procesu dostosowawczego w ramach tzw. dostosowań autonomicznych w
implementacji dorobku prawnego UE. Podkreślono, że polityka kształtowania
stosunków z Unią Europejską na podstawie umów bilateralnych nie pozostaje w
sprzeczności z opcją członkostwa, niemniej jednak za kluczowe postanowienie
raportu należy uznać powtórzenie stanowiska o odejściu od strategicznego celu,
jakim dotychczas było członkostwo w UE, i zastąpienie go właśnie tzw. opcją
członkostwa. Ponadto w raporcie skonstatowano, że od 2005 r., kiedy rząd
federalny przyjął założenia dynamizacji stosunków bilateralnych na różnych
kierunkach, udało się osiągnąć zadowalające rezultaty, co m.in. odzwierciedla
poziom współpracy z Rosją, Turcją, USA, Chinami, Indiami, Japonią, RPA oraz
Brazylią. Krytycy takiego podejścia zwracali uwagę, że przyjęta w roku 2005
ocena,

wskazująca

na

relatywny

spadek

znaczenia

priorytetu

polityki

integracyjnej, i będące jej konsekwencją zwiększenie uwagi poświęcanej
rozwojowi stosunków z kluczowymi państwami pozaeuropejskimi, związane są z
dużym ryzykiem. W pewnym sensie potwierdzeniem słuszności tej tezy było
fiasko inicjatywy zawarcia porozumienia o wolnym handlu z USA, któremu
sprzeciwił się Szwajcarski Związek Rolników i które ukierunkowało szwajcarską
aktywność na podjęcie próby zawarcia porozumienia o wolnym handlu
artykułami rolnymi z UE.
Pozostawanie poza UE i ograniczone w związku z tym możliwości
wpływania na politykę europejską pozwalają dyplomacji szwajcarskiej na
podejmowanie szczególnych działań w zakresie kształtowania stosunków
zewnętrznych. Szwajcaria pozycjonuje się nierzadko jako konkurent UE i
swoją aktywność w roli mediatora w sporach i konfliktach międzynarodowych
podbudowuje faktem, że nie jest członkiem UE. Umacnia w ten sposób swoją
pozycję chociażby w świecie islamu, ale jednocześnie ogranicza zaufanie
euroatlantyckich partnerów. 77 Krytycy podkreślają, że będzie musiała dokonać
77
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wyboru między przynależnością do Zachodu a rolą neutralnego budowniczego
mostów między Orientem i Zachodem. Jednoczesna aktywność na obu tych
polach w dalszej perspektywie nie wydaje się możliwa, choć Szwajcaria
dotychczas taką właśnie dwoistą politykę z powodzeniem realizowała jako
państwo neutralne, cieszące się dużym autorytetem na arenie międzynarodowej.
Główne kierunki i cele szwajcarskiej polityki zagranicznej rząd prezentuje
w poświęconych jej raportach (Aussenpolitischer Bericht). Były dotychczas
publikowane w latach: 1993, 2000; 2007, 2009. Tego rodzaju dokument dotyczący
wyłącznie polityki europejskiej (Europabericht) ogłoszono w 2006 r. 78
W raporcie z września 2009 r. 79 podkreśla się, że mimo ewolucji globalnego
układu sił, Unia Europejska pozostaje dla Szwajcarii najważniejszym partnerem,
gdyż dobrobyt i bezpieczeństwo kraju zależą w pierwszym rzędzie od rozwoju
sytuacji w Europie. Najistotniejsze dla przyszłości kontynentu decyzje zapadają w
ramach UE. Rząd federalny chce dalej realizować strategię umów bilateralnych,
która w jego ocenie w pełni się sprawdziła. Z drugiej strony autorzy raportu
zastrzegają, że strategia ta musi podlegać okresowej ocenie, głównie pod kątem
utrzymania

wystarczająco

szerokiego

zakresu

autonomicznych

decyzji

dotyczących implementacji prawa wspólnotowego. 80
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ROZDZIAŁ VI
SZWAJCARIA WOBEC ROZSZERZENIA UE
Umowy bilateralne Szwajcaria − UE pierwszego pakietu (Bilaterale I) z chwilą
rozszerzenia UE 1 maja 2004 r. automatycznie objęły dziesięć nowych krajów
członkowskich. Wyjątkiem była Umowa o swobodnym przepływie osób, która miała
szczególny charakter, została bowiem zawarta między Szwajcarią i WE oraz indywidualnie
z 15 krajami członkowskimi. Jej rozszerzenie wymagało dodatkowych negocjacji i
szczegółowych uzgodnień zapisanych w formie protokołów.1 Były to: Protokół I,
podpisany 26 października 2004 r., obejmujący Polskę, Czechy, Słowację, Słowenię
Węgry, Litwę, Łotwę, Estonię, Cypr i Maltę,2 i Protokół II, podpisany 27 maja 2008 r.,
dotyczący Bułgarii i Rumunii.
Na linii Berno – Bruksela i na wewnętrznej scenie politycznej Szwajcarii od pewnego
czasu toczyła się debata w sprawie szwajcarskiego wkładu finansowego w realizację
unijnej polityki spójności społeczno-gospodarczej, przeznaczonego na pomoc dla
zapóźnionych w rozwoju regionów w państwach rozszerzonej UE. Rada Federalna na
posiedzeniu w październiku 2005 r. potwierdziła gotowość wniesienia wkładu finansowego
w działania mające na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych nowych państw
członkowskich UE.
Rząd w Bernie przeciwny był tworzeniu podstawy prawnej wspomnianego wkładu
finansowego w postaci umowy międzynarodowej i obstawał przy rozwiązaniach natury
unilateralnej, niezależnie od faktu, że włączenie kraju do działań pomocowych na rzecz
UE-10 było częścią pakietu negocjacyjnego Bilaterale II i całokształtu relacji z UE.
Ostatecznie kwestia ta została rozstrzygnięta w niewiążącym w rozumieniu prawa
międzynarodowego Memorandum of Understanding, przyjętym 27.02.2006 r. w Brukseli
przez Szwajcarię i Komisję Europejską.3 Strona szwajcarska argumentowała wówczas, że
forsowana przez Brukselę forma umowy międzynarodowej wymagałaby wydłużonej
procedury ratyfikacyjnej, co opóźniłoby jej realizację. Przyjęte przez rząd szwajcarski
posunięcie

proceduralne,

polegające

na

włączeniu

Szwajcarskiego

Instrumentu

Finansowego w ramy prawnofinansowe obowiązującej już tzw. Ustawy o pomocy

1

Tekst umowy zamieszczony jest na stronie www.europa.admin.ch (zakładka Bilaterale I).
Öffnung in Richtung Osteuropa, „Neue Zürcher Zeitung”, 3.10.2004.
3
europa.eu/geninfo/whatwasnew/200602.htm

2

wschodniej,4 zostało zatwierdzone przez parlament, ale nie zapobiegło zgłoszeniu wniosku
o poddanie go pod głosowanie w ogólnokrajowym referendum, zgodnie z regułami
demokracji bezpośredniej.
Nieuchronna perspektywa referendum, czyli wydania ostatecznego werdyktu
uprawnionych do głosowania obywateli, także w odniesieniu do negocjowanych umów
bilateralnych z UE, zmuszała szwajcarskich negocjatorów do powściągliwości i
koncentrowania rozmów na sprawach mających w tym względzie kluczowe znaczenie.
Taktycznym posunięciem strony unijnej było połączenie negocjowanych kwestii w pakiet,
głównie z myślą o przeciwdziałaniu skupianiu się strony szwajcarskiej wyłącznie na
regulacjach ważnych i korzystnych z jej punktu widzenia, co sarkastycznie określano jako
próby „wybierania rodzynek z ciasta”.
Na początku 2006 r., m.in. dzięki wsparciu prezydencji austriackiej, sfinalizowano
negocjacje w sprawie włączenia Szwajcarii do unijnej polityki spójności,5 przez stworzenie
tzw. Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego przeznaczonego na pomoc dla nowych
krajów członkowskich. 27 lutego przewodniczący Rady Unii Europejskiej oraz przedstawiciele
Szwajcarskiej Rady Federalnej podpisali w Brukseli dokument – Memorandum of

Understanding (MoU),6 co w dużym stopniu wpłynęło na odblokowanie procesu ratyfikacji
drugiego pakietu umów bilateralnych przez państwa członkowskie UE. Szwajcaria i
Komisja Europejska rozpoczęły także rozmowy, na razie na poziomie technicznym, w
sprawie zawarcia tzw. umowy ramowej lub, jak ją niekiedy nazywano, „dachowej”, o którą
zabiegała strona szwajcarska. Ponadto czyniono wysiłki, by do obowiązujących w owym
czasie 18 umów bilateralnych Szwajcaria – UE, tworzących w istocie sieć regulacji
prawnomiędzynarodowych, dołączyć nowe, definiujące współpracę w takich obszarach, jak
rynek energii elektrycznej, służba zdrowia, udział Szwajcarii w europejskim programie
nawigacji satelitarnej Galileo. W 2005 r. zapadły dwa pozytywne rozstrzygnięcia

4

Po upadku systemu komunistycznego szwajcarski parlament w 1991 r. pierwszy raz uchwalił
ramowy kredyt w celu wsparcia transformacji krajów Europy Wschodniej w kierunku demokracji i
gospodarki rynkowej. W 1995 r. przyjęto postanowienie w sprawie zasad i warunków współpracy w
ramach tzw. Ustawy o pomocy wschodniej. Ponieważ kraje Europy Środkowo-Wschodniej uzyskały
w 2004 r. członkostwo w UE, Szwajcaria skoncentrowała się na pomocy dla Europy Południowo-Wschodniej i Azji Środkowej, przesuwając tam większość środków. Zob.: Bilanz der
schweizerischen Zusammenarbeit mit Osteuropa und den Staaten der GUS von 1990–2002, Bericht
vom 29.08.2003; M. Egger, 3. Zusammenarbeit mit Osteuropa und der GUS [w:] Schweizerisches
Jahrbuch für Entwicklungspolitik, nr 1/2003.
5
Na działania pomocowe w ramach polityki spójności społeczno-gospodarczej w latach 2007–2013
UE przeznaczyła 347,4 mld euro, co stanowiło 35,7% jej budżetu.
6
http://eeas.europa.eu/delegations/switzerland/eu_switzerland/political_relations/enlargement_contribu
tion/index_de.htm
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w referendach: w sprawie wejścia Szwajcarii do strefy Schengen oraz rozszerzenia swobody
przepływu osób na nowe kraje UE.
6.1. Specyfika dostosowań w zakresie swobodnego przepływu osób
W całokształcie działań i procedur związanych z rozszerzeniem Umowy Szwajcaria
– UE o swobodnym przepływie osób na kraje, które uzyskały członkostwo w Unii
Europejskiej w 2004 r., zaznaczył się wyraźnie wpływ szwajcarskiej demokracji.
Szczególny charakter tej umowy polega na tym, że została podpisana przez Szwajcarię i WE
oraz 15 krajów członkowskich. Zawiera zasadę mówiącą, że jej rozszerzenie na nowe kraje
członkowskie UE wymaga dodatkowych negocjacji i podpisania specjalnych protokołów do
umowy głównej.7
Elektorat szwajcarski zaakceptował w referendum 25 września 2005 r. rozszerzenie
Umowy o swobodnym przepływie osób na nowe państwa członkowskie UE.8 Protokół I
obejmujący kraje UE-10, w tym na Polskę, wszedł w życie 1 kwietnia 2006 r. i wprowadził
szczególne rozwiązanie w postaci okresu przejściowego do 2011 r. Malta i Cypr włączone
zostały do regulacji odnoszących się do krajów „15”, wobec których zniesiono kontyngenty
31 maja 2007 r. Dostęp obywateli ośmiu nowych krajów członkowskich: Polski, Czech,
Słowacji, Słowenii Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii (UE-8), do szwajcarskiego rynku pracy
limitowany był w tym okresie rocznymi kontyngentami, ściśle określającymi liczbę
pracowników, którzy mogą podjąć pracę w danym roku (vide tabela 17.).
Tabela 17. Roczne kontyngenty pozwoleń na pracę (łącznie dla UE-8).
Rok

Pobyty dłuższe

Pobyty do 1 roku

2005

900

9000

2006

1300

12 400

2007

1700

15 800

2008

2200

19 200

2009

2600

22 600

2010

2800

26 000

2011

3000

29 000

Źródło: Botschaft des Bundesbeschluss zur Genehmigung des Protokolls zum
Freizügigkeitsabkommen (FZA) zwischen der Schweiz und der EG Vom 1. Oktober 2004.

7

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit, SR 0.142.112.681.
8
Ein nein zur Personenfreizügigkeit wäre Gift für die Wirtschat, Bundesrätin Micheline Calmy-Rey
zur Volksabstimmung vom 25. September, „Neue Zürcher Zeitung”, 23.08.2005.
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Liczba pozwoleń na pracę w ramach rocznych kontyngentów ustalona została
łącznie dla wszystkich nowych członków UE, tj. bez podziału na poszczególne kraje.
Obowiązywało pierwszeństwo zatrudniania miejscowych obywateli, a w ramach tzw.
towarzyszących środków osłonowych − kontrola płac i warunków pracy. Ograniczenia
te zostały uchylone po zakończeniu okresu przejściowego w 2011 r., ale istnieje
możliwość ich ponownego wprowadzenia, gdyby nadmierna liczba przesiedleń
zagroziła równowadze rynku pracy. 9
Jeszcze przed wejściem w życie protokołu Szwajcaria przyznała nowym krajom
członkowskim niewielkie kontyngenty poza umową, na obowiązujących wcześniej
zasadach podejmowania pracy i pobytu. Podczas szczytu Szwajcaria − UE 19 maja
2004 r. strona szwajcarska oświadczyła, że jest gotowa w okresie od podpisania
Protokołu I do jego wejścia w życie, autonomiczną decyzją na podstawie Zarządzenia o
ograniczeniu liczby obcokrajowców (BVO; SR 823.21), wyrazić zgodę na zatrudnienie
dodatkowych pracowników z nowych krajów członkowskich: pobyty roczne (B) − 700,
a pobyty krótkie (L) − 2500. Poinformowano także, że w ramach dotychczasowej
praktyki zezwoli się na 5000 pobytów krótkookresowych (do czterech miesięcy) poza
kontyngentami. Podkreślono przy tym, że do czasu wejścia w życie Protokołu I
podstawę prawną w sprawach wjazdu i pobytu w Szwajcarii obywateli nowych krajów
członkowskich stanowi nadal ustawa o obcokrajowcach (ANAG/BVO). 10
Nowe regulacje dotyczyły zatrudnienia pracowników od 1 kwietnia 2006 r.,
w tym także osób mniej wykwalifikowanych, wykonujących wolne zawody oraz
prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, które mają prawo do
poszukiwania zatrudnienia w Szwajcarii przez okres sześciu miesięcy. Podjęcie pracy
powiązano z koniecznością spełnienia szeregu warunków. Chronią one rynek przed
pracą na czarno, nadmiernym napływem pracowników zagranicznych, dumpingiem
płacowym, a także zapewniają przestrzeganie wymogów ubezpieczenia. Spełnianie
tych warunków sprawdzają specjalnie powołani inspektorzy, a ich nieprzestrzeganie
zagrożone jest dotkliwymi sankcjami.
Protokół o rozszerzeniu swobody przepływu osób na nowe kraje członkowskie
UE wprowadził stopniowe i kontrolowane otwieranie rynku pracy dla obywateli tych
państw. W okresie przejściowym, tj. do 31 maja 2011 r., obowiązywała zasada
9

Falsche Angst vor der Personenfreizügigkeit, „Neue Zürcher Zeitung”, 23.10.2004.
Botschaft des Bundesbeschluss zur Genehmigung des Protokolls zum Freizügigkeitsabkommen
zwischen der Schweiz und der EG vom 1. Oktober 2004, BBl 2004 1149 (1180).
10
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pierwszeństwa

zatrudniania

obywateli

szwajcarskich

oraz

cudzoziemców

posiadających prawo pobytu i pracy na terenie Szwajcarii. Pracodawca składający
wniosek o pozwolenie na zatrudnienie obywateli z krajów UE-8 musiał udowodnić
w urzędzie pracy, że nie mógł znaleźć chętnego na oferowane miejsce wśród obywateli
Szwajcarii lub imigrantów legitymujących się prawem stałego pobytu. Klauzula ta
wobec osób pochodzących ze „starej” UE przestała obowiązywać 31 maja 2004 r.
Obywatele krajów UE-8 mogą zostać zatrudnieni w Szwajcarii w oparciu o umowę na
piśmie, która podlega sprawdzeniu przez pracowników lokalnych urzędów pod kątem
prawidłowości stawek wynagrodzenia i warunków pracy obowiązujących w danej
branży.
Regulacje

protokołu

dotyczyły

także

osób

podejmujących

działalność

gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia. 11 Strona szwajcarska spodziewała się
zgłaszania w tym segmencie największej liczby fikcyjnych przedsięwzięć, będących
przykrywką dla pracy najemnej i sposobem omijania taryf płacowych. Osoby
pracujące w tym charakterze muszą udowodnić w ciągu sześciu miesięcy, że z
działalności tej w pełni się utrzymują, a także dowieść przestrzegania wszystkich
przepisów (opłacania składek ubezpieczeniowych, socjalnych, posiadania lokalu,
klientów). Chętnym do skorzystania z tej opcji sprawę komplikował brak jednolitej,
ogólnoszwajcarskiej listy warunków prowadzenia samodzielnej działalności. 12
Każdy

wniosek

o

rejestrację

działalności

gospodarczej

rozpatrywano

w poszczególnych kantonach indywidualnie. Do podstawowych warunków rejestracji
należały: kwalifikacje, zdolność prowadzenia działalności zgodnie ze sztuką handlową,
obowiązek prowadzenia księgowości, posiadanie siedziby, zdolności do podejmowania
ryzyka finansowego i odpowiedzialności cywilnej, przestrzeganie przepisów
korporacyjnych i ekologicznych.
Praca na zasadzie samozatrudnienia do 2007 r. była wliczana do kontyngentów
rocznych. Od 2007 r. kontyngenty dla tej kategorii nie są potrzebne, ale pozostał
obowiązek

zgłoszenia

działalności

odpowiednim

władzom.

Osoby

i przedsiębiorcy świadczący pracę na zasadzie samozatrudnienia nie podlegają kontroli
w zakresie warunków płacy i pracy ani spełnienia wymogu pierwszeństwa zatrudniania
krajowca, natomiast stosuje się wobec nich rygory mające ograniczyć ewentualne
11

Personenfreizügigkeit ohne schlimme Folgen, „Neue Zürcher Zeitung”, 23.07.2005.
Die Bilateralen Abkommen Schweiz – Europäische Union, Integrationsbűro EDA/EVD September
2011, s. 23–30.
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nadużywanie prawa do samozatrudnienia. Wymagane są m.in. dokumenty
potwierdzające określone kwalifikacje, wcześniejsze wykonywanie samodzielnej
działalności w kraju pochodzenia. Kontrole mają na celu sprawdzenie, czy
rzeczywiście chodzi o samodzielne wykonywanie zadań, czy też jest to działalność,
która nie może być zakwalifikowana jako samodzielna.
Szwajcaria

zagwarantowała

sobie

prawo

wprowadzenia

ograniczeń

w dopuszczaniu obywateli i przedsiębiorców z nowych krajów UE do świadczenia
usług w następujących dziedzinach: budownictwo, zakładanie i pielęgnacja ogrodów,
sprzątanie i czyszczenie, ochrona mienia i bezpieczeństwa. Ograniczenia te mogą
polegać

na

wprowadzeniu

pierwszeństwa

w

zatrudnianiu

Szwajcarów

i

obcokrajowców z prawem pobytu, kontroli płac i kryteriów wykształcenia oraz
kwalifikacji. Prawo wykonywania większości zawodów związane jest z warunkiem
posiadania określonych kwalifikacji definiowanym przez poszczególne kantony. Nie
podlega kontyngentowaniu zatrudnienie do czterech miesięcy, ale w tym przypadku
obowiązuje utrzymanie wymogów wysokich kwalifikacji wobec osób ubiegających
się o takie zatrudnienie oraz pierwszeństwo dla pracowników miejscowych i kontrola
płac. Zatrudnienie do czterech miesięcy osób niespełniających warunku posiadania
wysokich kwalifikacji będzie zaliczane do rocznych kontyngentów pozwoleń, które
tym samym się zmniejszą.
Kumulowanie składek na fundusz bezrobocia przez osoby przebywające na
krótkich pobytach, trwających poniżej 12 miesięcy, nie było możliwe aż do 2011 r.
Oznaczało to, że prawo do pobierania szwajcarskiego zasiłku przez należących do tej
kategorii zatrudnionych istnieje dopiero po 12-miesięcznym okresie składkowym, w
ramach 24-miesięcznego pobytu. Członkowie rodziny pracownika z nowych krajów
UE uzyskają prawo pobytu, o ile pracownik ten może zapewnić im warunki godziwego
zamieszkania, jednak bez prawa do świadczeń socjalnych i zasiłków. Wszystkich
pracodawców, zarówno z krajów UE, jak i miejscowych, obowiązuje przestrzeganie
ostrych przepisów dotyczących warunków pracy i płacy, uprawnień socjalnych,
wypoczynku, urlopu, BHP i ochrony zdrowia.
Paralelnie do zapisu protokołu partnerzy socjalni (władze kantonalne,
pracodawcy i związki zawodowe) uzgodnili towarzyszące środki osłonowe w celu
przeciwdziałania dumpingowi płacowemu i socjalnemu. Z chwilą rozszerzenia
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Umowy o swobodzie przepływu osób na nowe kraje członkowskie wprowadzone
zostały dodatkowe instrumenty osłonowe, 13 w tym:
■ zaostrzone sankcje wobec firm nieprzestrzegających nowych regulacji,
delegujących pracowników do pracy w Szwajcarii,
■ ułatwienia w zawieraniu branżowych układów zbiorowych, także
w niewielkich przedsiębiorstwach,
■ obowiązek zawierania umowy o pracę w formie pisemnej,
■ kontrole i sankcje wobec osób pozornie podejmujących pracę na zasadzie
samozatrudnienia,
■ powołanie 150 inspektorów do kontroli firm pod kątem spełnienia
warunków

zatrudniania

cudzoziemców

i

przestrzegania

układów

zbiorowych.
Umowa o swobodzie przepływu osób, należąca do pakietu pierwszego, została
decyzją parlamentu zawarta na okres siedmiu lat, a jej dalsze obowiązywanie
uzależniono od ponownego zatwierdzenia na szczeblu federalnym, z opcją
fakultatywnego referendum. Konsekwencje negatywnego wyniku referendum w
sprawie przedłużenia tego porozumienia Szwajcarzy zaakceptowali, głosując w maju
2000 r. za pakietem Bilaterale I, do którego wprowadzono tzw. klauzulę gilotynową,
czyli zapis, że wypowiedzenie jednej z umów powoduje unieważnienie sześciu
pozostałych. Ujęte w art. 25 Umowy o swobodzie przepływu osób regulacje
dotyczące jej ważności i wypowiedzenia stanowią, co następuje:
■ umowa jest zawarta na wstępny okres siedmiu lat,
■ przedłużenie umowy na czas nieokreślony następuje, jeżeli Wspólnota lub
Szwajcaria nie notyfikuje drugiej układającej się stronie niczego
przeciwnego, przed upływem wstępnego okresu ważności,
■ Wspólnota Europejska lub Szwajcaria może wypowiedzieć umowę przez
notyfikację drugiej układającej się stronie,
■ wymienionych w ustępie pierwszym siedem umów traci ważność sześć
miesięcy po otrzymaniu notyfikacji o nieprzedłużaniu.
Parlament Szwajcarii podjął 13 czerwca 2008 r. dużą większością głosów 14
decyzję o przedłużeniu umowy i jej rozszerzeniu na Bułgarię i Rumunię. 15 Przeciwko

13

C. Dupont, P. Sciarini, Back to the future. The first round of bilateral negotiations with the EU [w:]
Switzerland and the European Union, s. 206−207.
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tej decyzji została jednak uruchomiona procedura przeprowadzenia fakultatywnego
referendum.
2 listopada 2008 r. inicjatorzy przeprowadzenia referendum dostarczyli do
Kancelarii Federalnej w Bernie 51 700 podpisów, czyli tylko nieznacznie więcej
ponad wymagany limit 50 tys. Sytuacja była o tyle zaskakująca, że idei zwołania
referendum nie popierała żadna partia polityczna. Poparcie dla referendum wycofała
także antyeuropejska Szwajcarska Partia Ludowa (SVP), kiedy w czerwcu 2008 r.
parlament federalny zdecydował, że pod głosowanie należy poddać w jednym
pakiecie połączone sprawy przedłużenia Umowy o swobodnym przepływie osób oraz
rozszerzenia jej na Bułgarię i Rumunię. Kręgi gospodarcze SVP obawiały się
automatycznego zawieszenia ważności wszystkich umów pakietu Bilaterale I,
zgodnie z postanowieniem tzw. klauzuli gilotynowej. Pierwotnie partia stawiała
sprawę referendum wyłącznie w odniesieniu do kwestii rozszerzenia umowy na
Bułgarię i Rumunię. W tej sytuacji zbieraniem podpisów zajęły się organizacje
pozaparlamentarne: Młodzi SVP (22 600), Lega dei Ticinesi (14 300), Szwajcarscy
Demokraci (13 500) i inne (1300). Główne kluby parlamentarne (FDP, CVP, SP,
Zieloni) i przedstawiciele mniejszych, działających w skali lokalnej ugrupowań
(Mieszczańsko-Demokratycznej Partii − BDP, Ewangelicko-Ludowej Partii − EVP,
Liberałów, Zielonych Liberałów) prowadzili kampanię poparcia zarówno projektu
przedłużenia Umowy o swobodnym przepływie osób, jak i jej rozszerzenia na
Bułgarię

i

Rumunię.

Podobny

komunikat

wydał

Związek

Gospodarczy

Economiesuisse, wskazując, że szwajcarskie firmy zależne są od dostępu do rynku
UE, a swoboda przepływu osób ma bezpośredni wpływ na liczbę miejsc pracy
i rozwój gospodarczy. 16
Jedynie Szwajcarska Partia Ludowa wezwała do głosowania przeciw,
a stanowisko takie ustalono podczas posiedzenia delegatów w końcu listopada 2008
r. wynikiem głosowania 432 za i 45 przeciw. 17 Niezależnie od tak przekonującego
poparcia, dla wielu polityków tej partii było oczywiste, że referendum w sprawie
swobody przepływu osób niesie ze sobą ryzyko dalszych podziałów wewnętrznych w
SVP. Już wówczas widoczny był spór między narodowo-konserwatywnym
14

W Radzie Narodowej (izba niższa) – 143 głosów za, 40 przeciw, przy 6 wstrzymujących się;
w Radzie Kantonów (izba wyższa) 35 głosów za, 2 przeciw, przy 4 wstrzymujących się.
15
Bundesblatt 2008, 5323.
16
Weiterführung oder Kündigung des bilateralen Weges mit der EU, „dossierpolitik” nr 1, 12. Januar
2009.
17
SVP zieht mit Raben in den Abstimmungskampf; swissinfo.ch, 30.12.2008.
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kierownictwem a silną frakcją liberalną. 18 Jako opcja wchodziło w rachubę
pozostawienie swobody głosowania członkom partii lub bojkot referendum.
Referendum, które odbyło się 8 lutego 2009 r., przyniosło 60-procentowe
poparcie, podtrzymujące decyzję parlamentu o przedłużeniu Umowy o swobodzie
przepływu osób i rozszerzeniu jej na Bułgarię i Rumunię. Wynik odczytywano także
jako wyraz aprobaty dla polityki rządu w zakresie kształtowania stosunków z UE na
zasadach bilateralizmu. Według niektórych prognoz poparcie społeczeństwa dla
swobody przepływu osób sytuowano na poziomie nawet 70%. Taki pułap nie został
wprawdzie osiągnięty, niemniej jednak 60% głosów za zostało uznane zarówno w
Szwajcarii 19 , jak i w krajach członkowskich UE i instytucjach europejskich 20 za
legitymizację polityki swobody przepływu osób, a zwłaszcza drogi umów
bilateralnych, o sile niespotykanej w poprzednich głosowaniach europejskich. Pod
znakiem zapytania stanęła w świetle tego wyniku sprawa dalszego wykorzystywania
przez antyeuropejskie siły polityczne kwestii swobody przepływu osób jako swego
rodzaju tarczy antyunijnej, a także dalszy sens odwoływania się do referendum po
przyszłych rozszerzeniach UE. W SVP zaostrzyły się wewnętrzne podziały, wyraźnie
zarysowała się potrzeba zmiany pokoleniowej w jej kierownictwie. 21
W ogólnokrajowym trendzie poparcia dla przedłużenia umowy oraz jej
rozszerzenia na Bułgarię i Rumunię, wyrażonym podczas głosowania w referendum z
8 lutego 2009 r., odstępstwem i wyjątkiem był wynik głosowania we
włoskojęzycznym kantonie Tessin, którego mieszkańcy w 66% opowiedzieli przeciw
przedłużeniu. Przyczyn tego stanu rzeczy zasadnie upatrywano w trudnościach we
współpracy transgranicznej między Szwajcarią i Włochami, m.in. w problemach
związanych z napływem pracobiorców z granicznego włoskiego regionu Lombardii
do kantonu Tessin i z ofertą włoskich przedsiębiorstw, które zaostrzały konkurencję
na rynku usług. 22 Trudności te pogłębiła sześcioprocentowa stopa bezrobocia
w regionie, a do pewnego stopnia globalny kryzys finansowy i gospodarczy, który

18

Deputowany do parlamentu z ramienia SVP i przedsiębiorca z Thurgau P. Spuhler poddał
publicznej krytyce podejście Ch. Blochera, jednego z wiodących liderów SVP, który nawoływał do
stworzenia iunctim między poparciem rozszerzenia Umowy o swobodzie przepływu osób
a stanowiskiem UE w tzw. sporze dotyczącym reżimów podatkowych w szwajcarskich kantonach.
Zob.: SVP zieht mit Raben in den Abstimmungskampf, op.cit.
19
Bundesrats-Medienkonferenz zur Abstimmung vom 8. Februar 2009. Referat von Bundesrätin
Widmer-Schlumpf vom 8. Februar 2009, Medienzentrum Bundeshaus.
20
Zuverlässige Europäer, Ausländische Pressestimmen, „Neue Zürcher Zeitung”, 10.02.2009.
21
Blochers Angriffe müssen aufhören, „NZZ am Sonntag”, 15.02.2009.
22
Das Tessin – wegen Italien ein Sonderfall, „Neue Zürcher Zeitung”, 10.02.2009.
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wybuchł w 2008 r. W ocenie tej sytuacji nie ma większych różnic między partiami
politycznymi, których przedstawiciele wezwali przy tej okazji władze centralne
w Bernie i w Rzymie do stosownych działań pomocowych. 23
Umowę o swobodzie przepływu osób stawia się pod względem znaczenia na
równorzędnym miejscu z Umową o wolnym handlu z 1972 r., co odzwierciedlają
oceny, że przyczynia się ona znacząco do umocnienia pozycji gospodarczej Szwajcarii,
a zwłaszcza elastyczności, mobilności i atrakcyjności tamtejszego rynku pracy. 24
Szwajcarskie przedsiębiorstwa odnoszą z obowiązywania umowy dwojakiego rodzaju
korzyści: zwiększyły się możliwości zatrudniania ich pracowników w państwach
członkowskich UE i pojawiła szansa szerokiego naboru kwalifikowanego personelu z
tych krajów do pracy na terenie Szwajcarii. Fakt, że co piąty pracujący na terenie
Szwajcarii reprezentuje grupę zatrudnionych tam obcokrajowców, wskazuje na dużą
zależności gospodarki od pracowników z zagranicy, wśród których pochodzący z
krajów UE są szczególnie poszukiwani, z uwagi na bliskość kulturową odgrywającą
istotną rolę w procesie integracji środowiskowej.
Wagę rozstrzygnięcia kwestii poddanych pod głosowanie w referendum
8 lutego 2009 r. podnosiła niepomiernie klauzula gilotynowa, 25 uzgodniona przez
Komisję Europejską i Szwajcarię przy podpisywaniu pakietu umów Bilaterale I.
Zgodnie z tą klauzulą, negatywny wynik referendum skutkowałby automatyczne
zawieszeniem ważności wszystkich pozostałych, tj. sześciu, zawartych w ramach
pierwszego pakietu umów bilateralnych:
■ Umowy o usuwaniu technicznych barier w handlu, która była podstawą
wzajemnego
uwalniało

uznawania
szwajcarskich

certyfikatów
eksporterów

artykułów
od

przemysłowych,

czasochłonnych

co

procedur

certyfikacyjnych poprzedzających wprowadzenie danego artykułu na rynek
UE; spodziewane straty z tego tytułu według szacunków Organizacji
Przedsiębiorców Szwajcarskich − Economiesuisse 26 wynosiłyby 200−300
mln franków; 27
23

Tessiner fordern nach Europa – Nein mehr Gehör, „NZZ am Sonntag”, 15.02.2009.
Botschaft des Bundesrates zur Weiterführung des Freizügigkeitabkommens sowie zu dessen
Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien vom 14. März 2008, Medienmitteilungen, EJPD,
14.03.2008.
25
Zob.: wywiad minister spraw zagranicznych M. Calmy-Rey, Der Kampf um die Schweizer
Europapolitik ist neu zu lanciert, „NZZ am Sonntag”, 20.02.2008.
26
Economiesuisse jest największą organizacją gospodarki szwajcarskiej, do której należy ok. 100
związków branżowych, 20 kantonalnych izb handlowych i kilka wielkich firm.
27
Economiesuisse, „dossierpolitik” nr 1, 12. Januar 2009, s. 3.
24
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■ Umowy o zamówieniach publicznych, która dopuszcza szwajcarskie
przedsiębiorstwa do udziału na równych prawach w przetargach o
zamówienia

publiczne

na

obszarze

całej

UE;

spodziewane

straty

− 1500 mld euro; 28
■ Umowy o handlu artykułami rolnymi, która wprowadzała ułatwienia
w obrocie niektórymi artykułami pochodzenia rolniczego; w praktyce
oznaczałoby to utratę przez rolników szwajcarskich ważnego rynku UE;
■ Umowy o współpracy w zakresie badań naukowych, co byłoby
równoznaczne z wykluczeniem Szwajcarii z udziału w Ramowych
Programach Badawczych UE z negatywnymi skutkami dla poziomu nauki
i gospodarki;
■ Umowy o transporcie drogowym, która stworzyła podstawy realizacji
polityki

transportowej

Szwajcarii,

w

tym

przenoszenia

transportu

ciężarowego z dróg na kolej;
■ Umowy o ruchu lotniczym, która zagwarantowała szwajcarskim
towarzystwom lotniczym równoprawny dostęp do europejskiego rynku
lotniczego transportu ludzi i towarów. Nieunikniony byłby w tej sytuacji
wzrost kosztów w transporcie lotniczym i utrata prawa lądowania
w Europie przez szwajcarskich przewoźników lotniczych.
W opinii Economiesuisse wyłączenie wymienionych umów bilateralnych
spowodowałoby wspomniane zakłócenia we współpracy, ale także inne, trudne do
przewidzenia następstwa, jak nieuchronna w takiej sytuacji prawna niepewność,
zagrożenie

dobrobytu

i

istnienia

poważnej

liczby

miejsc

pracy

w Szwajcarii. 29
Skupione

wokół

antyeuropejskiej

SVP

kręgi

polityczne

operowały

w kampanii poprzedzającej referendum argumentami o fikcyjności zagrożenia
unieważnieniem umów, z uwagi na wymierne korzyści, jakie czerpie z nich także
UE, eksportując do Szwajcarii towary o wartości 153 mld franków w stosunku
rocznym, korzystając ze szlaków transportowych przez Alpy (23 tys. samochodów
ciężarowych dziennie) i znajdując w Szwajcarii miejsca pracy dla swych obywateli
(960 tys. osób z krajów UE osiedlonych w Szwajcarii i 200 tys. pracobiorców z
regionów przygranicznych). W rozumieniu tych kręgów Berno i Bruksela realizują
28
29

Ibidem.
Ibidem.
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od lat politykę integrowania Szwajcarii z UE, a odzwierciedlać to mają bliskie
stosunki natury politycznej, gospodarczej i kulturalnej, których podstawą są umowy
bilateralne. W istocie chodzi tu o formę „pełzającego członkostwa” Szwajcarii w UE.
Dalsze uleganie dyktatowi Brukseli spowoduje, że ze względu na umowy bilateralne,
wpływające w coraz większym stopniu na wewnętrzną i zagraniczną politykę
Szwajcarii,

będzie

następować

dalsze

osłabienie

narodowej

tożsamości

i niezależności. 30
Kryzys finansowy i gospodarczy 2008–2009, który ogarnął najważniejsze
państwa świata, wywołał w Szwajcarii powrót do kwestii swobody przepływu osób
wprowadzonej na podstawie umowy bilateralnej z UE. 31 Pojawiły się głosy
wskazujące tę umowę jako przyczynę wzrostu bezrobocia, które w ostatnim kwartale
2009 r. osiągnęło poziom 4%, tj. najwyższy od 2004 r. Zastrzeżenia ze strony
sąsiadujących ze Szwajcarią państw UE wywołały wprowadzone jednostronnie na jej
rynku pracy środki mające na celu zapobieganie dumpingowi płacowemu, zwłaszcza
wymóg notyfikowania władzom migracyjnym z ośmiodniowym wyprzedzeniem
przyjazdu pracowników. 32 W Szwajcarii natomiast pojawiły się głosy wzywające do
podjęcia kroków zaradczych dla powstrzymania napływu dużej liczby osób, a także
wezwania do wypowiedzenia i renegocjacji umowy. W tym kontekście członkowie
rządu publicznie ubolewali, że nie zostały wprowadzone tego rodzaju dodatkowe
środki na czas globalnego kryzysu finansowego 2008–2009. 33
Kręgi prawicowe, w tym SVP, 34 wezwały rząd do wypowiedzenia Umowy
między Konfederacją Szwajcarską a Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi z 21 czerwca 1999 r. o swobodzie przepływu osób i ponownych
negocjacji z UE, mimo że na początku roku elektorat szwajcarski przesądził
o dalszym obowiązywaniu umowy.
Faktycznie liczba osób osiedlających się w Szwajcarii w latach 2008–2009
spadała, a ponadto kwestia poziomu bezrobocia wyglądała niejednolicie w
poszczególnych branżach. W turystyce i przemyśle produkcji zegarków notowano

30

Por.: referat R. Koradi, Schweiz und die EU, Tagung 13. Dezember 2008, Bewegung für
Unabhängigkeit; http://www.gedankenfreiheit.ch/documents/bfu_veranstaltung.pdf
31
Według danych Federalnego Urzędu Migracji w 2008 r. przesiedliło się do Szwajcarii 128 tys. osób
z krajów dawnej UE, w tym 41 tys. z Niemiec. Źródło: „Neue Zürcher Zeitung”, 18.01.2009.
32
K. Weigelt, Problematische flankierende Maßnahmen Acht-Tage-Frist führt zu Verstimmungen mit
dem Ausland, „Neue Zürcher Zeitung” z 2–3.08.2008.
33
Zob.: wypowiedź minister gospodarki D. Leuthard dla „NZZ am Sonntag” z 29.11.2009.
34
F. Benini, Härtetest, „NZZ am Sonntag”, 15.11.2009.
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wysoki poziom bezrobocia, podczas gdy sektory ubezpieczeń, służby zdrowia,
zaopatrzenia w energię, służb socjalnych i edukacji oraz przemysł chemiczny nie
notowały niepokojących danych. W tych branżach istniały wolne miejsca pracy i
zatrudniano pracowników z zagranicy. Kantony były zdecydowanie przeciwne
wprowadzeniu przez rząd klauzuli bezpieczeństwa polegającej na ograniczeniu
imigracji i wprowadzeniu kwot. Szwajcaria potrzebowała w owym czasie np. pewnej
liczby lekarzy z zagranicy, a lukę tę wypełniali najczęściej specjaliści
z Niemiec. 35
Jednym z głównych problemów debaty dotyczącej swobody przepływu osób
była kwestia oddziaływania imigracji z krajów UE na szwajcarski rynek pracy. W
ocenach ekspertów to czynnik uzupełnienia rynku pracy, a nie eliminowania z niego
Szwajcarów. Taką opinię przedstawiały ośrodki badawcze, np. Uniwersytet w
Zurychu. 36 Badania wykazały, że imigrantami były osoby legitymujące się wysokimi
kwalifikacjami, które pod tym względem przeciętnie przewyższały pracowników
miejscowych. Szwajcarskie firmy poszukiwały i chętnie zatrudniały pracowników z
krajów EU-15 od czasu wprowadzenia na początku 2007 r. pełnej swobody
przepływu osób. Nie było powodów do podejrzeń, że związane to jest z niższymi
stawkami płacowymi. Z badań wynikało także, iż bezrobocie nie ma przyczyn w
imigracji. Eksperci rynku pracy z Uniwersytetu w Bazylei wykazali, że
podwyższanie przeciętnego poziomu kwalifikacji może być impulsem do wzrostu
wydajności pracy i, podobnie jak ośrodek w Zurychu, nie dopatrzyli się przyczyn
wzrostu

bezrobocia

w

Szwajcarii

o swobodzie przepływu osób.

37

w

realizacji

postanowień

Umowy

Oczywiście nie jest to pogląd powszechnie

podzielany i istnieje druga grupa ekonomistów, która przekonuje, że swoboda
przepływu osób powoduje zwiększenie bezrobocia, bo jedni imigranci wypierają z
miejsc pracy gorzej przygotowanych, i jako przykład podaje się pracowników
pochodzących z Bałkanów, których wypierają imigranci z RFN.
Szwajcarska literatura poświęcona wpływowi imigrantów na rynek pracy jest
nadzwyczaj różnorodna, a do oceny danych dotyczących zatrudnienia wykorzystuje
się różne metody ekonometryczne. Stąd odmienne wyniki prowadzonych na szeroką
35

Ibidem.
R. Aeppli, M. Gassebner, Auswirkungen des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU auf den
schweizerischen Arbeitsmarkt [w:] Auswirkungen der bilateralen Abkommen auf die Schweizer
Wirtschaft, KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich 2008, s. 63–65.
37
Ibidem.
36
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skalę badań naukowych. Volker Nitsch wskazuje, że negatywny wpływ
cudzoziemców na krajowy rynek pracy jest niewielki. Podwyższenie liczby
imigrantów o 10% powoduje spadek zatrudnienia miejscowej ludności przeciętnie o
mniej niż 0,3%. Na podstawie przeprowadzonych badań formułuje on wniosek, że
obawy o pogarszanie się szans zatrudnienia miejscowych pracowników z powodu
napływu obcokrajowców są przesadne. 38
W ramach komentarza do powyższych ocen należy podkreślić, że napływ
obcokrajowców, nie tylko w Szwajcarii, stanowi kwestię z wielu względów
społecznie drażliwą i silnie eksploatowaną zwłaszcza przez prawicowe siły
polityczne. Potencjalne zagrożenie uszczuplaniem liczby miejsc pracy dla
miejscowych pracowników jest tylko jednym z aspektów tego złożonego problemu, a
podstawowym wydaje się skuteczna polityka integracji imigrantów. Z tego punktu
widzenia Szwajcaria, w której ludność napływowa stanowi ponad 20% ogólnej liczby
mieszkańców, 39 zwłaszcza w porównaniu z takimi krajami jak Francja czy RFN, ma
niezaprzeczalnie dobre wyniki. Z drugiej strony generalnie pozytywny wpływ
imigrantów na wzrost dochodu narodowego nie zmienia faktu, że nierzadko ta grupa
generuje wzrost przestępczości i wydatków na świadczenia socjalne, 40 co skutkuje
nasilaniem się krytyki, a niekiedy wrogich wobec nich postaw politycznych.
6.2. Udział Szwajcarii w kosztach rozszerzenia UE
Dzięki umowom bilateralnym Szwajcaria odnosi korzyści z każdego
rozszerzenia UE. Przyjęcie do Unii Europejskiej w 2004 r. krajów Europy ŚrodkowoWschodniej i Południowej otwarło Szwajcarii dostęp do rynku liczącego 100 mln
konsumentów. Dlatego Unia Europejska zgłosiła wobec Szwajcarii, podobnie jak
wobec krajów EOG, postulat wniesienia wkładu w Fundusz Spójności. Po
rozszerzeniu UE w 2004 r. obroty handlowe z nowymi krajami członkowskimi, w
tym z Polską, zwiększały się znacznie szybciej, niż wynikałoby z niewysokiego
wzrostu szwajcarskiego popytu wewnętrznego. Działo się tak, gdyż po przejęciu
regulacji celnych i certyfikacyjnych Unii Europejskiej pojawiły się istotne ułatwienia
38

V. Nitsch, Arbeitsmarkteffekte von Migration: Eine Meta – Analyse [w:] Auswirkungen der
bilateralen Abkommen auf die Schweizer Wirtschaft, KOF Swiss Economic Institute, ETH Zürich 2008,
s. 19–28.
39
Zunahme der EU-Staatsangehörigen in der Schweiz, Medienmitteilungen, Bundesamt für Migration,
BFM, 12.02.2007.
40
Massnahmen zur besseren Integration von Ausländern, Medienmitteilungen, Eidgenössisches
Justiz- und Polizeidepartement EJPD, 30.08.2006.
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w odprawach granicznych towarów importowanych z tych krajów na granicy
szwajcarskiej oraz przyniosło efekty dostosowanie do obowiązujących także w
Szwajcarii norm unijnych, zarówno w odniesieniu do artykułów spożywczych, jak i
towarów przemysłowych, podnosząc ich konkurencyjność wobec importu z krajów
trzecich.
Przystąpienie do UE w 2004 r. kolejnych krajów oznaczało przejęcie przez nie
acquis communautaire (dorobku prawnego UE), m.in. umów międzynarodowych
zawartych przez Unię z innymi państwami, a więc i tych ze Szwajcarią. 1 maja 2004
r. nastąpiło automatyczne rozszerzenie na nowe kraje członkowskie (UE-10) sześciu
umów z pakietu Bilaterale I oraz Umowy o wolnym handlu z 1972 r. Dzięki temu
poprawiały się szanse eksportowe Szwajcarii na wschodzących rynkach Europy
Środkowo-Wschodniej i wzrosła atrakcyjność inwestycji bezpośrednich dla firm
szwajcarskich.
Rozszerzenie Umowy w sprawie swobody przepływu osób wymagało
uzgodnienia Protokołu dodatkowego, który rząd szwajcarski negocjował z Komisją
Europejską. 41 Berno było zainteresowane przede wszystkim ustanowieniem okresów
przejściowych, gwarantujących mu kontrolę i stopniowe otwieranie rynku pracy dla
obywateli z nowych krajów członkowskich. Początkowe stanowisko Komisji
Europejskiej, sprowadzające się do oczekiwania, że Szwajcaria automatycznie
wprowadzi rozwiązania obowiązujące dla starych krajów unijnych, uległo zmianie
pod naporem argumentów szwajcarskich oraz zrozumienia wykazywanego przez te
państwa UE, które same zastosowały okresy przejściowe (Niemcy, Austrię, Francję).
Do września 2004 r. trwały w Szwajcarii obowiązkowe konsultacje społeczne,
których przedmiotem był tekst parafowanego 2 lipca 2004 r. Protokołu dodatkowego
do Umowy o swobodzie przepływu osób. Referendum z 25 września 2005 r.
rozstrzygnęło pozytywnie (56% głosów za) kwestię rozszerzenia tej umowy na nowe
kraje członkowskie. Protokół, który wszedł w życie 1 kwietnia 2006 r., przewiduje,
że Szwajcaria całkowicie otworzy swój rynek pracy i wprowadzi pełną swobodę
przepływu osób z krajami UE-10 1 maja 2011 r., stopniowo zwiększając ustalone dla
„starej” Unii kontyngenty roczne o 20%, tj. proporcjonalnie do wzrostu liczby
mieszkańców poszerzonej UE. W okresie przejściowym obowiązywały ograniczenia
41

T. Cottier, R. Liechti, Die Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union: Eine kurze
Geschichte differenzieller und schrittweiser Integration [w:] „Basler Schriften zur europäischen
Integration” nr 81, s. 16.
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w dostępie do szwajcarskiego rynku pracy w postaci kontyngentów i pierwszeństwa
w zatrudnianiu obywateli szwajcarskich, a w ramach towarzyszących instrumentów
ochronnych – także kontrola warunków pracy i płacy. Berno zachowało też do roku
2014 możliwość ponownego wprowadzenia kontyngentów, gdyby migracja
przekroczyła określone progi.
Równolegle z negocjacjami drugiego pakietu toczyły się wstępne rozmowy na
temat udziału Szwajcarii w kosztach rozszerzenia UE. Ze względu na korzyści, jakie
odnosi z udziału w rynku wewnętrznym Unii, Szwajcaria zadeklarowała gotowość
ustanowienia kontrolowanego przez siebie i przeznaczonego wyłącznie dla nowych
krajów członkowskich instrumentu finansowego w wysokości 1 mld franków. 42
Na początku między Szwajcarią i Komisją Europejską istniały duże różnice
zdań w kwestii formy prawnej porozumienia. Strona szwajcarska opowiadała się za
Memorandum of Understanding, argumentując, że forsowana przez Brukselę umowa
międzynarodowa ze Wspólnotą Europejską wymagałaby wydłużonej procedury
ratyfikacyjnej, co opóźniłoby jej realizację. Rząd w Bernie w politycznej deklaracji
zapowiedział

przeznaczenie

1

mld

franków

szwajcarskich

na

pomoc

implementowaną w okresie pięciu lat, ale do końca roku 2005 nie doszło już do
konkretyzacji uzgodnień i negocjacje z Komisją Europejską były kontynuowane
dopiero na początku 2006 r. W grudniu 2005 r. istniała między Szwajcarią i UE
różnica poglądów dotycząca krajów, które wejdą do grupy beneficjentów
szwajcarskiego programu pomocowego. Szwajcaria obstawała za ograniczeniem
liczby beneficjentów do dziesięciu krajów, które uzyskały członkostwo 1 maja 2004 r.,
podczas gdy Bruksela gotowa była uwzględnić postulaty o włączenie do tej grupy
artykułowane przez Hiszpanię, Grecję i Portugalię.
6.3. Szwajcarski program pomocowy dla krajów UE-10
Szwajcarsko-unijne negocjacje w sprawie funduszu pomocowego, określanego
także jako Szwajcarski Instrument Finansowy, 43 ostatecznie sfinalizowane zostały

42

Szwajcaria już w latach 1989–2001 przeznaczyła 3 mld franków na pomoc dla Europy ŚrodkowoWschodniej. Zob.: Bilanz der schweizerischen Zusammenarbeit mit Osteuropa und den Staaten der
GUS von 1990–2002, Bericht vom 29.08.2003.
43
Rekompensując możliwość korzystania ze swobód Jednolitego Rynku Europejskiego, niebędące
członkami UE trzy kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein, zobowiązały się stworzyć instrumenty
pomocy finansowej dla mniej zamożnych członków Unii. Na tej podstawie w 2003 r. utworzono Norweski
Mechanizm Finansowy (norway grants) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG – eea grants). Łączna kwota przyznana Polsce w ramach obu mechanizmów to 533,51 mln euro.
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27 lutego 2006 r. W Brukseli podpisano Memorandum of Understanding (MoU)
między Wspólnotą Europejską a Szwajcarską Radą Federalną w sprawie
szwajcarskiej pomocy finansowej, która miała służyć zmniejszeniu różnic
gospodarczych i społecznych w rozszerzonej Unii Europejskiej. 44 Zgodnie z
wymogami, dokument uzyskał wcześniej akceptację Rady Unii Europejskiej i rządu
Konfederacji Szwajcarskiej.45 Wskazywał cztery główne obszary wsparcia,
w których miały być realizowane uzgodnione programy i projekty:
■ bezpieczeństwo, stabilność i wsparcie dla reform,
■ środowisko i infrastruktura,
■ wspieranie sektora prywatnego,
■ doskonalenie zawodowe i rozwój społeczny.
Oficjalnie sformułowanym celem SIF było usuwanie różnic gospodarczych
i społecznych między nowymi i starymi krajami członkowskimi UE. Instrument ten
nie miał prawnego powiązania z drugim pakietem umów bilateralnych. Rząd
szwajcarski podkreślał, że jest to autonomiczny i dobrowolny wkład Szwajcarii
wspomagający proces integracji europejskiej. Skupiający się w SVP przeciwnicy
takiej polityki podnosili argument, że zobowiązanie Szwajcarii do wyasygnowania
1 mld franków szwajcarskich na pomoc dla nowych członków UE to cena, jaką
trzeba zapłacić za umowy bilateralne, m.in. za włączenie Szwajcarii do Układu z
Schengen. Przyjęte przez rząd rozwiązanie, polegające na wmontowaniu SIF w
istniejące ramy prawnofinansowe tzw. Ustawy o pomocy wschodniej, nie zapobiegło
(choć rząd tego oczekiwał) fakultatywnemu referendum. SVP wykorzystała bowiem
wspomniane rozwiązanie organizacyjne rządu jako główny powód złożenia wniosku
w sprawie przeprowadzenia referendum.
O pozytywnym rezultacie głosowania w sprawie szwajcarskiej pomocy dla
nowych krajów członkowskich (53,4% głosów poparcia) zdecydowała w dużej
mierze intensywna kampania informacyjna prowadzona przez zaangażowanych w
politykę europejską członków rządu, m.in. prezydenta Moritza Leuenbergera,
ministra gospodarki Josepha Deissa i jego następczynię Doris Leuthard, oraz
Zob.: Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
www.eog.gov.pl/EOG_2004_2009/Podstawowe%20informacje/Strony/Podstawowe%20informacje.aspx
44
Schweizer Beitrag an die erweiterte EU: Unterzeichnung des Memorandum of Understanding;
http://www.evd.admin.ch
45
Finalizacja negocjacji doszła do skutku dzięki wsparciu i uwadze, jaką przywiązywała do tej kwestii
prezydencja Austrii w Radzie UE. W imieniu Szwajcarii MoU podpisała minister spraw
zagranicznych M. Calmy-Rey, a w imieniu strony unijnej – przewodnicząca Rady Unii, minister
spraw zagranicznych Austrii U. Plasnik.
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szczególnie intensywna działalność minister spraw zagranicznych M. Calmy-Rey.
Ostrzegali oni, że odrzucenie zobowiązania do pomocy zaszkodzi stosunkom
Szwajcarii z UE, realizacji strategii umów bilateralnych, a w konsekwencji także
szwajcarskiej gospodarce. Jednocześnie podkreślali, że pozytywny wynik referendum
będzie korzystny dla stosunków unijno-szwajcarskich w ich szerokim rozumieniu, a
w ujęciu ekonomicznym każdy frank wydany w ramach Szwajcarskiego Instrumentu
Finansowego „zwróci się podwójnie”. Argumentowano, że finansowanie Funduszu
Spójności będzie miało neutralny charakter w odniesieniu do budżetu państwa, tzn.
nie będzie wymagać podnoszenia podatków ani zaciągania kredytów. Środki
pochodzić będą częściowo z funduszu dotychczasowej pomocy wschodniej,
oszczędności w resortach spraw zagranicznych i gospodarki oraz z odsetek od
kapitałów obywateli UE zdeponowanych w bankach szwajcarskich. W podobnym
duchu wypowiadali się proeuropejscy parlamentarzyści, m.in. Christa Markwalder
(FDP) i Ursula Wyss (SP). Inicjatorom referendum, w tym Szwajcarskiej Partii
Ludowej, chodziło o uczynienie z SFI tematu kampanii przed wyborami do
parlamentu na jesieni 2007 r.
Pozytywny wynik referendum, szóstego z rzędu w sprawach europejskich,
umocnił wiarygodność Szwajcarii, deklarującej kiedyś poparcie dla procesu
rozszerzenia UE na Wschód. Jej udział w pomocy dla nowych krajów członkowskich
potwierdzał gotowość do przyjęcia współodpowiedzialności za Europę i materialne
poparcie polityki rozszerzania UE. Przedstawiciele rządu uznali błąd, polegający na
umieszczeniu SIF w tzw. ustawie o pomocy dla Wschodu, i zapowiedzieli, że prawna
podstawa finansowania przyszłego wsparcia dla Bułgarii i Rumunii musi być
przygotowana w formie oddzielnych projektów rządowych. 46
6.4. Podstawy prawne, kierunki i obszary realizacji projektów pomocowych
Berno od początku było przeciwne alokacji środków za pośrednictwem
Brukseli i zastrzegło sobie prawo bezpośredniego finansowania i ewaluacji realizacji
zatwierdzonych projektów. Konsekwencją takiego podejścia była potrzeba zawarcia
umów bilateralnych z nowymi krajami członkowskimi UE, beneficjentami SIF.
Całość działań implementacyjnych, w tym przygotowanie umów bilateralnych z
adresatami pomocy, koordynowały wspólnie Agencja Rozwoju i Współpracy (Die
46

Begehren um Kohäsionsbeiträge vor der Tür. Ausdehnung der bilateralen Verträge bei EUErweiterung im Osten, „Neue Zurcher Zeitung”, 17.05.2006.
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Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit – DEZA) i Departament ds.
Funduszy Kohezyjnych w resorcie gospodarki (SECO).
Po zatwierdzeniu przez rząd Szwajcarii 15 grudnia 2006 r. kredytu ramowego
odpowiednie przedłożenie rządowe w sprawie SIF przekazane zostało do
zatwierdzenia obu izbom parlamentu. Izba wyższa – Rada Kantonów, przegłosowała je
w sesji wiosennej 2007 r., natomiast izba niższa – Rada Narodowa, w sesji letniej, 26
czerwca 2007. Równolegle prowadzone były przygotowania do zawarcia umów z
nowymi krajami członkowskimi. Po pozytywnym wyniku referendum z 26.11.2006 r.
nie istniało zagrożenie dla akceptujących decyzji w parlamencie, ale były to
przewidziane prawem wymogi uruchomienia ramowego kredytu.
Tabela 18. Klucz podziału środków w ramach Szwajcarskiego Instrumentu
Finansowego (w mln franków szwajcarskich).
Polska

48,9%

489

Węgry

13,1%

131

Republika Czeska

11,0%

110

Słowacja

6,7%

67

Litwa

7,1%

71

Łotwa

6,0%

60

Estonia

4,0%

40

Słowenia

2,2%
22

Cypr

0,6%

6

Malta

0,3%

3

Rezerwa

2,0%

20

100%

1000

Rumunia

70%

181

Bułgaria

30%

76

Ogółem

1257

Źródło: http://de.wikipedia.org/wiki/Erweiterungsbeitrag.
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Referendum nie było aktem skierowanym przeciwko nowym krajom UE, ale do
czasu jego przeprowadzenia (26.11.2006) zawieszono negocjacje w sprawie
podpisania umów bilateralnych z państwami – beneficjentami pomocy oraz
niezbędne działania w celu zdefiniowania źródeł finansowania. Pozytywny rezultat
referendum odblokował te działania, także wymagane prawem postępowanie w
parlamencie, a w końcu 2007 r. nastąpiło podpisanie umów z krajami
– beneficjentami, również z Polską. 47
W przypadku Polski szwajcarski program pomocy stanowił kontynuację
wcześniejszych działań tego rodzaju, które realizowano na początku lat 90.
Konfederacja Szwajcarska była jednym z pierwszych państw, które zaoferowały
Polsce pomoc w okresie transformacji ustrojowej. Pierwsza runda rozmów w sprawie
umowy bilateralnej odbyła się w Warszawie 17–18 stycznia 2007 r. Strona
szwajcarska przekazała swój projekt umowy dwustronnej. Berno oczekiwało, że
uzgadnianie tekstu zakończy się do lipca, ale trwało dłużej i ostatecznie umowa
została podpisana w grudniu 2007 r. 48 Analogiczny kalendarz realizowano
w odniesieniu do pozostałych nowych krajów członkowskich UE.
Polskie

Ministerstwo

Rozwoju

Regionalnego

zakończyło

negocjacje

z partnerem szwajcarskim w październiku 2007 r. Projekt Umowy ramowej między
rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej (Monitor Polski 2008
nr 75, poz. 672) zatwierdziły: 7 listopada 2007 r. polska Rada Ministrów, a 21
listopada 2007 r. Szwajcarska Rada Federalna. 20 grudnia 2007 r. w Bernie w
imieniu strony polskiej umowę podpisała minister rozwoju regionalnego Elżbieta
Bieńkowska, a w imieniu strony szwajcarskiej – prezydent Konfederacji
Szwajcarskiej Micheline Calmy-Rey oraz minister gospodarki Doris Leuthard.
Dla kwalifikacji projektów przyjęto okres pięciu lat, a dla ich realizacji
– dziesięciu. Zakres dofinansowania 49 zdefiniowany został następująco:
● do 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu,
47

Dok. 8681/08 CH23 FIN158 ECO49 FISC40 FC1 FSTR6.
Umowa ramowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną
o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społecznogospodarczych w obrębie rozszerzonej UE, podpisana w Bernie 20.12.2007 r.; Monitor Polski nr 75,
2008; http://www.nettax.pl/dzienniki/mp/2008/75/poz.672.htm
49
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Dokumenty programowe;
www.programszwajcarski.gov.pl/
48
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● do 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku
projektów otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu
jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego
lub lokalnego,
● do 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku
projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
● do 100% całkowitych kosztów w przypadku projektów dotyczących
budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej.
W odniesieniu do Polski strona szwajcarska dążyła do koncentracji obszaru
realizacji projektów i brała pod uwagę południowo-wschodnie regiony, czyli
województwa lubelskie, podkarpackie i małopolskie, do których w końcowej fazie
negocjacji dołączono świętokrzyskie. Szwajcarzy dużą wagę przykładali do selekcji
obszarów inwestowania i za priorytetowe uznawali projekty ekologiczne, np.
systemów ostrzegania przed klęskami żywiołowymi, oraz projekty badań
naukowych na uczelniach wyższych i w zakresie kształcenia zawodowego. 50
Ponadto

Szwajcaria

chciała

uniknąć

błędów,

jakie

dostrzegała

w implementacji Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zwłaszcza przez
ustalenie

nieskomplikowanych

procedur

kwalifikacyjnych.

Wskazane

w

Memorandum of Understanding cztery główne obszary inwestowania zostały
uszczegółowione w negocjacjach umowy bilateralnej przez konkretyzację obszarów
i dziedzin, w których będą realizowane projekty, co ilustruje tabela nr 19
zamieszczona poniżej.

50

Zob.: Aneks nr 1. Ramy Programowe Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
www.programszwajcarski.gov.pl/informacje.../informacjeogole_0110.aspx
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Tabela 19. Priorytetowe obszary i pola realizacji projektów w ramach Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezpieczeństwo, stabilność i wsparcie dla reform
Zwiększenie możliwości zarządzania na szczeblu regionalnym i lokalnym
Działania służące zabezpieczeniu granic
Poprawa zarządzania imigracją i azylem
Dostęp do systemów informacji dotyczących prawa w zakresie bezpieczeństwa
oraz opracowanie prawnych aspektów bezpieczeństwa
Modernizacja administracji wymiaru sprawiedliwości
Wzmacnianie instytucji oraz szeroko rozumianych zdolności zwalczania
korupcji i przestępczości zorganizowanej
Bezpieczeństwo jądrowe
Zapobieganie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków
Regionalne inicjatywy rozwoju obszarów peryferyjnych lub niekorzystnie
położonych

•

Wspieranie sektora prywatnego

Rozwój sektora prywatnego i propagowanie eksportu, ze szczególnym
uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw
• Ułatwianie dostępu do kapitału, wsparcie dla MSP w dziedzinie
zarządzania
• Propagowanie zatwierdzonych organicznych produktów rolnych
• Propagowanie standardów, norm i oceny zgodności w dziedzinie
produkcji przemysłowej i rolnej
• Propagowanie produkcji przemysłowej, która z punktu widzenia
społecznego, ochrony środowiska oraz skuteczności ekologicznej jest
zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju
• Poprawa ram regulacyjnych sektora finansowego oraz wzmacnianie
instytucji i rynków finansowych, ochrona własności intelektualnej
Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; http://www.programszwajcarski.gov.pl./

•
•
•
•
•
•

Środowisko i infrastruktura
Utrzymanie sprawności i modernizacja podstawowej infrastruktury
(wydajne wykorzystywanie energii, woda pitna, ścieki, usuwanie odpadów,
transport publiczny)
Poprawa warunków środowiskowych, redukcja emisji szkodliwych
substancji, opracowywanie i przestrzeganie standardów i norm monitoringu
ekologicznego
Usuwanie toksycznych odpadów i rewitalizacja zanieczyszczonych
terenów przemysłowych
Planowanie zagospodarowania przestrzennego regionów, terenów
miejskich i wiejskich, infrastruktura, środowisko itd.
Transgraniczne inicjatywy związane z ochroną środowiska, np.
„Środowisko dla Europy”
Różnorodność biologiczna i ochrona środowiska

•
•
•
•
•

Doskonalenie zawodowe/rozwój społeczny
Wzmocnienie zdolności administracji publicznej na szczeblach
centralnym, regionalnym i lokalnym w zakresie stosowania
standardów europejskich
Szkolenie techniczne i zawodowe
Badania i rozwój (programy wymian naukowych, stypendia,
partnerstwo, współpraca w dziedzinie badań stosowanych itd.)
Zdrowie (modernizacja szpitali, reforma systemów ubezpieczeń
zdrowotnych, działania prewencyjne itd.)
Partnerstwo miast i gmin, wspieranie międzynarodowych inicjatyw
rozwojowych
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Wielkość środków w ramach SIF dla Rumunii i Bułgarii i klucz ich podziału
określone zostały w podpisanej 25 czerwca 2008 r. w Brukseli Wspólnej
Deklaracji Intencji Szwajcarii i Komisji Europejskiej, 51 która od strony prawnej
jest uzupełnieniem (Addendum) Memorandum of Understanding w sprawie
funduszu pomocy dla krajów będących członkami UE od 2004 r. Deklaracja
zawierała zastrzeżenie uzależniające jej realizację od zgody szwajcarskiego
parlamentu. Jak oczekiwano, podjął on na jesieni 2009 r. uchwałę w sprawie
kredytu ramowego, po czym nastąpiło podpisanie umów bilateralnych z rządami
Rumunii i Bułgarii, w których określono priorytety inwestowania oraz procedury
realizacyjne. Projekty mogą być kwalifikowane, podobnie jak w przypadku
krajów EU-10, w okresie pięciu lat, a ich realizacja winna zostać zakończona w
ciągu dziesięciu. W czasie debaty w obu izbach parlamentu szwajcarskiego
zwracano uwagę, by rząd dołożył wszelkich starań w celu należytego
zabezpieczenia przed zagrożeniami korupcyjnymi środków przeznaczonych na
niwelowanie zapóźnień w rozwoju gospodarczym i społecznym wymienionych
krajów. 52 Przedstawiciele gabinetu zapewnili, że wypłata przyznanych kwot
będzie zależna od przekonania rządu, iż zagwarantowane zostało ich
wykorzystanie w gospodarce oraz skuteczność administracji i systemów
kontrolnych w Bułgarii i Rumunii. 53 Jednocześnie odrzucono wniosek frakcji
Partii Socjalistycznej o wydzielenie 10% przyznanych środków na poprawę
warunków życia mniejszości Romów w tych krajach. 54
Umowy bilateralne Szwajcaria – UE w połączeniu z implementacją SIF
stały się głównym czynnikiem kształtującym stosunki z nowymi krajami
członkowskimi, w tym polsko-szwajcarskie. Polska, będąc największym
beneficjentem SIF, znalazła się w polu szczególnego zainteresowania Szwajcarii,
które przyniosło szansę ożywienia współpracy i podniesienia relacji polskoszwajcarskich

na

jakościowo

wyższy

poziom.

Czas

wyznaczony

na

wydatkowanie tych środków kończy się 14 czerwca 2017 r.

51

http://www.europa.admin.ch
Beitrag der Schweiz an Bulgarien und Rumänien zur Verringerung der wirtschaftlichen und
sozialen Ungleichheiten in der erweiterten Europäischen Union, Das Schweizer Parlament,
Medienmitteilungen 2009.
53
Kohäsionsbeitrag aus Eigeninteresse, „Neue Zürcher Zeitung”, 8.09.2009.
54
Minister spraw zagranicznych M. Calmy-Rey stwierdziła w dyskusji, że sprawa mniejszości
narodowych, zwłaszcza Romów, jest dla Szwajcarii bardzo ważna, ale nie ma potrzeby
ustanawiania wielkości przeznaczonych dla nich środków finansowych w ustawie.
52
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Ponieważ kraje EOG: Norwegia, Islandia i Liechtenstein, przeznaczyły jako
wkład drugiej transzy 55 do europejskiego Funduszu Spójności na lata 2009–2014
kwotę w wysokości 1,8 mld euro, na porządku dnia stanęła także sprawa
kontynuacji pomocy dla nowych krajów członkowskich UE ze strony Szwajcarii.
Na scenie wewnętrznej było to powodem do nowych polemik między
zwolennikami i przeciwnikami integracji z UE. Z nieoficjalnych wypowiedzi
przedstawicieli administracji rządowej w Bernie wynikało, że umacnia się tam
przekonanie o potrzebie dalszego udziału Szwajcarii w unijnym Funduszu
Spójności, także dla wsparcia kontynuacji bilateralizmu. 56 Przedstawiciele KE w
tym samym nieoficjalnym trybie prezentowali stanowisko, że między Brukselą i
Bernem istnieje zgoda w kwestii dalszego udziału Szwajcarii w Funduszu
Spójności, jedynie wysokość nowego wkładu nie została ustalona. 57 Rozwiązania
przyjęte w zakresie wpłat na Fundusz Spójności trzech krajów EOG (Norwegii,
Islandii i Liechtensteinu) prowadziły do wniosku, że UE także od Szwajcarii
oczekuje kontynuacji wsparcia w pięcioletnich przedziałach czasowych. Tym
samym realizacja nowego wkładu w Fundusz Spójności przypadałaby na lata
2012–2017. Wymogi prawa wewnętrznego Szwajcarii warunkują jednak jego
ostateczną realizację przedłużeniem okresu obowiązywania tzw. ustawy o
pomocy wschodniej, której ważność wygasa w 2016 r., i zatwierdzeniem takiej
zmiany prawa w referendum.
Polski punkt widzenia w kwestii kontynuacji udziału Szwajcarii
w realizacji programów pomocowych UE przedstawił Jarosław Starzyk,
ambasador RP w Szwajcarii, w wywiadzie dla gazety „NZZ am Sonntag”. 58
Podkreślił, że sprawa szwajcarskiego instrumentu finansowego postrzegana winna
być w kontekście planowanego wsparcia UE na rzecz społeczno-gospodarczego
rozwoju

nowych

krajów

członkowskich

w

ramach

unijnego

budżetu

obejmującego lata 2013–2020. Podstawę rozstrzygnięcia o kontynuacji wsparcia
stanowi w tym wypadku świadomość, że wymaga tego zapóźnienie rozwojowe
krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a poprawa ich sytuacji ekonomicznej
służy także umocnieniu gospodarki całego kontynentu.
55

Pierwsze środki z krajów EOG na Fundusz Spójności, w wysokości 1,16 mld euro, wpłynęły
w latach 2004–2009.
56
S. Bühler, M. Häfliger, Neuer Kohäsions-Beitrag für EU, „NZZ am Sonntag”, 18.07.2010.
57
Ibidem.
58
S. Bühler, Zahlungen sind berechtigt, „NZZ am Sonntag”, 25.07.2010.
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Rada UE na posiedzeniu 14 grudnia 2010 r. dokonała pozytywnej oceny
funkcjonowania Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego – zarówno jego
znaczenia w działaniach niwelujących różnice społeczne i gospodarcze w
rozszerzonej Unii, jak i roli w umacnianiu poczucia europejskiej solidarności. W
przyjętym podczas posiedzenia dokumencie, 59 odnoszącym się do sprawy
perspektywicznego rozwoju stosunków ze Szwajcarią, dano jednocześnie wyraz
przekonaniu, że Szwajcaria, na podstawie analizy funkcjonowania obecnego
instrumentu, także w przyszłości będzie wnosić odpowiedni wkład w Fundusz
Spójności.

59

Schlussfolgerungen des Rates zu den Beziehungen zwischen der EU und den EFTA-Ländern
3060. ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN Tagung des Rates Brüssel, den 14. Dezember 2010;
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/DE/foraff/118466.pdf.
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ROZDZIAŁ VII

OGRANICZENIA BILATERALIZMU
Ukształtowany między Konfederacją Szwajcarską i Unią Europejską układ
stosunków nie ma odpowiednika w relacjach zewnętrznych UE z państwami trzecimi.
Podstawy prawne tych relacji w pewnym sensie narzuciła Szwajcaria, będąc pod presją
rozstrzygnięć podjętych przez swych obywateli według reguł demokracji bezpośredniej. 1
W rezultacie podstawą jej relacji z UE, zamiast porozumienia o członkostwie w
Europejskim Obszarze Gospodarczym, stały się sektorowe umowy bilateralne, 2
gwarantujące dostęp Szwajcarii do rynku wewnętrznego, a z czasem możliwość
kooperacji w wielu obszarach pozagospodarczych. Jednakże, po okresie dynamicznego
rozwoju współpracy, który nastąpił zwłaszcza po podpisaniu umów Bilatrale I, od
połowy 2006 r. pojawiały się symptomy trudności, a w końcu impas polityki umów
bilateralnych. Pogłębianie się tego stanu rzeczy w następnych latach dało analitykom
szwajcarskim asumpt

do postawienia tezy o wyczerpującym się potencjale

bilateralizmu. 3 Przystąpiono do prowadzonych w wielu ośrodkach badań nad
ograniczeniami polityki bilateralizmu. Jednocześnie utrzymujący się brak gotowości
Berna do wyjścia naprzeciw postulatom Brukseli w istotnych z punktu widzenia procesu
integracji i wzajemnych stosunków kwestiach spowodował, że także UE zaczęła
zmieniać podejście do bilateralizmu, na nowo kształtując priorytety rozwoju stosunków
ze Szwajcarią. 4
Przejawem

utrzymujących

się

trudności

był

przede

wszystkim

zastój

w zawieraniu nowych umów bilateralnych, szczególnie brak umowy ramowej, o
zawarcie której od wielu lat zabiegała Szwajcaria, nierozwiązany szwajcarsko-unijny

1

Rozstrzygnięciem tym było odrzucenie członkostwa Szwajcarii w EOG w referendum z 6.12.1992 r.
Nieodzowność zgodności prawa szwajcarskiego z prawodawstwem UE (eurokompatybilność) została
wyraźnie sformułowana w raporcie rządu z 1988 r. Podkreślono w nim, że przyszłość gospodarcza
Szwajcarii w dużej mierze zależy od stopnia eurokompatybilności krajowego ustawodawstwa. W
konsekwencji każdy projekt legislacyjny przygotowywany przez rząd szwajcarski zawiera ocenę
zgodności planowanej regulacji z prawem UE. Zob.: Bericht des Bundesrates über die Stellung der
Schweiz im europäischen Integrationsprozess vom 24.08.1988, BBl 1988 III 249 (380).
3
C. Baudenbacher, Die Schweiz sollte einen zweiten EWR-Anlauf nehmen, „Neue Zürcher Zeitung”,
22.06.2010.
4
Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zu den Beziehungen zwischen der EU und den EFTA-Ländern,
Brüssel, den 5. Dezember 2008, 16651/1/08 REV 1 hm/CF/ar 1DGE II DE, s. 7–8.
Por.: Ansprache von Bundesrätin Micheline Calmy-Rey Vorsteherin des Eidgenössischen Departements
für auswärtige Angelegenheiten anlässlich des Europatages, Bern 10. Mai 2010;
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home.html > Micheline Calmy-Rey > Reden > 2010.
2

spór w sprawie kantonalnych przywilejów podatkowych oraz powracające się problemy
związane z tajemnicą bankową.
Umowy bilateralne Szwajcaria – UE pojawiły się jako sposób kształtowania
wzajemnych relacji w warunkach postępującego procesu integracji europejskiej, przede
wszystkim dynamicznego rozwoju rynku wewnętrznego UE, do którego Szwajcaria
zawsze chciała mieć dostęp. Berno formułowało swoje potrzeby w zakresie zawierania
umów z UE, kierując się głównie własnymi interesami, w tym względami pragmatyzmu.
Umowa o wolnym handlu z 1972 r. wprowadziła bezcłową wymianę artykułów
przemysłowych, podnosząc konkurencyjność szwajcarskich eksporterów. Umowy
Bilaterale I z 1999 r. rozszerzyły dostęp towarów szwajcarskich do unijnego rynku
wewnętrznego i stworzyły szczegółowe podstawy prawne w zakresie swobodnego
przepływu osób. Umowy zawarte w ramach pakietu Bilaterale II w 2004 r. objęły po raz
pierwszy dziedziny wychodzące poza obszary handlu i swobodnego przepływu osób,
rozszerzając współpracę obu stron na nowe płaszczyzny: bezpieczeństwo, kontrola ruchu
granicznego (Schengen), kultura oraz niektóre aspekty prawa podatkowego (umowa
o opodatkowaniu dochodów kapitałowych).
Po utworzeniu rynku wewnętrznego w 1992 r. w UE wprowadzona została zasada
czterech wolności, 5 ale Szwajcaria podpisała umowy sektorowe, z wyłączeniem obszaru
usług i przepływu kapitału. Analiza procesu negocjacji umów bilateralnych, od momentu
przedstawienia propozycji stronie partnerskiej do podpisania konkretnego porozumienia,
wskazuje, że wyrażane przez Berno zainteresowanie umową w danym obszarze nie
zawsze prowadziło do jej zawarcia. Przykładowo, po referendum w sprawie członkostwa
w EOG (6.12.1992 r.) Szwajcaria przedstawiła propozycję 16 umów, ale UE gotowa
była podpisać jedynie siedem. Niekiedy brak takiego zainteresowania widoczny był
także po stronie Szwajcarii. Za przykład może posłużyć umowa w sprawie usług i
swobody przepływu kapitału. Fakt, że nie została dotychczas zawarta, jest wyłącznie
skutkiem wewnętrznych uwarunkowań Szwajcarii, a nie stanowiska UE. Negocjacje
5

Koncepcja rynku wewnętrznego wprowadzona została do prawa europejskiego zapisem art. 13
Jednolitego Aktu Europejskiego. Zdefiniowana jest w art. 26 ust. 2 TfUE (art. 14 ust. 2 TWE), w którym
określono, iż jest to obszar bez granic wewnętrznych, na którym zostaje zapewniony wolny przepływ
towarów, osób, usług i kapitału. Zob.: K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka, Integracja
europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004;
J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
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zostały rozpoczęte, ale Szwajcaria się z nich bezpowrotnie wycofała, głównie pod presją
obawiających się liberalizacji w tej dziedzinie banków szwajcarskich i towarzystw
ubezpieczeniowych. Trudny problem stanowiła dla Berna także obligatoryjna w
przypadku

zawarcia

umowy

implementacja

dorobku

prawnego

UE

w zakresie ochrony praw konsumentów i prawa konkurencji.
Od czasu referendum w sprawie EOG w 1992 r. sprawa stosunków z UE silnie
polaryzowała scenę polityczną i elektorat Szwajcarii. W pierwszych miesiącach 2004 r.
w podobny sposób, polaryzujący szwajcarskie partie polityczne i społeczeństwo,
oddziaływały niektóre problemy, jakie pojawiły się w relacjach z RFN.
7.1. Negocjacje umów bilateralnych a stosunki Szwajcaria – RFN
Na początku 2004 r. Komisja Europejska zapowiedziała wprowadzenie ceł na
towary reeksportowane do UE z krajów trzecich, m.in. ze Szwajcarii. 6 Graniczne
służby RFN przywróciły w tym czasie, zgodne z formalnymi porozumieniami,
kontrole podróżnych na szwajcarsko-niemieckich przejściach granicznych, 7 które
znacznie spowolniły tempo odpraw, powodując wielokilometrowe korki oraz irytację
władz Szwajcarii wszystkich szczebli, w tym rządu federalnego. 8 Wywołało to
krytyczne oceny ze strony Szwajcarii i dało asumpt do podnoszenia wątpliwości, co
do zasadności dalszego traktowania RFN jako adwokata interesów Szwajcarii w
Europie. W opinii wielu przedstawicieli szwajcarskich kół rządowych sytuacja
powstała na przejściach granicznych nie tylko zakłócała tradycyjnie dobry klimat
współpracy, ale przyczyniała się do pogłębienia impasu utrzymującego się od
pewnego czasu w negocjacjach drugiego pakietu umów bilateralnych Szwajcaria
– UE. 9
Istotny element ówczesnych relacji szwajcarsko-niemieckich stanowiły silnie
rozbudowane więzi oraz współpraca na szczeblu regionalnym, zwłaszcza regionów
przygranicznych, 10 która w związku z nowymi regulacjami stanęła w obliczu
6

Z wnioskiem do KE w sprawie odpowiednich rozstrzygnięć w odniesieniu do towarów, które były
reeksportowane z krajów trzecich, wystąpiła w 2003 r. Francja.
7
L. Bernet, M. Steudler, Der Schweiz drohen weitere Restriktionen im Grenzverkehr, „Neue Zürcher
Zeitung”, 14.03.2004.
8
Der Sonderweg wird steiniger. Nach dem Zwist über die verschärften EU Grenzkontrollen, „Neue
Zürcher Zeitung”, 13.03.2004.
9
Ibidem.
10
Niemcy stanowią drugą, po Włochach, grupę obcokrajowców w Szwajcarii, liczącą ok. 200 tys.
osób. Tylko w 2007 r. przesiedliło się do Szwajcarii ok. 30 tys. Niemców, głównie
w poszukiwaniu wysokich zarobków. Zob.: Leben und Arbeiten in der Schweiz; www.lifejob.ch/pdf/Arbeiten_in_der_Schweiz_Karriere_ch.pdf
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perturbacji. Według ocen strony szwajcarskiej cła reeksportowe pozostawały
w sprzeczności z Umową o wolnym handlu z 1972 r. i stanowiły zagrożenie wielu
tysięcy miejsc pracy, przede wszystkim w przemyśle maszynowym i branży
tekstylnej. Początkowo miały obowiązywać od 1 marca 2004 r., ale na skutek
protestów Szwajcarii termin wprowadzenia ich w życie przesunięto na 1 czerwca
2004, a po rozmowach wyjaśniających w układzie bilateralnym Berno – Berlin oraz
między Szwajcarią i Komisją Europejską stopniowo odstąpiono od realizacji tych
zamierzeń.
Prezydent i jednocześnie minister gospodarki Konfederacji Szwajcarskiej
Joseph Deiss oraz minister spraw zagranicznych Micheline Calmy-Rey podjęli
natychmiastowe rozmowy ze swoimi partnerami w Berlinie. Przyjęli oficjalne
wyjaśnienia strony niemieckiej i tym samym odrzucili sugerowane z prawej strony
szwajcarskiej sceny politycznej oceny, według których zarówno cła reeksportowe,
jak i zaostrzone kontrole graniczne miały być presją wywieraną na Szwajcarię w celu
zmuszenia jej do ustępstw w negocjacjach z UE w sprawie drugiego pakietu umów
bilateralnych. Dali też wyraz niezadowoleniu przede wszystkim z braku
wyprzedzających informacji strony niemieckiej dla władz w Bernie. Sytuacja, jaka
zaistniała wówczas w stosunkach szwajcarsko-niemieckich, była wysoce niepokojąca
dla Berna, z uwagi na jej kontekst europejski i toczące się negocjacje z Komisją
Europejską oraz silnie rozbudowane więzi gospodarcze, w tym współpracę
przygraniczną.
Poszukując drogi złagodzenia powstałego napięcia, J. Deiss stwierdził
w wywiadzie opublikowanym w prasie, 11 że Szwajcaria nie rozważa zastosowania
środków retorsji w związku z zapowiedzianym przez UE wprowadzeniem ceł
reeksportowych, ale zaznaczył, że gdyby taka decyzja miała zapaść, wymagałaby
ponownych przemyśleń, zwłaszcza w przypadku braku innych zadowalających
rozwiązań. Wyraził też opinię, że posunięcie UE nie ma związku z toczącymi się
negocjacjami w sprawie drugiego pakietu umów bilateralnych. Ostatnia uwaga była
polemiką z żądaniami, jakie w związku z cłem reeksportowym UE formułowała

W 2011 r. Szwajcaria zajęła 9. miejsce w rankingu najważniejszych partnerów handlowych Niemiec.
Według informacji Federalnego Urzędu Statystycznego Szwajcarii eksport do Niemiec zwiększył się
o 14,5%, do 47,7 mld euro, a import z RFN – o 11,4%. Zob.: www.handelszeitung.ch/konjunktur/
schweiz/handel-zwischen-deutschland-und-der-schweiz-boomt
11
„NZZ am Sonntag”, 22.02.2004.
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skrajnie prawicowa SVP, dysponująca największą liczbą miejsc w parlamencie. 12
Domagała się ona pilnej debaty parlamentarnej w sprawie stosunków Szwajcarii
z UE oraz twardej i jednoznacznej reakcji ze strony rządu federalnego. Postulowała
skierowanie skargi do WTO oraz rozważenie możliwości wprowadzenia środków o
charakterze retorsyjnym. Podkreślała, że w zaistniałych okolicznościach nie należy w
ogóle myśleć o podpisaniu umów bilateralnych, a już w żadnym wypadku o
podpisaniu wynegocjowanej Umowy o opodatkowaniu dochodów od lokat
kapitałowych.
Podczas debaty w parlamencie J. Deiss zwracał uwagę na pojawiające się
symptomy negatywnego traktowania Szwajcarii przez partnerów w Europie,
zwłaszcza na fakt pogorszenia się stosunków szwajcarsko-niemieckich. 13 Zarówno
parlamentarzyści, jak i przedstawiciele rządu podkreślali, że w istocie jest to
naruszenie zasad współpracy szwajcarsko-niemieckiej, którego konsekwencją będzie
spadek na poziomie federalnym i regionalnym zaufania będącego dotychczas mocną
stroną wzajemnych kontaktów i współpracy. Z prawej strony (kręgi SVP) żądano
podjęcia przez rząd działań o charakterze retorsyjnym. W środowiskach wszystkich
opcji politycznych narastało przekonanie, że Niemcy porzucają dotychczasową rolę
adwokata Szwajcarii w UE i włączają się aktywnie do działań wspierających naciski
Brukseli.
W kontekście niekorzystnego rozwoju stosunków szwajcarsko-niemieckich
postrzegano krytyczne pod adresem Berna wypowiedzi komisarza Unii Europejskiej
Günthera Verheugena oraz niektórych wpływowych polityków niemieckich. Z pewną
irytacją przejęto wywiad prasowy niemieckiego ambasadora w Szwajcarii Franka
Elbe,

jednoznacznie

wskazującego

potrzebę

zmiany

polityki

integracyjnej

Szwajcarii, 14 której podstawą winna być w jego ocenie świadomość, że „Europa bez
Szwajcarii może istnieć, natomiast Szwajcaria bez Europy nie”. 15

12

„Neue Zürcher Zeitung”, 23.02.2004.
Der Sonderweg wird steiniger, op.cit.
14
„NZZ am Sonntag”, 22.02.2004.
15
Ambasador F. Elbe ponownie podjął ten wątek w wygłoszonym na jesieni 2004 r. w Zurychu
wykładzie, w którym podkreślał, że zakłócenia na przejściach granicznych dowodzą nieodzowności
szwajcarsko-niemieckich konsultacji, tym bardziej że „gdy drogi Szwajcarii i Europy się rozchodzą,
rośnie także potencjał nieporozumień” i nietrudno o sytuacje, gdy nawet techniczne nieporozumienia
prowadzą do problemów natury politycznej. Postawił też kwestię zdefiniowania stopnia integracji
Szwajcarii z UE w oparciu o umowy bilateralne. Kopia tekstu wykładu, o którym mowa, znajduje się
w posiadaniu autora, a wykorzystanie jej w niniejszej pracy jako źródła zostało uzgodnione
z ambasadorem F. Elbe.
13
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W zaistniałej sytuacji M. Calmy-Rey poczuła się zobligowana do podkreślenia,
że wszelkie naciski 16 i tworzenie wobec Berna nieprzychylnej atmosfery, m.in. przez
podnoszenie zarzutu rzekomego „sięgania przez Szwajcarię wyłącznie po rodzynki z
europejskiego ciasta”, nie prowadzą do przezwyciężenia powstałych trudności.
Potrzebne są konkretne rozwiązania, w tym konstruktywny ruch ze strony unijnej,
który byłby odpowiedzią na gest Szwajcarii, w postaci akceptacji tzw. podatku
źródłowego, uzgodnionego z KE w Umowie bilateralnej o opodatkowaniu dochodów
z lokat kapitałowych obywateli UE w bankach szwajcarskich. Głównym
beneficjentem tego rozwiązania stać się miała RFN, skąd z pominięciem
niemieckiego fiskusa napływało do Szwajcarii 10–15 mld franków szwajcarskich
rocznie. Krytycy podkreślali, że na mocy tego uregulowania Szwajcaria będzie
faktycznie zbierać podatki, które wpłyną do budżetów państwowych krajów UE.
Od wielu lat czynnikiem obciążającym stosunki Szwajcaria – RFN pozostawała
nierozwiązana kwestia ograniczenia liczby przelotów znad terytorium niemieckiego
samolotów zdążających na lotnisko Zurych-Kloten. 17 Zdecydowana ich większość
(95%) odbywała się do 31.10.2003 r. przez korytarze nad południowym obszarem
RFN, co było przyczyną protestów zamieszkałej tam ludności niemieckiej.
Uzgodnione przez Szwajcarię i RFN porozumienie w tej sprawie zostało odrzucone
przez parlament Szwajcarii, co spowodowało, że strona niemiecka wprowadziła od
31.10.2003 r. ograniczenia przelotów w trybie jednostronnym. Szwajcaria zażądała
rozstrzygnięcia sporu przez Komisję Europejską, występując z zarzutem naruszenia
umowy bilateralnej o ruchu lotniczym (jednej z siedmiu umów Bilaterale I). Zarzut
ten został jednak przez KE oddalony. W tej sytuacji strona szwajcarska wniosła
skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Swego
rodzaju przełom nastąpił w na początku 2012 r., kiedy zapowiedziano podpisanie
umowy międzypaństwowej. 18
Wymienione problemy nakładały się na dyskryminujące w ocenie Szwajcarii
regulacje, wprowadzone we wrześniu 2003 r. przez niemiecki Federalny Urząd ds.
Usług Finansowych, uniemożliwiające bankom szwajcarskim prowadzenie akwizycji
16

Ansprache von Bundesrätin Micheline Calmy-Rey, Vorsteherin des Eidgenössischen Departements
für auswärtige Angelegenheiten, anlässlich der Generalversammlung der Schweizerischen
Gesellschaft für Aussenpolitik am 17. Mai 2004 in Bern;
www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/dfa/head/speech.Par.0059.File.tmp/D-040517.pdf
17
Zob.: Fluglärmstreit zwischen der Schweiz und Deutschland,
http://de.wikipedia.org/wiki/Flugl%C3%A4rmstreit_zwischen_der_Schweiz_und_Deutschland
18
Durchbruch beim Fluglärmstreit, Tagesanzeiger vom 2. Juli 2012.
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na obszarze Niemiec. Obrazu tego dopełniały trudne problemy o wymiarze
regionalnym – sprawa eksterytorialnej drogi celnej w Bazylei, której – zgodnie z
podpisaną w 1967 r. umową międzypaństwową – domagała się strona niemiecka,
oraz żądanie wprowadzenia ceł na produkcję rolną szwajcarskich właścicieli na
przygranicznych terenach Niemiec. Korzystali oni z przywileju zbywania swoich
towarów w wyjątkowo korzystnych cenach na rynku szwajcarskim.
Uzgodnione w trybie pilnym spotkania dwustronne: prezydenta Konfederacji
Szwajcarskiej Josepha Deissa z kanclerzem Gerhardem Schröderem (23.04.2004),
ministrów spraw zagranicznych: Szwajcarii – Micheline Calmy-Rey i Niemiec –
Josepha Fischera (24.03.2004), ministra finansów Szwajcarii Hansa-Rudolfa Merza z
Hansem Eichelem (2.04.2004) oraz ministra policji i sprawiedliwości Christopha
Blochera z jego niemieckim odpowiednikiem Otto Schillym, wskazywały na
determinację obu stron w działaniach zmierzających do szybkiego wyjaśnienia
nieporozumień oraz przywrócenia dobrego klimatu we wzajemnych relacjach.
Spotkania te były inicjowane przez stronę szwajcarską i służyły wyjaśnieniu
problemów, które pojawiły się w stosunkach między obu państwami po ogłoszeniu
przez Komisję Europejską zamiaru wprowadzenia ceł na towary reeksportowane z
krajów trzecich, w tym ze Szwajcarii, oraz po zaostrzeniu przez służby graniczne
RFN kontroli podróżnych na szwajcarsko-niemieckich przejściach granicznych.
Takie właśnie cele przyświecały trwającej zaledwie 90 minut wizycie ministra
spraw zagranicznych RFN w Bernie, która miała przede wszystkim przekonać stronę
szwajcarską o niezmiennej gotowości podtrzymywania politycznego dialogu
szwajcarsko-niemieckiego na wysokim szczeblu. Fischer podkreślał, że trudności we
wzajemnych relacjach należy postrzegać w szerszym kontekście europejskim.
Odnosiło się do kwestii prowadzonych ściśle według standardów Układu z Schengen
kontroli na zewnętrznych granicach UE, a przede wszystkim ceł reeksportowych.
Winny one być identyfikowane jako materia i skutek regulacji unijnych, a nie – jak
interpretowano najczęściej w Szwajcarii – przejaw trudności w stosunkach
bilateralnych, nierzadko wykorzystywanych do podsycania zakorzenionych animozji
niemiecko-szwajcarskich. 19 Szwajcarzy otrzymali zapewnienie strony niemieckiej, że
uznana zostanie zasadność protestu Stowarzyszenia Banków Szwajcarskich i że RFN
nie zamierza dyskryminować banków szwajcarskich w zakresie świadczenia usług
19

L. Bernet, M. Steudler, Die neue Unübersichtlichkeit. In der wachsenden EU geht die Schweiz
manchmal schlicht vergessen, „Neue Zürcher Zeitung”, 14.03.2004.
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finansowych na obszarach przygranicznych. W odniesieniu zaś do zaostrzonych
kontroli granicznych strona niemiecka wyjaśniała, że kładzie nacisk na standardy
bezpieczeństwa ustanowione na zewnętrznych granicach całego obszaru Schengen,
ubolewając jednocześnie, iż ich wprowadzenie nastąpiło bez niezbędnych informacji
wyprzedzających i wyłącznie przypadkowo zbiegło się z wypowiedzią ministra
finansów RFN H. Eichela o konieczności podpisania przez Szwajcarię Umowy
bilateralnej o podatkach od oprocentowania lokat kapitałowych. Z tego względu
odrzucano zarzut o udziale RFN w rzekomych próbach wywierania nacisku na
Szwajcarię, jako rozmijający się ze stanem faktycznym.
Zakłócenia w relacjach szwajcarsko-niemieckich oraz utrzymujący się impas
negocjacji z UE powodowały, że coraz silniej dochodziło do głosu żądanie nowej
debaty w kwestii polityki integracyjnej. Do toczącej się dyskusji włączyły się, jako
szczebel regionalny, szwajcarskie kantony, które opowiadały się za przystąpieniem
Szwajcarii do UE.
Ponownie przybrały na ostrości polityczne starcia zwolenników i przeciwników
członkostwa Szwajcarii w UE, zwłaszcza reprezentujących obóz popierających
akcesję przedstawicieli SP 20 i przeciwstawiających się jej aktywistów SVP. Pierwsi
przekonywali, że Szwajcaria ponosi konsekwencje własnych decyzji, m.in.
odrzucenia w referendum z 1992 r. przystąpienia do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz zamrożenia wniosku o rozpoczęcie negocjacji w sprawie
pełnego członkostwa w UE. Podkreślali również, że jako państwo pozostające poza
EOG Szwajcaria musi być przygotowana na regulacje UE odnoszące się do krajów
trzecich, a za takie uznać należy przepisy dotyczące cel reeksportowych, które nie
mają zastosowania wewnątrz EOG. Nie należy wykluczać, że zgodnie z reżimami
Układu z Schengen podobny sposób kontrolowania podróżnych wprowadzą pozostali
sąsiedzi należący do obszaru Schengen: Austria, Włochy i Francja. Jedynym
korzystnym rozwiązaniem, zapobiegającym takiemu rozwojowi sytuacji, jest
włączenie Szwajcarii do obszaru Schengen przez zawarcie stosownej umowy
bilateralnej z UE.
Przeciwnicy, zgrupowani głównie w SVP, opowiadali się za umacnianiem
izolacji Szwajcarii 21 – całkowitym wycofaniem wniosku w sprawie członkostwa
20

Ch. Brunner, An der EU – Mitglidschaft geht kein Weg vorbei, „Neuer Zürcher Zeitung”,
21.08.2003.
21
Ch. Blocher, Ein EU Beitritt aus Schwäche?, „Neuer Zürcher Zeitung”, 21.08.2003.
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w UE i odstąpieniem od umów bilateralnych. Wskazywali przy tym, że wyborcy,
oddając głos na SVP, wyraźnie określili swoje priorytety w polityce integracyjnej.
Uzyskane przez SVP dwa miejsca w rządzie przynoszą oczekiwane przez nich
efekty, np. przyjęcie przez gabinet stanowiska, że w obecnej kadencji wniosek w
sprawie akcesji do UE nie będzie rozpatrywany. Z kręgów SVP pochodziły
propozycje ograniczenia negocjowanej z UE Umowy bilateralnej w obszarze
negocjacyjnym Schengen do wymiany danych w ramach SIS i Eurodac (tzw.
Schengen-light) oraz podjęcia kroków o charakterze retorsyjnym w związku z
wprowadzeniem ceł reeksportowych przez UE. W odniesieniu do sporu szwajcarskoniemieckiego w sprawie organizacji ruchu lotniczego wokół lotniska Zurych-Kloten,
SVP proponowała zlekceważenie wprowadzonych w trybie jednostronnym
niemieckich decyzji ograniczających naloty samolotów zdążających na to lotnisko od
strony północnej, tj. znad terytorium RFN.
Między zwolennikami i przeciwnikami członkostwa Szwajcarii w UE
usytuowała się grupa wspierająca tzw. strategię umów bilateralnych, realizowaną od
1992 r. przez kolejne rządy Szwajcarii, która jest koncepcją pośrednią między
członkostwem a całkowitą izolacją. Polityczną reprezentacją tej grupy są tracące na
znaczeniu partie centrowe – FDP 22 i CVP. 23
Taktyka, jaką wybrała strona szwajcarska, by przeciwdziałać niekorzystnemu
rozwojowi stosunków z RFN oraz w układzie Szwajcaria – UE, okazała się
skuteczna. Do takiego wniosku prowadzi analiza reakcji niemieckich na zgłoszone
przez Szwajcarów protesty. RFN podjęła próbę odrzucenia kierowanych pod jej
adresem zarzutów oraz wykazania, że przyczyny powstałych trudności winny być
postrzegane w kontekście europejskim, zarówno w odniesieniu do sytuacji na
przejściach granicznych, jak i ceł reeksportowych. W drugiej z wymienionych spraw
RFN ze zrozumieniem odniosła się do protestów Szwajcarii i faktycznie zaczęła
wspierać jej stanowisko w rozmowach z UE.
Strona szwajcarska mogła być też usatysfakcjonowana potwierdzoną ponownie
gotowością RFN do utrzymania dotychczasowej rangi dialogu politycznego

22

J.N. Schneider Ammann, Mitten in Europa sind wir Europäer, „Neuer Zürcher Zeitung”,
21.08.2003.
23
B. Frick, Der bilaterale Weg bestimmt die nächsten Jahre, „Neuer Zürcher Zeitung”, 21.08.2003.
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w dwustronnych relacjach oraz wypracowanych standardów współpracy. 24 Do
niemieckich

wysiłków

na

rzecz

powrotu

do

dobrego

klimatu

w stosunkach ze Szwajcarią należy zaliczyć fakt przeniesienia na inne miejsce pracy
szefa Federalnej Straży Granicznej – Południe (BSG-Süd), który wdrażając standardy
Schengen, wprowadził zaostrzenie kontroli podróżnych na granicy ze Szwajcarią.
Niemcy, obok Austrii, zdecydowanie poparły postulat Berna wpisania okresów
przejściowych do protokołu rozszerzającego Umowę o swobodzie przepływu osób na
nowe kraje członkowskie UE. Wobec zasadniczo innego wyjściowego podejścia KE
był to istotny gest wobec Szwajcarii.
7.2. Spór o kantonalne reżimy podatkowe
Do zderzenia interesów Szwajcarii i państw członkowskich UE doszło w obszarze
prawa podatkowego. Podłożem są, utrzymujące się do dnia dzisiejszego, różnice
stanowisk między Bernem i Brukselą w kwestii dopuszczalności specyficznych
szwajcarskich regulacji podatkowych. W opinii Komisji Europejskiej reżimy podatkowe
niektórych kantonów są nie do zaakceptowania w świetle obowiązujących dwustronnych
umów międzynarodowych, w szczególności Umowy o wolnym handlu (FHA), zawartej
22 lipca 1972 r. między Konfederacją Szwajcarską i Europejską Wspólnotą
Gospodarczą.
Po raz pierwszy problem został wyartykułowany, gdy do Komisji Europejskiej
wpłynęły

skargi

deputowanych

Parlamentu

Europejskiego

oraz

francuskich

przedsiębiorców na niektóre kantony szwajcarskie w związku z mającą tam miejsce
praktyką różnicowania wysokości stawek podatkowych od dochodów podmiotów
gospodarczych w zależności od tego, czy zostały uzyskane zagranicą, czy na terenie
Szwajcarii. Istota owej praktyki podatkowej polega na uprzywilejowanym traktowaniu
spółek działających wyłącznie lub głównie zagranicą, które swoje siedziby ustanowiły
w Szwajcarii. Kwestia ta szczególnego rozgłosu nabrała w 2003 r.
Powstało przekonanie, że to właśnie z powodu przywilejów podatkowych
i spodziewanych z tego tytułu korzyści tylko w roku 2004 przeniosło swe siedziby do
Szwajcarii ok. 500 spółek, które działalność biznesowo-gospodarczą prowadziły nadal
poza jej granicami. Deputowani do Parlamentu Europejskiego zażądali w tej sytuacji
24

Ansprache von Bundesrätin Micheline Calmy-Rey, Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für
auswärtige Angelegenheiten, Bern, 22. April 2004;
www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/dfa/head/speech.Par.0061.File.tmp/D-040422.pdf
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interwencji ze strony Komisji Europejskiej, 25 wskazując konieczność przeciwdziałania
szkodliwej konkurencji podatkowej. 26 września 2005 r. Komisja formalnie wystąpiła do
rządu Szwajcarii z prośbą o informacje dotyczące stawek podatkowych w kantonach,
ażeby w ten sposób stworzyć warunki do ich pełnej oceny na posiedzeniu Wspólnego
Komitetu do spraw Umowy o Wolnym Handlu. 26 Był to początek trwającego do dzisiaj
konfliktu prawno-politycznego między Szwajcarią i UE, określanego przez rząd
szwajcarski jako „spór podatkowy”, a przez Komisję Europejską jako „kontrowersje
dotyczące kantonalnych przywilejów podatkowych”.
Polityka fiskalna niektórych kantonów szwajcarskich polega na stosowaniu
różnych stawek podatkowych wobec rodzimych podmiotów gospodarczych i mających
jedynie siedzibę w Szwajcarii podmiotów zagranicznych (przykładowo w kantonie Zug
stopa podatku dochodowego przedsiębiorstw wynosi 12–16%, podczas gdy w RFN
38,3%). Według takich reguł traktowane są:
■ holdingi – spółki kapitałowe, które zajmują się głównie zarządzaniem
udziałami podmiotów gospodarczych (firm) połączonych w grupę kapitałową,
które nie prowadzą działalności biznesowej w Szwajcarii,
■ międzynarodowe spółki zarządzające – spółki kapitałowe, spółdzielnie
i inne osoby prawne prowadzące na terenie Szwajcarii działalność wyłącznie o
charakterze administracyjnym, a nieprowadzące tam żadnej działalności
biznesowej,
■ spółki mieszane – spółki będące udziałowcami innych spółek, uzyskujące
dochody nie tylko z tytułu posiadania udziałów, jak spółka holdingowa, ale
prowadzące

także

działalność

produkcyjną,

biznesową

i

handlową

w Szwajcarii oraz zagranicą.
Komisja Europejska dostrzegała w tych praktykach niezgodną z zasadami zdrowej
konkurencji pomoc państwa, 27 polegającą na przyznawaniu przez kantonalne władze
podatkowe przywileju pełnego lub częściowego zwolnienia wymienionych spółek z
podatków od dochodu uzyskiwanego zagranicą, głównie z działalności gospodarczej
prowadzonej w krajach UE. Jako drugi istotny zarzut, KE wskazała, że kantonalne
25

„Neue Zürcher Zeitung”, 16.12.2005.
Ch. Tobler, Bilaterale Beziehungen (punktuell) auf dem Prüfstand? Einige Bemerkungen zum sog.
Steuerstreit aus juristisch – systematischer Sicht [w:] Basler Schriften zur europäischen Integration nr 86,
s. 31.
27
Instrument podatkowy jest uznawany za pomoc państwa, jeśli ma cechy wyłączenia przypadającego
w systemie podatkowym na korzyść konkretnych przedsiębiorstw (art. 23, ust. 1 Umowy o wolnym handlu
z 1972 r.).
26
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przywileje podatkowe naruszają prawidłowe funkcjonowanie szwajcarsko-unijnej
Umowy o wolnym handlu. Zgodnie z zapisami tej umowy instrument podatkowy jest
uznawany za pomoc państwa, jeśli ma cechy wyłączenia przypadającego w systemie
podatkowym na korzyść konkretnych przedsiębiorstw (art. 23, ust. 1 Umowy o wolnym
handlu z 1972 r.).
Szwajcaria w oficjalnych reakcjach wyjaśniła, że kantonalne reżimy podatkowe
mają podstawę prawną w postaci art. 28 Federalnej ustawy o harmonizacji podatków. 28
Uprawnia on władze kantonalne do zwalniania z podatku od dochodów uzyskiwanych
zagranicą, jeżeli podmioty gospodarcze (holdingi, międzynarodowe spółki zarządzające,
spółki mieszane) nie prowadzą działalności biznesowej na terenie Szwajcarii. Berno
ponadto podkreślało, że nie istnieją międzynarodowoprawne zobowiązania Konfederacji
Szwajcarskiej, które obligowałyby ją do dopasowywania stawek podatkowych
stosowanych wobec przedsiębiorstw do poziomu obowiązującego w państwach UE.
Odrzucone zostało też twierdzenie, że kantonalne przywileje podatkowe naruszają
prawidłowe funkcjonowanie Umowy o wolnym handlu, tym bardziej że krytykowane
stawki stosowane wobec holdingów ustanowione zostały w połowie ubiegłego wieku i w
związku z tym są starsze niż sama umowa. 29 Odrzucając zarzuty KE, Berno
prezentowało jednocześnie ocenę, że faktycznym celem Unii Europejskiej jest
dostosowanie szwajcarskich podatków do reguł obowiązujących w państwach UE.
Według szacunkowych danych w Szwajcarii istniało w owym czasie ok. 20 tys.
firm uzyskujących korzyści ze zwolnień podatkowych, zatrudniających ok. 150 tys.
pracowników i zasilających finanse publiczne kwotą ok. 7 mld franków szwajcarskich
rocznie. 30 Ponieważ spółki te faktyczną działalność biznesową prowadzą głównie w
krajach członkowskich UE, w ocenie Komisji tego rodzaju regulacje podatkowe mogą,
bezpośrednio lub pośrednio, negatywnie wpływać na wymianę handlową między
Szwajcarią i UE, a jako forma niedozwolonych subwencji państwowych pozostają w
sprzeczności z art. 23 ust. 1 Umowy o wolnym handlu. 31 W ocenie ekspertów Komisji
Europejskiej będące przedmiotem kontrowersji kantonalne regulacje podatkowe
stanowią istotny czynnik międzynarodowej konkurencji, silną zachętę dla spółek
transnarodowych do zakładania siedzib i centrów zarządzania w Szwajcarii, a niekiedy
28

Bundesgesetz 14 XII 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
(Steuerharmoniesierungsgesetz, StHG), SR 642.14.
29
Brüssel wettert – aber bei Steuern bleibt die Schweiz hart, „Handelsblatt”, 14.02.2007.
30
Anpassung der kantonalen Gewinnsteuern, „Neue Zürcher Zeitung”, 5.07. 2007.
31
Zob.: Abkommen vom 22 Juli 1972 zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, EWG, ABI. 1972 L 300/189.
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przenoszenia tam już istniejących w krajach UE. Dla przykładu, w szwajcarskim mieście
Zug zlokalizowało w 2007 r. swoją główną siedzibę przedsiębiorstwo Nord Stream,
które zrealizowało projekt budowy gazociągu z Rosji do Niemiec, biegnącego po dnie
Bałtyku, i będzie go eksploatować. O wyborze Szwajcarii zdecydowały względy fiskalne
(kanton Zug stosuje przywileje podatkowe dla spółek domicilowych). Nord Stream może
– nie narażając się na podatki od zysku – dostarczać gaz do państw całej Europy,
z wyjątkiem Szwajcarii.
Inicjatywa Komisji Europejskiej z 15 grudnia 2005 r., zmierzająca do rozwiązania
kontrowersji dotyczących kantonalnych przywilejów podatkowych przez Wspólny
Komitet

do

spraw

Realizacji

Umowy

o

wolnym

handlu,

zakończyła

się

niepowodzeniem. Podobny wynik miało specjalne spotkanie ekspertów obu stron, do
którego doszło 4 maja 2006 r. w Brukseli, a także późniejsze posiedzenia Wspólnego
Komitetu z 5 maja i 14 grudnia 2006 r. 32
Koncentrując się na prawnych aspektach sporu, Berno nie znalazło podstaw do
uznania innych argumentów Komisji Europejskiej, która wskazywała m.in. na silne
więzi gospodarcze Szwajcarii z UE, w tym jej uprzywilejowany dostęp do rynku
wewnętrznego. W ocenie Komisji Europejskiej wspomniane okoliczności mogły być
podstawą oczekiwania od Szwajcarii, mimo że nie jest członkiem UE, większego
respektowania obowiązujących unijnych zasad konkurencji i reguł polityki subwencji
państwowych.
Początek nowej fazy w przebiegu sporu wyznacza Decyzja KE z 13 lutego
2007 r., 33 będąca także jego prezentacją w ramach przekazanego rządowi Szwajcarii
dokumentu naświetlającego stanowisko i oczekiwania Brukseli. W dokumencie
powtórzono i jednocześnie doprecyzowano wcześniej zgłaszane argumenty, kwalifikując
stawki podatkowe szwajcarskich kantonów 34 stosowane wobec holdingów, spółek
mieszanych i spółek zarządzających jako formę pomocy państwowej. Komisja stała na
stanowisku, że jest to bezpośrednia lub pośrednia przeszkoda w dobrym funkcjonowaniu
Umowy o wolnym handlu z 1972 r. W decyzji wzywano Szwajcarię do wprowadzenia
w ustawodawstwie podatkowym zmian, w celu dostosowania go do zapisów umowy.
Istotnym novum w stosunku do dotychczasowej formy kontaktów obu stron
w omawianej sprawie była zawarta w decyzji propozycja podjęcia formalnych
32

EU – Switzerland: State aid decision on company tax regimes, IP/07/176.
Entscheidung der Kommission vom 13. Februar 2007, Kommission der Europäischen
Gemeinschaften (K82007) 411endg, s. 3.
34
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negocjacji. Komisja poinformowała, że występuje do Rady Unii Europejskiej z
wnioskiem o mandat umożliwiający przeprowadzenie ze Szwajcarią oficjalnych
negocjacji prowadzących do akceptowanego przez obie strony rozwiązania w spornej
kwestii. 35
Ze szczególnym zaskoczeniem przyjęto w Bernie zastrzeżenie, że „w razie
potrzeby Komisja wnosić będzie o wprowadzenie stosownych środków ochronnych”.
Należało to rozumieć jako możliwość przywrócenia obowiązujących przed zawarciem
umowy ceł na towary importowane ze Szwajcarii, gdyby strony nie były w stanie
wypracować wzajemnie satysfakcjonującego rozwiązania. W Szwajcarii pamiętano
podobną sytuację, która miała miejsce na początku 2004 r., kiedy Komisja Europejska
zapowiedziała wprowadzenie ceł na towary reeksportowane do UE z krajów „trzecich”,
w tym ze Szwajcarii. 36 Służby graniczne RFN przywróciły w tym czasie, zgodne z
formalnymi

porozumieniami,

kontrole

podróżnych

na

szwajcarsko-niemieckich

przejściach granicznych, 37 co znacznie spowolniło tempo odpraw, powodując
wielokilometrowe korki oraz irytację władz Szwajcarii wszystkich szczebli. 38
Charakterystyczne były reakcje oficjalnych przedstawicieli w krajach, z którymi
Berno tradycyjnie miało bardzo dobre stosunki: w Luksemburgu, Austrii, Włoszech
i wspierającej wielokrotnie Szwajcarię na forum Unii Europejskiej RFN.
Premier Luksemburga Jean-Claude Juncker wyraził zrozumienie dla stanowiska
Szwajcarii, stwierdzając, że nie można tego kraju traktować jak „alpejskiego Iraku”.
Krytycznie odniósł się do zapowiedzianych przez Komisję Europejską sankcji w postaci
ponownego wprowadzenia ceł i stosowania tego rodzaju presji w rozwiązywaniu kwestii
kantonalnych przywilejów podatkowych. Zwrócił się jednocześnie do rządu Szwajcarii z
apelem o podjęcie proponowanych rozmów, argumentując, że w tym „sporze między
przyjaciółmi trzeba umieć rozmawiać również o sprawach, o których wolałoby się nie
mówić”.
Kanclerz Austrii Alfred Gusenbauer nie przedstawił konkretnego stanowiska,
wyraził tylko przekonanie, że określanie kantonalnych reżimów podatkowych jako
naruszenia Umowy o wolnym handlu z 1972 jest „trudne do zrozumienia z prawnego
35
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Z wnioskiem do KE w sprawie wprowadzenia ceł na towary reeksportowane z krajów trzecich wystąpiła
w 2003 r. Francja.
37
L. Bernet, M. Steudler, Der Schweiz drohen weitere Restriktionen im Grenzverkehr, „Neue Zürcher
Zeitung”, 14.03.2004.
38
Der Sonderweg wird steiniger. Nach dem Zwist über die verschärften EU Grenzkontrollen, „Neue
Zürcher Zeitung”, 13.03.2004.
36
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punktu widzenia”. Oficjalnego stanowiska w tej sprawie Austria nie przekazała również
podczas wizyty roboczej szwajcarskiej minister gospodarki Doris Leuthard w Wiedniu 39
i jej spotkania z ministrem finansów Wilhelmem Moltererem oraz z ministrem
gospodarki Austrii Martinem Bartensteinem. Szwajcarska minister została w istocie
odesłana do Brukseli i zapewniona o chęci rozwiązania problemu na drodze negocjacji.40
Premier Włoch Romano Prodi dał do zrozumienia, że groźbę sankcji ze strony
Komisji uważa za przedwczesną. Mając na uwadze dotychczasowy przebieg współpracy
i dobry stan stosunków, opowiedział się za szerokim i konstruktywnym dialogiem, który
dotychczas sprawdzał się w rozwiązywaniu trudnych kwestii. 41
W Bernie uważano, że Francja i RFN zmotywowały KE do zainteresowania się
praktykami podatkowymi w kantonach szwajcarskich. Zdecydowanie przeciw takim
przywilejom wystąpił były niemiecki minister finansów, parlamentarzysta Europejskiej
Partii Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, Hans Eichel. Postępowanie strony
szwajcarskiej uważał za „jednostronnie wybiórcze” 42 i zarzucał jej dążenie do
uzyskiwania korzyści ekonomicznych ze współpracy, bez wypełniania związanych z tą
współpracą obowiązków, w tym stosowania się do przyjętych reguł polityki podatkowej.
Podkreślał, że Szwajcaria nie może powoływać się na fakt, że nie jest członkiem UE, ze
względu na jej podmiotowość jako strony umów bilateralnych z UE. W Unii
Europejskiej występuje konkurencja podatkowa między państwami, ale nie ma mowy o
różnicowaniu fiskalnym zysków na podstawie ich pochodzenia, co robi Szwajcaria. W
opinii niemieckiego polityka jest to ewidentne naruszenie wolnej konkurencji i prowadzi
do uzyskiwania przez Berno dochodów kosztem krajów członkowskich Unii. 43
Odpowiedź szwajcarskiego rządu na Decyzję KE z 13 lutego 2007 r. była
stanowcza: odrzucił zarówno propozycję rozpoczęcia oficjalnych negocjacji, jak i całość
argumentacji Brukseli. Posunięcie UE uznał za próbę ingerencji w sprawy wewnętrzne
Szwajcarii, podważania jej federalnej struktury oraz autonomii podatkowej kantonów.
W

publicznych,

nierzadko

przedstawicieli kraju

44

dość

emocjonalnych,

wypowiedziach

oficjalnych

podkreślano, że Umowa o wolnym handlu nie ma zastosowania
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Arbeitsbesuch von Bundesrätin Doris Leuthard in Wien, Medienmittteilung, Eidgenössisches
Volkswirtschaftsdepartement vom 22.02.2007.
40
EU – Staaten debattieren Verhandlungsmandat, 28. Februar 2007, swissinfo.ch.
41
Prodi empfiehlt Calmy-Rey Gelassenheit, Nachrichtenagentur SDA, Montag, 5. März 2007.
42
A. Keiser, Pfeile im Köcher für die Kontroverse mit Brüssel, Nachrichtenagentur SDA,
4. September 2007.
43
Ibidem.
44
Sprawująca w owym czasie funkcję prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej M. Calmy-Rey zarzuciła UE
„rozbijanie porcelany” i działania w „złym stylu”, zob.: Calmy-Rey fordert von der Europäischen Union
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do przedmiotowego sporu, ponieważ reguluje wyłącznie sprawy wymiany towarowej, a
nie podatków, a Szwajcaria nie jest państwem członkowskim UE i ma pełną
suwerenność w zakresie polityki podatkowej.
Stanowisko Berna zyskało stosunkowo dużą akceptację krajowych środowisk
politycznych,

m.in.

z

uwagi

na

zbliżającą

się

kampanię

przed

wyborami

parlamentarnymi przypadającymi w październiku 2007 r. Głos zabrali także eksperci,
m.in. profesorowie Wydziału Prawa Gospodarczego Uniwersytetu w Bernie Thomas
Cottier i René Matteotti, jako autorzy naukowego opracowania poświęconego sprawie
sporu podatkowego. 45 Prezentują opinię, że przyczyn szeroko akceptowanej zgody na
odrzucenie stanowiska KE nie należy ograniczać wyłącznie do różnic między KE i
Bernem w wykładni Umowy o wolnym handlu. Wiele wyjaśnia spojrzenie na cały
problem przez pryzmat stanowiska, a w istocie wieloletnich oporów Szwajcarii wobec
wysiłków OECD mających na celu eliminację szkodliwych praktyk podatkowych. Prace
nad tworzeniem płaszczyzny współpracy państw członkowskich w celu przeciwdziałania
szkodliwej konkurencji podatkowej OECD zapoczątkowała w1998 r.

46

Cottier i

Matteotti podkreślają, że Szwajcaria przez całe lata broniła na forum OECD przywilejów
podatkowych, będących przyczyną sporu, nie zważając na izolację, w jaką z tego
powodu popadła. Przy uchwalaniu zaleceń OECD w 1998 r. Szwajcaria razem z
Luksemburgiem wstrzymała się od głosu i oświadczyła, że nie traktuje tych zaleceń jako
wiążących, a w pracach późniejszego Forum OECD on Harmful Tax Practicis
uczestniczyła jedynie jako obserwator. 47
W ocenie szwajcarskich ekspertów Decyzja KE z 13 lutego 2007 r. oznaczała
nadanie sprawie sporu podatkowego wymiaru politycznego. Do tej pory przebiegał w
formie wymiany opinii między przedstawicielami obu stron Umowy o wolnym handlu.
Szwajcarscy eksperci nadal skupiali uwagę głównie na aspektach prawnych i
zasadniczych różnicach w wykładni zapisów Umowy o wolnym handlu, widząc w tym
główne atuty stanowiska Szwajcarii. Dla strony szwajcarskiej wspomniany dokument
KE wyłonił szczególną kwestię natury prawno-politycznej, a mianowicie: na ile, i czy w
ogóle zobowiązania prawnomiędzynarodowe wynikające z Umowy o wolnym handlu
mehr Respekt. Klartext zur Eröffnung der Muba in Basel, „Neue Zürcher Zeitung”, 3–4.03.2007; Minister
finansów H.R. Merz oświadczył, że „UE głównie zazdrości Szwajcarii i czyha na nasze wpływy
podatkowe, ażeby pokryć własne deficyty budżetowe”. Zob.: Die EU ist neidisch auf die Schweiz, „TagesAnzeiger”, 7.12.2006.
45
T. Cottier, R. Matteotti, op.cit., s. 3.
46
OECD, Harmful Tax Competition Report 1998.
47
Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, OECD Publications, Paris 1998.

237

stanowią podstawę do wiązania także Szwajcarii odnośnym prawem wspólnotowym.
Prawne punkty widzenia obu stron w tym względzie wykazują zasadnicze rozbieżności.
Zgodnie z zapowiedzią zawartą w dokumencie, Komisja Europejska niezwłocznie
wdrożyła procedurę związaną z uzyskaniem mandatu negocjacyjnego Rady UE, 48 który
został udzielony 14 maja 2007 r. Rada uchwaliła wnioskowany mandat; Belgia,
Luksemburg i Łotwa wstrzymały się od głosu. 49 Wkrótce odbyły się trzy rundy rozmów
delegacji Komisji Europejskiej i Szwajcarii, które strona szwajcarska traktowała
wyłącznie jako dialog informacyjny o charakterze technicznym, a w żadnym wypadku
nie jako postulowane przez KE formalne negocjacje.
Pierwsza runda miała miejsce w Bernie 12 listopada 2007 r. i nie doprowadziła do
zmiany stanowisk.50 Podobny był wynik rund drugiej (Bruksela, 23 stycznia 2008 r.) 51 i
trzeciej (Berno, 8 kwietnia 2008 r.). To ostatnie spotkanie Szwajcaria wykorzystała jako
okazję, by poinformować Komisję Europejską o pracach prowadzonych na polecenie
ministra finansów H.R. Merza, zmierzających do przygotowania reformy podatków
nakładanych na przedsiębiorstwa. W informacji tej szczególnie istotna była
enigmatyczna uwaga, że w ramach prac nad koncepcją reformy podjęte zostaną starania
o

„wykreowanie

rozwiązania

pewnych

kwestii

stanowiących

interes

Unii

Europejskiej”. 52
Szwajcaria i Komisja Europejska stosują zasadniczo różne interpretacje zapisów
Umowy o wolnym handlu, co z całą wyrazistością okazało się po ogłoszeniu Decyzji KE
z 13 lutego 2007 r. Różnice występują już w terminologii, za pomocą której strony
opisują przedmiot sporu, tj. przywileje podatkowe oraz kwestie ich wpływu na wymianę
handlową. Szwajcaria przyjęła pojęcie „spór podatkowy” lub nieco łagodniej:
„kontrowersja podatkowa”, w których nacisk położony jest na aspekt podatku. W
wykładni Komisji Europejskiej jako istotę problemu wskazuje się pomoc państwa, która

48

Noch kein Entscheid über EU-Mandat im Steuerstreit, „Neue Zürcher Zeitung”, 28.02.2007.
Die EU – Kommission erhält ein Mandat im Steuerstreit. Bern soll bald Post aus Brüssel erhalten,
„Neue Zürcher Zeitung”, 15.05.29007.
50
Erstes Abtasten im Steuerstreit mit der EU. Delegationen erklären sich die Standpunkte, „Neue Zürcher
Zeitung”, 13.11.2007.
51
EU fordert im Steuerstreit baldige Bewegung. Zweite Runde im Bilateralem Dialog, „Neue Zürcher
Zeitung”, 24.01.2008.
52
Dialog Steuerkontroverse: drittes Treffen mit der EU Kommission, Pressemeldung des Eidgenossisches
Finanzdepartments vom 8. April 2008; http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/;
Dritte Runde im bilateralen „Dialog”, „Neue Zürcher Zeitung”, 8.04.2008.
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zakłóca konkurencję i negatywnie wpływa na wymianę handlową. 53 Szwajcaria
posługuje się prawną wykładnią określaną w literaturze jako „wykładnia materialna”, tj.
ograniczona do formalnych zapisów umowy, podczas gdy Komisja stosuje „wykładnię
rozszerzoną”, tj. odwołującą się do całości wspólnotowego dorobku prawnego. 54
Stanowisko Komisji Europejskiej oparte jest na następujących argumentach
prawnych:
■ ułatwienia podatkowe dla holdingów, spółek zarządzających i spółek mieszanych
stosowane w szwajcarskich kantonach oznaczają dyskryminację analogicznych
podmiotów gospodarczych, które nie przeniosły swoich siedzib do Szwajcarii, i
szwajcarskich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność, w tym inwestycyjną,
wyłącznie w Szwajcarii. Różnice w stawkach podatku w odniesieniu do dochodów
uzyskiwanych przez wymienione spółki zagranicą z praktykowanym zwolnieniem
z podatku i dochodów uzyskiwanych w kraju (Szwajcarii), które podlegają
opodatkowaniu, sprawiają, że spółki zwalniane z podatku od dochodu
uzyskiwanego za granicą uzyskują pozycję korzystniejszą niż konkurenci czerpiący
dochody wyłącznie z działalności krajowej. 55 Wpływa to, lub może wpływać, na
ceny towarów w obrotach transgranicznych między UE i Konfederacją
Szwajcarską, na skutek czego może zniekształcać wymianę handlową. Tego
rodzaju korzyści podatkowe naruszają właściwe funkcjonowanie Umowy o
wolnym handlu z 22 lipca 1972 r. zawartej między Unią Europejską i Konfederacją
Szwajcarską, zwłaszcza jej art. 23(1), i faktycznie są formą niedozwolonej pomocy
państwowej;
■ Komisja nie występuje przeciwko konkurencji, jaką jest stosowanie niskich
stawek podatkowych ustalanych w danym kraju, lecz tylko przeciwko
różnicowaniu stawek podatkowych od zysków, w zależności od miejsca ich
uzyskania, tj. w kraju lub zagranicą;
■ niektóre podmioty gospodarcze z krajów UE, biorąc za podstawę korzystne
przepisy (przywileje) podatkowe, przenoszą swoje siedziby do Szwajcarii w celu

53

Ch. Tobler przytacza m.in. wypowiedź komisarz UE B. Ferrero-Waldner, która podczas dyskusji po
wykładzie na Uniwersytecie w Bazylei 3.04.2007 r. silnie podkreślała, że w szwajcarsko-unijnej
kontrowersji istotą jest nie sprawa podatków, lecz pomocy państwowej, op.cit., s. 33.
54
T. Cottier, R. Matteotti, op.cit., s. 16.
55
Entscheidung der Kommission vom 13.02.2007, pkt 46 i 55 (K2007) 411 endg.
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uniknięcia opodatkowania zysków osiągniętych na terenie UE (obecnie ich liczbę
szacuje się na 20 tys.); 56
■ korzystając z uprzywilejowanego dostępu do Jednolitego Rynku (ok. 500 mln
konsumentów), Szwajcaria winna dostosować się do obowiązujących w nim reguł,
zawartych w tzw. przepisach pomocowych i zasadach kodeksu postępowania w
dziedzinie opodatkowania przedsiębiorstw, 57 przedstawionego we wnioskach rady
ministrów gospodarki i finansów (ECOFIN) z 1 grudnia 1997 r.; 58
■ oczekuje się, że Szwajcaria zniesie lub odpowiednio zmieni stosowane
w kantonach praktyki podatkowe (KE dopuszcza okresy przejściowe) i zapewni
równość stawek od zysków uzyskiwanych w kraju i zagranicą;
■ w przypadku braku odpowiednich kroków dostosowawczych ze strony
Szwajcarii, KE rozważy wprowadzenie środków ochronnych i retorsji, np. w
postaci ponownego wprowadzenia ceł.
Stanowisko Szwajcarii, zawarte w odpowiedzi Berna na przyjętą 13 lutego 2007 r.
Decyzję Komisji Europejskiej, sprowadza się do następujących argumentów prawnych:
■ każda strona ma prawo do własnej interpretacji zapisów umowy zawartej przy
pełnej suwerenności stron, w szczególności w dziedzinie podatków;
■ reżimy podatkowe w kantonach szwajcarskich, obowiązujące w odniesieniu do
holdingów, spółek zarządzających i spółek mieszanych, nie stanowią pomocy
państwa, która naruszałaby postanowienia Umowy o wolnym handlu, ponieważ
umowa ta reguluje kwestie obrotu towarowego, a nie sprawy harmonizacji
podatków czy pomocy państwa;
■ Szwajcaria nie jest częścią rynku wewnętrznego UE i nie dotyczą jej
przyjmowane przez to ugrupowanie przepisy i regulacje, w tym ustalony między
państwami

członkowskimi

UE

tzw.

kodeks

postępowania

w

zakresie

opodatkowania przedsiębiorstw z 1997 r.;
■ Szwajcaria nie jest członkiem UE i ma pełną suwerenność fiskalną, a kantony
i gminy, zgodnie z federalną ustawą o harmonizacji podatków bezpośrednich z 14
grudnia 1990 r., posiadają prawo stanowienia w sprawie stawek podatkowych, w
56

Por.: „Cash” z 15.02.2007; „Neue Luzerner Zeitung” z 15.02.2007; „Die Weltwoche” z 15.02.2007.
Kodeks nie jest wiążącym prawem, zawiera jedynie zalecenia na podstawie porozumienia politycznego
państw członkowskich, które zobowiązały się do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i
niewprowadzania rozwiązań stanowiących szkodliwą konkurencję podatkową. Zob.: Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej, Podatki bezpośrednie; http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/www/serce.nsf/
0/3DFEDC7CF66CAE3BC1256E860025BF7E?Open&RestrictToCategory=
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EU – Switzerland..., op.cit.; http://ec.europa.eu/comm/external_relations/switzerland/intro/index.htm
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tym stosowania ułatwień dla holdingów, spółek mieszanych i zarządzających, co
jest zgodne z zasadami konkurencji podatkowej;
■ rząd Szwajcarii kategorycznie odrzuca proponowane przez KE negocjacje
w sprawie zniesienia kantonalnych regulacji podatkowych czy wprowadzenia w
nich jakichkolwiek zmian, gdyż przedmiotowa umowa nie wprowadza dla
Szwajcarii obowiązku przejęcia dorobku prawnego UE ani w zakresie prawa
konkurencji, ani w zakresie definiowanym jako pomoc państwa.
W stanowisku rządu szwajcarskiego podkreślono ponadto istnienie obejmującego
wszystkie zasiadające w parlamencie partie polityczne konsensusu w odniesieniu do
poruszonej przez Brukselę kwestii oraz wskazano pojawienie się w debacie politycznej
głosów odbierających rządowi federalnemu prawo do prowadzenia negocjacji z
partnerami zagranicznymi w sprawie kantonalnych regulacji podatkowych, z uwagi na
konstytucyjne zapisy ustanawiające zasady federalizmu w dziedzinie finansów. 59
Zapowiedziane przez KE środki ochronne, w postaci, którą wskazywały zapisy Umowy
o wolnym handlu, tj. przywrócenia ceł na towary importowane ze Szwajcarii, przyjęto
jako „formę niedopuszczalnego nacisku na suwerenne państwo i przejaw złego stylu
w działaniach KE”. 60
Argumentacja KE koncentruje się na aspektach prawnych, co odzwierciedla ocena,
że kantonalne reżimy podatkowe stanowią w istocie pomoc państwa w rozumieniu art.
23 Umowy o wolnym handlu, który merytorycznie oparty jest na odpowiednich zapisach
art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Komisja przypominała
także, że w roku 1972 wszystkie państwa członkowskie EFTA zawarły identyczne
umowy z ówczesną EWG i podobne działania przeciwko przypadkom pomocy
państwowej podejmowane były w przeszłości na bazie zapisów umów z państwami
EFTA. Reżimy podatkowe stosowane w szwajcarskich kantonach są niedozwolone
wewnątrz UE i KE podejmuje w takich sytuacjach stosowne działania interwencyjne.
Szwajcaria odrzuciła taką interpretację i zajęła stanowisko, że Umowa o wolnym
handlu nie reguluje ani kwestii podatków, ani subwencji państwowych, lecz wyłącznie
sprawy związane z obrotem określonymi towarami. Christa Tobler, wskazuje widoczną
tutaj paralelę ze stanowiskiem rządu Szwajcarii prezentowanym w rządowym raporcie
59

T. Cottier, R. Matteotti, op.cit., s. 12.
Zob.: relacja z wystąpienia minister spraw zagranicznych Szwajcarii M. Calmy-Rey w Bazylei;
swissinfo.ch, 2.03.2007.
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w kwestii polityki europejskiej z 2006, w którym stwierdzono, że umowy bilateralne
zawarte między Szwajcarią i UE generalnie nie mają „żadnego istotnego wpływu na
politykę podatkową” czy „autonomię podatkową na poziomie federalnym, a także
kantonalnym”. 61
KE przyjęła natomiast założenie, że kluczowy w omawianej sprawie art. 23 umowy
z 1972 r. należy interpretować łącznie z art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską, 62 a więc z uwzględnieniem podstaw interpretacyjnych wspólnotowego
dorobku prawnego. W świetle tej interpretacji kantonalne reżimy podatkowe stanowią
rodzaj niedozwolonych subwencji państwowych. Według doktryny wspólnotowej i
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przypadek niedozwolonej
pomocy państwa pojawia się wówczas, gdy korzyści materialne (finansowe) z tytułu
korzystania ze środków budżetu państwa stają się udziałem określonych przedsiębiorców
lub gałęzi produkcji (kryterium selektywności). 63
Z punktu widzenia Komisji Europejskiej kantonalne reżimy podatkowe budzą
zastrzeżenia, ponieważ dochody uzyskiwane z aktywności prowadzonej zagranicą
zwalniane są całkowicie bądź częściowo z podatku, podczas gdy w odniesieniu do
dochodów uzyskiwanych wewnątrz Szwajcarii stosuje się pełne stawki podatkowe.
Zróżnicowanie to uprzywilejowuje określone spółki w rozumieniu art. 87 TWE, gdyż
korzyści uzyskują jedynie takie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność zagranicą.
Jednocześnie regulacje tego rodzaju oznaczają dyskryminację spółek mających siedziby
na terenie UE. Zapisy Umowy o wolnym handlu między EWG i Konfederacją
Szwajcarską oraz stosowane zróżnicowanie, a w istocie przywileje podatkowe, są
podstawą oceny, że chodzi tu o przypadek będący naruszeniem art. 23 wspomnianej
umowy – zarówno reguł wymiany handlowej, jak i zasad konkurencji.
Sięgając po argumenty gospodarczo-polityczne, KE zwraca uwagę na silne związki
gospodarki szwajcarskiej z wewnętrznym rynkiem UE, m.in. korzyści gospodarcze i
polityczne, jakie czerpie z tego tytułu Szwajcaria, co winno obligować ją do stosowania
się do panujących w UE reguł, w tym konieczności znoszenia różnego rodzaju
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Europabericht 2006, Bundesblatt 2006, 6815 ff., s. 6894 i 6902.
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dotychczas stosowanych przywilejów podatkowych, sprzecznych z istniejącym prawem
unijnym.
Komisarz UE ds. stosunków zewnętrznych Benita Ferrero-Waldner zabiegała
o poprawę nadwerężonego przez spór klimatu stosunków ze Szwajcarią, wykorzystując
swój udział w uroczystym otwarciu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Bernie
(3.04.2007). 64 W odniesieniu do samego sporu zaproponowała wówczas konkretyzację i
wezwała do realizacji współpracy i wolnych od emocji kontaktów między
przedstawicielami obu stron. Podkreśliła także, że KE zabiega o przestrzeganie
postanowień Umowy o wolnym handlu i zasad dobrej konkurencji, a w żadnym
wypadku nie podaje w wątpliwość federalnej struktury Szwajcarii ani autonomii
podatkowej kantonów.
Szwajcaria i Komisja Europejska nie znalazły dotychczas możliwości zbliżenia
stanowisk i osiągnięcia kompromisu. Umowa o wolnym handlu, jako klasyczna umowa
prawnomiędzynarodowa, nie zawiera zapisów określających mechanizm rozwiązywania
sporów. Teoretycznie możliwe działania, tj. wystąpienie Szwajcarii ze skargą do sądu
szwajcarskiego lub wystąpienie Komisji Europejskiej bądź jednego z państw
członkowskich Unii do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie mogą być brane
pod uwagę, ze względu na niewiążący dla stron skutek orzeczenia z takiego
postępowania. 65 Wynika to jednoznacznie z materii międzynarodowego prawa
traktatowego.
Każdej ze stron przysługuje prawo autonomicznej interpretacji postanowień
umowy, w konkretnym przypadku także zapisów jej art. 23. Problem polega na
rozbieżnych interpretacjach regulacji – materialnej ze strony Szwajcarii i rozszerzonej ze
strony Komisji Europejskiej, przy czym żadna ze stron nie narusza przez to reguł
odnośnego prawa międzynarodowego, w tym art. 31 i 32 konwencji wiedeńskiej o
prawie traktatów z 1969 r. 66 Każdej ze stron przysługuje prawo zwrócenia się do
Wspólnego Komitetu ds. Umowy o Wolnym Handlu, w sytuacji gdyby uznała, że jakaś
praktyka realizacji postanowień niezgodna jest z właściwym funkcjonowaniem umowy.
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Jeśli działania komitetu nie dadzą oczekiwanego rezultatu, strona wnioskująca ma prawo
wprowadzić, przez nią uznawane za konieczne, środki ochronne. 67
W ocenie niektórych szwajcarskich teoretyków prawa, np. Astrid Epiney, Decyzja
KE z 13 lutego 2007 r. nie ma przekonującej podstawy prawnej, gdyż nie jest oparta na
zasadach prawa międzynarodowego ani nie wynika jasno z zakresu kompetencji
instytucji europejskich. Więcej – podkreśla A. Epiney – brakuje jej właściwego adresata,
bo nie może nim być Szwajcaria, która nie należy do UE. A ponadto KE nie ma
uprawnień ustanowionych w umowie do wydawania takich dokumentów. Wybór
niewłaściwej formy prawnej, jaką jest decyzja, w sytuacji wszczęcia postępowania
procesowego przed ETS nieuchronnie prowadziłby do uznania jej za nieważną, właśnie z
uwagi na brak podstawy prawnej.68 A. Epiney prezentuje generalną i obrazową ocenę, że
w sporze podatkowym ze Szwajcarią „Komisja Europejska w świetle prawnych rygorów
porusza się po bardzo cienkim lodzie”, ale dochodzi do wniosku, że nie prawna natura
problemu jest najważniejsza. 69
Krytyczne uwagi pod adresem oficjalnego stanowiska rządu Szwajcarii zgłosił
m.in. Franz Blankart, negocjator Umowy o wolnym handlu. Nieuprawniony jest jego
zdaniem argument, że UE narusza szwajcarski federalizm i ingeruje w sprawę
suwerenności kantonów w dziedzinie podatków. Podatki kantonalne uchwalane są na
podstawie prawa federalnego, a rząd federalny także w sprawach prawa podatkowego
reprezentuje

Szwajcarię

wobec

innych

podmiotów

prawa

międzynarodowego,

niezależnie od tego, czy prawo to zostało uchwalone na szczeblu federalnym,
kantonalnym,

komunalnym,

w

parlamencie,

referendum,

czy

w

sądzie.

Międzynarodowoprawna odpowiedzialność rządu federalnego odnosi się do wszystkich
działań natury państwowej, mających miejsce na całym terytorium państwa. 70
Spór podatkowy między Szwajcarią i UE, choć stanowi obciążenie we wzajemnych
stosunkach, nie spowodował blokady kontaktów między przedstawicielami obu stron ani
nie zakłócał wymiany handlowej. Wprawdzie nie udało się dotychczas znaleźć jego
rozwiązania, ale po fazie zaostrzenia i pewnego ochłodzenia w stosunkach pojawiła się
decyzja Berna o przystąpieniu do dialogu wyjaśniającego. Utrzymane zostało jednak
zasadnicze stanowisko, że nie ma podstaw do postulowanych przez Komisję Europejską
67
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formalnych negocjacji, gdyż kantonalne przywileje podatkowe nie naruszają art. 23
Umowy o wolnym handlu z 1972 r.
Umowa nie zawiera postanowień wskazujących tryb i instytucję rozstrzygania
sporów. Wszystko wskazuje, że nie będzie możliwe rozwiązanie sporu na drodze
prawnej. Podjęta z inicjatywy Komisji Europejskiej próba wykorzystania do tego celu
Wspólnego Komitetu ds. Umowy o Wolnym Handlu nie dała rezultatu. Każda ze stron
ma własną, tzw. autonomiczną, wykładnię umowy. 71
Pewne możliwości prawnego rozwiązania sporu zawiera mechanizm Dispute
Settlement WTO w ramach Porozumienia w sprawie subsydiów i środków
wyrównawczych z 1994 r. 72 Obie strony podpisały to porozumienie, które pomoc
państwa, określaną jako subsydium, definiuje w sposób zbieżny z podpisaną wcześniej
Umową o wolnym handlu. 73 W ocenie niektórych prawników szwajcarskich słabą stroną
koncepcji wykorzystania mechanizmu WTO jest to, że nie można by wykluczyć
jednostronnego

wprowadzenia

przez

UE

środków

ochronnych,

a

ponadto

przeprowadzenie wymaganych procedur wymagałoby długiego czasu. 74 Jednak wiele
wskazuje, że tylko Dispute Settlement WTO dawałby szansę autorytatywnych
rozstrzygnięć, a przede wszystkim przeniesienia sporu z poziomu politycznego na
płaszczyznę merytoryczną, oznaczającą poddanie go niezależnej i rzeczowej analizie
prawnej.
Eksperci międzynarodowego prawa gospodarczego T. Cottier i R. Matteotti
podkreślają, że w świetle mechanizmów prawno-proceduralnych WTO w zakresie
rozwiązywania sporów decyzja Szwajcarii o odrzuceniu projektu oficjalnych negocjacji
w ramach umowy była błędna i wymaga ponownego rozważenia. 75 Stawiają tezę, że w
konsekwencji UE ma podstawy do wprowadzenia środków zaradczych, zgodnie z art. 23
ust. 2 i art. 27 Umowy o wolnym handlu i przewidzianych w ramach mechanizmu
Dispute Settlement WTO, co prowadziłoby do znacznych strat w eksporcie szwajcarskim
do UE. Ubocznym skutkiem stałyby się trudności w negocjacjach nowych, ważnych dla
Szwajcarii umów bilateralnych. UE dysponuje też możliwością łatwego przezwyciężenia
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odmowy negocjacji przez uruchomienie postępowania w ramach procedur WTO, co dla
Szwajcarii oznaczałoby konieczność realizacji obowiązku konsultacji.
Berno mogłoby zastosować własną linię obrony – twierdzą wspomniani eksperci
– gdyby było gotowe skorzystać z procedur WTO w ramach Porozumienia
w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych. Wymagałoby to wniesienia skargi
przeciwko UE z żądaniem potwierdzenia bądź odrzucenia zarzutu stosowania przez
Szwajcarię subwencji. Drugą taką możliwość dawałoby zaskarżenie jednostronnie
wprowadzonych przez Brukselę ceł wyrównawczych, gdyby do tego doszło.
Generalnie jednak, mając na uwadze interes Szwajcarii w zachowaniu uzyskanej
dzięki przywilejom podatkowym atrakcyjności gospodarczej, T. Cottier i R. Matteotti
sugerują aktywne poszukiwanie rozwiązań idących w kierunku utrzymania owej
atrakcyjności, ale z wyłączeniem niskich stawek podatkowych dla spółek zagranicznych,
naruszających

zasady

konkurencji.

Jako

jedno

z

pragmatycznych

rozwiązań

podpowiadają odwołanie się do uznanej międzynarodowo zasady unikania podwójnego
opodatkowania i zwalniania z podatków dochodów spółek zagranicznych mających
siedziby w Szwajcarii, ale tylko po wykazaniu przez nie, że podatek zapłaciły zagranicą.
Szwajcaria musi się nauczyć, że przynosząca jej dobrobyt globalizacja gospodarki
zostanie utrzymana, pod warunkiem przestrzegania zasady sprawiedliwych podatków
także w układzie międzynarodowym. Berno winno uznać w swojej polityce podatkowej
to, co od dawna uznawane jest w polityce handlowej, a mianowicie zaprzestanie działań
szkodliwych dla sąsiada i prowadzących do jego ubóstwa (beggar – your neighbour).
Jest to sposób na wyrównanie, z nawiązką, strat w zakresie wpływów z podatków w
formie poprawy reputacji na arenie międzynarodowej, czyli uznania Szwajcarii za
państwo, które działa zgodnie z obowiązującymi w OECD i w Europie zasadami walki
z niesprawiedliwymi praktykami podatkowymi.
Szwajcarsko-unijny spór podatkowy postawił na porządku dnia sprawę
przygotowania prawa o subwencjach państwowych, którego brak było w szwajcarskim
ustawodawstwie federalnym. 76
Reasumując, należy podkreślić, że kwestia kontrowersji dotyczących kantonalnych
reżimów podatkowych nadal czeka na rozwiązanie. Ani Komisja Europejska, ani
Szwajcaria nie skorzystały z procedur rozwiązywania sporów w ramach WTO.
Przełomem byłaby obopólna polityczna wola powołania parytetowo obsadzonego
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gremium w celu wypracowania kompromisu. Rada Ministrów UE w raporcie na temat
stosunków z państwami EFTA z 8 grudnia 2008 r. 77 sformułowała expressis verbis pod
adresem Szwajcarii wezwanie do likwidacji niektórych kantonalnych regulacji
podatkowych i jednoznacznie dała do zrozumienia, że zawarcie nowych umów
bilateralnych zależne będzie od paralelnych postępów we wszystkich obszarach
współpracy, a więc także od postępów w sprawie kwestionowanych kantonalnych
reżimów podatkowych. Taktyka ta zyskała miano paralelizmu i jest podtrzymywana
przez Komisję Europejską do chwili obecnej. Na tę okoliczność zwrócił uwagę
ambasador Szwajcarii przy UE Jacques de Watteville, podkreślając, że prowadzi to do
hamowania toczących się w różnych obszarach negocjacji, dopóki nie nastąpi postęp
w kwestiach ważnych dla strony unijnej, chociażby dotyczących sporu podatkowego. 78
Droga do zakończenia sporu może prowadzić przez będącą w przygotowaniu
III reformę podatków od dochodów przedsiębiorstw, 79 idącą w kierunku likwidacji
zróżnicowania stawek podatkowych od dochodów uzyskiwanych przez spółki z
działalności na terenie Szwajcarii i prowadzonej zagranicą. Przewiduje się też likwidację
firm utrzymujących w Szwajcarii jedynie skrzynki pocztowe (spółek, domicilów),
których liczbę określano na ok. 10 tys. 80 Oznaczałoby to w istocie uwzględnienie
zastrzeżeń i wyjście naprzeciw oczekiwaniom KE. 81 Rząd Szwajcarii poinformował o
wymienionych kierunkach przygotowywanej reformy Komisję Europejską, podczas
wizyty prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej w Brukseli w grudniu 2008 r.,
przekazując w ten sposób wyraźny sygnał zmiany dotychczasowego podejścia do
zgłoszonych przez KE zastrzeżeń wobec kantonalnych reżimów podatkowych.
Przeszkodą na tej drodze może się jednakże okazać konieczność poddania reformy
pod głosowanie w obligatoryjnym referendum, w którym z pewnością trudno byłoby
uzyskać, przynajmniej w obecnym stanie nastrojów, wymaganą obok większości głosów
wyborców (Volksmehr) także większość głosów kantonów (Ständemehr). Wielu
ekspertów uważa, że uchronić się przed taką ewentualnością można, dostosowując
funkcjonujący obecnie system do unijnych rozwiązań. 82
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7.3. Polityka integracyjna a szwajcarska tajemnica bankowa
Przykładem ograniczeń strategii bilateralizmu w stosunkach Szwajcarii i UE jest
kwestia szwajcarskiej tajemnicy bankowej. Jako trudny problem pojawiła się już podczas
negocjacji w 2002 r. drugiego pakietu umów bilateralnych, w tym Umowy w sprawie
opodatkowania dochodów z oprocentowania inwestycji kapitałowych oraz Umowy o
zwalczaniu przestępczości celnej i podatkowej. 83 Szwajcaria już w fazie poprzedzającej
negocjacje postawiła warunek obligujący partnera do uznania jej szczególnych interesów
jako międzynarodowego centrum finansowego, przede wszystkim związanych
z tajemnicą bankową.
Istotą tajemnicy bankowej jest nałożony na bank prawny zakaz udzielania
informacji o sytuacji finansowej klienta oraz o wszelkich dokonanych lub planowanych
przez niego operacjach bankowych, a także wszystkich innych, pozyskanych przez bank
podczas współpracy. Banki szwajcarskie znane są ze skrupulatności w przestrzeganiu
tajemnicy bankowej, której podstawą było najpierw prawo zwyczajowe, a od 1934 r.
prawo bankowe. 84 Jednak tajemnica bankowa nie obowiązuje, gdy toczy się
postępowanie karne przeciwko właścicielowi konta. Ponieważ uchylanie się od płacenia
podatku

nie

jest

w

Szwajcarii

przestępstwem,

lecz

jedynie

wykroczeniem

administracyjnym, banki uwolnione są w takich sytuacjach od obowiązku udzielania
informacji występującym o pomoc prawną władzom podatkowym innych państw, ze
wskazaniem tajemnicy bankowej jako podstawy prawnej. Taki stan prawny
obowiązywał do 13.03.2009 r.
OECD zgłaszała od wielu lat zastrzeżenia wobec szwajcarskiej tajemnicy
bankowej, merytorycznie tożsame z krytycznym stanowiskiem i kierunkiem działań UE,
która w celu eliminacji ucieczek podatkowych oraz przeciwdziałania procederowi prania
brudnych pieniędzy zabiegała o wprowadzenie systemu automatycznej wymiany
informacji

w

sprawach

podatkowych,

m.in.

dotyczących

kont

bankowych

obcokrajowców, na wniosek właściwego dla ich miejsca zamieszkania urzędu
podatkowego.
Wagę problemu odzwierciedla fakt, że współpracę w tej dziedzinie podjęły Rada
Europy i OECD, a jej owocem jest przyjęta już 1988 r. konwencja dotycząca
wzajemnej pomocy państw członkowskich Rady Europy i OECD w sprawach
83
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podatkowych. 85 Obejmuje ona zarówno podatki bezpośrednie, jak i pośrednie, i ma
prowadzić do efektywnego stosowania przepisów podatkowych, z poszanowaniem
praw podatników. Jej priorytetowym celem pozostaje umożliwienie organom
podatkowym w państwach członkowskich Rady Europy i OECD kontroli
przestrzegania przepisów podatkowych, dzięki współpracy w zakresie wymiany
informacji i pomocy w egzekucji. Według zapisów konwencji państwo, do którego
skierowano wniosek o pomoc administracyjną, ma obowiązek ją zapewnić, niezależnie
od tego, czy będąca przedmiotem zainteresowania osoba jest obywatelem danej strony
lub drugiego państwa, lub czy ma miejsce zamieszkania albo siedzibę w tym lub
w innym państwie.
Stronami konwencji są: Azerbejdżan, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Islandia,
Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Ukraina, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.
Podpisały ją także Kanada oraz Niemcy, a w listopadzie 2009 r. Hiszpania. Wynika z
tego, że Szwajcaria nie jest dotychczas stroną konwencji. W ogłoszonym w 2000 r.
siódmym raporcie w sprawie stanowiska rządu szwajcarskiego wobec konwencji Rady
Europy zawarto stwierdzenie, że Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w
sprawach podatkowych jest niezgodna z zasadami prawa szwajcarskiego oraz
koncepcją współpracy międzynarodowej. W opinii Berna konwencja pod wieloma
względami narusza uznawane przez RE za priorytetowe podstawowe zasady ochrony
praw jednostki. W podsumowaniu podkreślono, że w związku z tym nie wchodzi w
rachubę jej ratyfikacja. 86 Ponieważ także w nowej sytuacji Berno przyjęło koncepcję
regulacji bilateralnych, perspektywa podpisania przez Szwajcarię konwencji również
i dzisiaj wydaje się być odległa.
Podczas spotkania Rady Europejskiej w portugalskiej miejscowości Santa Maria
Da Feira w 2000 r. uznano, że należy stworzyć system, w którym banki będą
automatycznie informować władze fiskalne krajów członkowskich o dochodach
odsetkowych uzyskiwanych przez zagranicznych deponentów. 87 Szwajcaria odniosła
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elementami programu mającego na celu osiągnięcie pełnego porozumienia w sprawie przyjęcia odpowiedniej
dyrektywy i wdrożenia wszystkich postanowień najpóźniej do końca 2002 r. Zob.: Spotkanie Rady Europejskiej
w Santa Maria de Feira, 19–20 czerwca 2000 r.; http://libr.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/konkluzje/
feira200006.pdf
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się do tych uzgodnień z dużym dystansem, a w istocie negatywnie. Jednocześnie Berno
wyszło naprzeciw międzynarodowym oczekiwaniom w zakresie przeciwdziałania
procedurze prania brudnych pieniędzy. Szwajcaria jako jeden z nielicznych krajów
przyjęła do swego systemu prawnego wszystkie 28 zaleceń w tej sprawie,
opracowanych przez międzynarodową organizację Financial Action Task Force on
Money Laundering (FATIF).
Według danych Szwajcarskiego Ministerstwa Finansów wartość podatku
źródłowego wzrosła ze 159,3 mld franków szwajcarskich w 2005 r. do 738,4 mld w
2008. Zwiększały się kwoty też przekazywane do Polski. W roku 2005 było to niewiele
ponad 600 tys., a w 2008 już 4,109 mln franków szwajcarskich. Umowa w sprawie
opodatkowania dochodów weszła w życie 1 lipca 2005 r. i stanowi, że 75% wpływów z
oprocentowania wkładów kapitałowych zostanie przekazanych do krajów UE, z których
kapitał pochodzi, a 25% zatrzyma Szwajcaria, z czego 10% dostaną kantony. 88
Szczegółowe dane dotyczące przekazów podatku źródłowego zawiera tabela 20. Wynika
z niej, że największymi beneficjentami w analizowanym okresie były Włochy, Niemcy,
Francja, Wielka Brytania i Hiszpania. 89 Płatności Szwajcarii z tytułu podatków od
odsetek w 2010 r. wyniosły 432 mln franków szwajcarskich, z czego 324 mln przypadło
na kraje członkowskie UE, a 108 mln na Szwajcarię. 90
Tabela 20. Podatek źródłowy za lata 2005–2008 we frankach szwajcarskich.
Państwo
UE
Austria
Belgia
Bułgaria
Czechy
Cypr
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta

2005
2 557 207,92
6 296 354,27
906 398,39
584 996,96
396 209,05
75 255,11
226 581,90
15 108 092,97
5 513 623,88
10 236 778,80
3 034 958,83
430 752,41
46 289,25
515 312,26
134 049,92
277 176,76

2006
9 699 941,43
20 778 037,90
2 982 573,43
1 636 689,31
1 443 079,96
270 452,23
743 025,98
49 921 879,01
15 426 574,35
30 237 391,81
12 628 513,15
1 047 474,41
150 108,71
1 462 038,89
370 469,14
804 772,42

2007
12 252020,70
21 634910,45
851630,75
3 937079,45
2 051595,85
2 037271,90
272 330,05
905 850,60
61 916 449,60
16 205 800,90
33 708 268,00
12 633 648,05
1 300 615,35
182 585,20
1 971 817,35
494 888,20
823 982,95

2008
13 400732,55
25 318 596,15
793 729,10
4 808 084,87
1 373 690,95
2 316 585,87
396 052,46
1 202 544,98
72 270 337,33
15 042 759,47
42 873 590,93
19 918 841,48
1 765 794,08
186 168,34
2 130 321,32
536 476,93
740 581,85

88

Eidgenössisches Finanzdepartment EFD, Medienmitteilung, 8 Mai 2008.
Zob.: tabela 20.
90
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD, Medienmitteilung vom 8. Juni 2011;
http://www.estv.admin.ch/euzinsbesteuerung/themen/00703/index.html?lang=de
89
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Niemcy
24 068 257,07
103 347 077,61
130 535 554,60
Polska
601 802,94
2 187 301,60
3 103 553,00
Portugalia
2 286 000,34
6 208 728,01
7 151 486,90
Rumunia
1 289 016,45
Słowacja
177 114,25
640 696,12
880 562,85
Słowenia
73 275,59
262 938,68
424 229,85
Szwecja
1 123 096,92
4 111 637,43
6 365 511,65
Węgry
302 668,33
1 318 105,54
1 732 110,95
W. Brytania
12 965 211,70
31 866 702,78
40 227 819,75
Włochy
31 633 114,08
102 966 161,41
125 008 307,95
Ogółem
119 570 579,90
402 539 371,31
489 902 899,30
Kwota
39 850 000,00
134 180 000,00
163 300 000,00
przypadająca
Szwajcarii
Źródło: opracowanie autora na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Szwajcarii;
www.efd.admin.ch

136 734 768,52
4 109 761,25
8 319 445,94
1 707 346,07
957 121,67
495 795,06
8 049 051,57
2 059 624,35
43 631 996,51
142 703 313,41
553 843 113,01
184 600 000,00

Należy przypomnieć, że Umowa w sprawie opodatkowania dochodów z odsetek
formalnie przewiduje możliwość wyboru przez właścicieli kont między przekazaniem
przez stronę szwajcarską należności w postaci podatku źródłowego i dobrowolnym
osobistym zgłoszeniem faktu uzyskania dochodu z odsetek władzom podatkowym. 91
Jednak z drugiej możliwości korzysta stosunkowo mała grupa właścicieli kont, ponieważ
raczej nie są zainteresowani przekazywaniem informacji o osiągniętych dochodach
odsetkowych władzom podatkowym we własnych krajach. Powszechne było dotychczas
przekonanie, że depozyty przechowywane w bankach szwajcarskich są absolutnie
bezpieczne i skutecznie chronione tajemnicą bankową.
Dynamika rozwoju sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza globalny kryzys
finansowo-gospodarczy

2008–2009,

spowodowały

bardziej

krytyczne

podejście

przedstawicieli wielu państw do zjawiska ucieczek podatkowych i braku gotowości
niektórych krajów do współpracy według standardów OECD. Akcja społeczności
międzynarodowej, mająca na celu przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym, wyzwoliła
także artykulację potrzeb w zakresie harmonizacji opodatkowania dochodów z
oprocentowania wkładów kapitałowych lokowanych w bankach zagranicznych, w tym
szwajcarskich. Był to stanowczy nacisk na państwa, które nie skłaniały się do
uwzględnienia postulatów Rady Europejskiej z Santa Maria Da Feira. Zaangażowały się
w te działania największe potęgi finansowe, m.in. USA, Wielka Brytania, Francja i RFN.
Na tym tle doszło do zadrażnień w stosunkach szwajcarsko-niemieckich, 92 a także w
91

Wprawdzie statystycznie liczba dobrowolnych zgłoszeń wykazuje tendencję zwyżkującą (w 2006 r.
było ich 55 tys., a w 2007 r. 63 tys.), ale w stosunku do ogólnej liczby właścicieli kont jest ciągle
niewielka. Zob.: Eidgenössisches Finanzdepartment EFD, Medienmitteilung, 8 Mai 2008.
92
Ambasador RFN był dwukrotnie wzywany do szwajcarskiego MSZ po wypowiedziach ministra finansów
RFN P. Steinbrücka, który krytycznie odniósł się do warunków współpracy ze Szwajcarią, sugerując
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stosunkach Szwajcarii z OECD. 93 W tym ostatnim przypadku głównie z powodu
umieszczenia Szwajcarii na tzw. szarej liście OECD, tj. grupującej państwa, które
zapowiedziały wprowadzenie standardów według art. 26. Konwencji Modelowej
OECD, 94 ale obietnicy nie zrealizowały, i w związku z tym zakwalifikowane zostały
jako niedostatecznie współpracujące w sprawach międzynarodowej wymiany informacji
bankowej. Przypomniano argumentację, że działalność rajów podatkowych sprzyja
nierównomierności obciążeń podatkowych oraz sztucznym przesunięciom kapitału i
zwiększa koszty ponoszone przez pozostałe kraje na ochronę interesów fiskalnych.
Państwa OECD przyjęły już 1998 r. zobowiązanie do identyfikacji oraz eliminacji
z własnych systemów prawnych regulacji, które powodują szkodliwą konkurencję
podatkową. 95
Równolegle do działań OECD również Komisja Europejska podjęła kroki na rzecz
ograniczenia praktycznego wymiaru tajemnicy bankowej i zaproponowała w lutym 2009 r.
dyrektywę o współpracy administracyjnej krajów UE w zakresie egzekwowania
podatków. Założeniem tej inicjatywy są regulacje ograniczające ucieczki europejskich
podatników przed własnym fiskusem, m.in. do Belgii, Luksemburga, Austrii i
Szwajcarii. Kluczowe znaczenie ma zapis, że państwo członkowskie nie może się
powoływać na obowiązującą u niego tajemnicę bankową, jeśli urząd podatkowy innego
kraju UE zwróci się o dane dotyczące swojego podatnika. 96
Podczas spotkania Rady Europejskiej w Berlinie 22.02.2009 r. zapowiedziano
sankcje wobec państw, które nie wykazują gotowości do współpracy, a są uznawane za
raje podatkowe. Oceniono, że tylko bezkompromisowa walka z praktyką omijania
systemów fiskalnych może uzdrowić międzynarodowe finanse. Kanclerz RFN Angela
Merkel i prezydent Francji Nicolas Sarkozy zapowiedzieli 12 marca 2009 r., na wspólnej
konferencji prasowej w Berlinie, zdecydowaną walkę o likwidację rajów podatkowych. 97
Obie strony dały do zrozumienia, że podczas planowanego szczytu G-20 w Londynie
stosowanie jako zachęty do ich zmiany „nie tylko cukrzonego chleba, ale także bicza”, a w innej
wypowiedzi porównał Szwajcarów do Indian, „do świadomości których trzeba było doprowadzać, że w
razie potrzeby pośle się przeciwko nim kawalerię”. Zob.: Wut auf Steinbrück, Schweiz bestellt deutschen
Botschafter ein, news.de, 17.03.2009,
http://www.news.de/politik/789660464/schweiz-bestellt-deutschen-botschafter-ein/1/
93
Zob.: wywiad z sekretarzem generalnym OECD A. Gurrią, „NZZ am Sonntag”, 19.04.2009.
94
Model Tax Convention on Income and on Capital – Condensed Version (July 2008).
95
Zob.: raport OECD Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, Organization for
Economic Co-operation and Development (April 30, 1998).
96
Fight against tax fraud: Commission proposes measures to allow better cooperation between tax
authorities, 02/02/2009, IP/09/201.
97
Pressekonferenz zum Deutsch – Französischen Ministerrat 12.03.2009, Presse- und Informationsamt der
Bundesregierung.
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zapadną w tej sprawie konkretne decyzje, m.in. zostanie ogłoszona czarna lista krajów,
które utrudniają współpracę i nie udzielają informacji dotyczących kont nierezydentów z
powodu tajemnicy bankowej. 98 Zgodnie z tą zapowiedzią, listę zestawiono i
opublikowano 2 kwietnia 2009 r. Szwajcaria złożyła na tę okoliczność protest, ponieważ
informacje na temat listy nie zostały wcześniej przekazane do Berna, i próby zaliczenia
jej do krajów uznawanych za raje podatkowe uznała za bezpodstawne.
Rosnąca presja na państwa nieprzestrzegające w międzynarodowej wymianie
informacji standardów OECD przyniosła zauważalne efekty. Księstwo Liechtenstein,
uchodzące za raj podatkowy, ogłosiło już w 2008 r., że akceptuje standardy OECD
dotyczące przejrzystości i wymiany informacji w kwestiach podatkowych. Belgia
uczyniła analogiczny krok 12.03.2009 r., zapowiadając, że od 2010 przystąpi do
wymiany informacji w sprawie opodatkowania oszczędności, zgodnie z unijną
dyrektywą z 2005 r. 99 wprowadzającą obowiązek wymiany informacji o lokatach
nierezydentów między krajami członkowskimi.
Z wielu względów, przede wszystkim z uwagi na przyjęcie umownego
zobowiązania w postaci podatku źródłowego, Szwajcaria nie powinna być traktowana
jako raj podatkowy, niemniej jednak w zaistniałej sytuacji również rząd Szwajcarii
podjął 13 marca 2009 r. decyzję o wprowadzeniu, nieakceptowanych dotychczas,
standardów OECD. Znaczenie tej decyzji miało ponad wszelką wątpliwość charakter
historyczny. Podjęcie jej świadczyło o zasadniczej zmianie stanowiska Berna w kwestii
świadczenia pomocy prawnej w sprawach podatkowych, co determinowało modyfikację
szwajcarskiej tajemnicy bankowej w kierunku jej osłabienia. 100 Jako konsekwencja,
pojawił się tutaj obowiązek udzielania w ramach pomocy prawnej informacji
dotyczących kont nierezydentów, także w przypadku podejrzenia o unikanie płacenia
podatku. 101

98

Walkę z rajami podatkowymi potwierdzili na szczycie w Londynie na początku kwietnia 2009 r.
przywódcy G-20. W tym samym czasie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
opublikowała dwie listy rajów podatkowych. Na czarnej liście najmocniej napiętnowanych rajów znalazły
się: Filipiny, Malezja, Kostaryka i Urugwaj. Na szarą listę trafiło 38 krajów, m.in.: Austria, Luksemburg,
Szwajcaria, Belgia i Liechtenstein. Druga grupa państw zgłosiła wobec działania OECD stanowczy
sprzeciw. Zob.: G-20 declares door shut on tax havens, OECD publishing list of member countries that do
not comply with its rules, „The Guardian”, 2 April 2009; http://www.guardian.co.uk/world/2009/apr/02/
g20-summit-tax-havens
99
Promoting transparency and exchange of information for tax purposes, A Background Information
Brief, 10 August 2010, OECD, s. 4.
100
Der Historische Entscheid, „NZZ am Sonntag”, 29.03.2009.
101
T. Maissen, Geschichte der Schweiz, Verlag für Kultur und Geschichte hier+jetzt, Bern 2010,
s. 321.
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Ogłoszona 13 marca 2009 r. decyzja rządu Szwajcarii, zapowiadająca
wprowadzenie standardów OECD w zakresie międzynarodowej wymiany informacji
bankowych, miała przełomowy charakter i oznaczała akceptację drogi, którą UE – z
wyjątkiem Austrii, Belgii i Luksemburga – podążała od 2000 r. Ogłoszenie tej decyzji
poprzedziło spotkanie ministrów finansów Szwajcarii, Austrii i Luksemburga (8 marca
2009 r. na zamku Senningen, w pobliżu stolicy Luksemburga), po którym wszystkie trzy
kraje ogłosiły 13 marca 2009 r. niezależnie, ale w sposób skoordynowany, gotowość
wymiany informacji o kontach bankowych, zgodnie ze standardami OECD. Oznaczało
to przyjęcie obowiązku świadczenia pomocy prawnej „na wniosek”, także w przypadku,
gdy wnioskodawca jako powód podaje uchylanie się od płacenia podatku. 102
Decyzja o wprowadzeniu standardów OECD nie była skuteczna w trybie
natychmiastowym. Wymagała wcześniejszego dostosowania ok. 70 umów dotyczących
unikania podwójnego opodatkowania, zawartych w przeszłości przez Szwajcarię z
innymi krajami. W pierwszej grupie państw, z którymi rozpoczęto negocjacje, znalazły
się USA, Japonia, a także Polska. 103 Rząd szwajcarski określił priorytety tych negocjacji
według następujących reguł:
■ po pierwsze, kraje te winny oficjalnie zgłosić swoje zainteresowanie

przeprowadzeniem negocjacji w sprawie nowelizacji umowy,
■

po drugie, Szwajcaria przystąpi do negocjacji najpierw z państwami

ważnymi dla jej gospodarki, w przypadku których nowelizacja przyniesie
znaczącą poprawę współpracy.
Zainteresowanie szybką nowelizacją Umowy w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania zgłosiło do 24 kwietnia 2009 r. ponad 12 krajów, w tym Francja,
Królestwo Niderlandów, Dania oraz RFN. 104 Wraz z podpisaniem 24 września
2009 r. nowego porozumienia z Katarem Szwajcaria wypełniła warunki OECD
dotyczące liczby umów zawierających zapis o wymianie informacji między władzami
podatkowymi według standardów OECD. 105 W okresie sześciu miesięcy nowelizowano
12 tego rodzaju porozumień, co pozwoliło na usunięcie Szwajcarii z tzw. szarej listy
OECD. Warto podkreślić, że Berno wykorzystało negocjacje w sprawie nowelizacji
102

Mikadospiel an der Schloss-Tafel. Merz trifft auf einem Luxemburger Schloss einen Abschaffer und
drei Verteidiger des Bankgeheimnisses, „Neue Zürcher Zeitung”, 13.02. 2010.
103
Zob.: wystąpienie minister spraw zagranicznych Szwajcarii M. Calmy-Rey w Lucernie
z 24.04.2009 r.; http://www.eda.admin.ch
104
Deutschland will zügig verhandeln, „NZZ am Sonntag”, 29.03.2009.
105
Die Schweiz und Katar unterzeichnen neues Doppelbesteuerungsabkommen, Medieninformation
vom 24.09.2009; http://www.efd.admin.ch
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wspomnianych umów do rozszerzenia dokumentów o korzystne zapisy, np.
wprowadzające

sądy

polubowne

i

eliminujące

regulacje

o

charakterze

dyskryminacyjnym, które były najczęściej skutkiem restrykcyjnej polityki w zakresie
świadczenia pomocy prawnej na rzecz krajów partnerskich. W ten sposób doszło do
szybkiej realizacji decyzji rządu z 13 marca 2009 r. o wprowadzeniu standardów OECD.
Kroki te rozszerzyły pole aktywności Szwajcarii w ramach OECD, m.in. przez
wprowadzenie jej przedstawicieli do Biura Komitetu Fiskalnego i do Biura Globalnego
Forum Podatkowego. 106
Reasumując, należy stwierdzić, że Szwajcaria zaakceptowała i wprowadziła do
praktyki współpracy z konkretnymi krajami realne ograniczenia tajemnicy bankowej.
Rząd nie z własnej woli, ale w rezultacie międzynarodowego nacisku, przyjął do
wiadomości ocenę, że szwajcarski system współpracy międzynarodowej w sprawach
podatkowych wymaga korekty i respektowania międzynarodowych standardów.
Dotychczasowe

konkurencyjne

warunki

szwajcarskiego

centrum

finansowego,

materializowane w ofercie banków, straciły w pewnym stopniu na sile przyciągania,
zarówno z powodu osłabienia tajemnicy bankowej, jak i z uwagi na powtarzające się
przypadki wykradania danych dotyczących kont klientów zagranicznych i udostępniania
ich zainteresowanym krajom pochodzenia kapitału, jeśli tylko uznały za właściwe
zapłacenie wysokiej ceny dostawcy danych. Otwarta jest sprawa skutków decyzji Berna
w odniesieniu do Umowy w sprawie opodatkowania dochodów od kapitału 107 zawartej
w ramach Bilaterale II.
W podsumowaniu należy zgodzić się także z opinią niemieckiego eksperta w
sprawach podatkowych Dietera Bohnerta, 108 który stoi na stanowisku, że to nie
liberalizacja tajemnicy bankowej kryje zagrożenia dla szwajcarskiego centrum
finansowego i szwajcarskich banków, ale właśnie kurczowe trzymanie się przestarzałych
rozwiązań, niosących potencjalne ryzyko postawienia w stan oskarżenia banków i ich
pracowników z tytułu pomocy osobom utrzymującym konta w celu unikania płacenia
podatku. Dla pisarza i socjologa Jeana Zieglera słynna „szwajcarska tajemnica bankowa
to główne źródło sukcesu szwajcarskich instytucji finansowych. Pranie brudnych

106

Die Schweiz ist weg von der „grauen Liste” der OECD, Medieninformation vom 24.09.2009;
http://www.efd.admin.ch.
107
Bundesgesetz zum Zinsbesteuerungsabkommen mit der Europäischen Gemeinschaft vom 17.
Dezember 2004, BBl 2004 5965.
108
Zob.: D. Bohnert, Vom Bankgeheimnis zum internationalen Informationsaustausch. Das
Geschäftsmodell der Schweizer Banken im Umbruch, „Neue Zürcher Zeitung”, 17.04.2009.
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pieniędzy, korupcja, handel narkotykami, a zwłaszcza ucieczka przed fiskusem, wpłynęły
na ten sukces”. 109
Zjawiska kryzysowe w układzie międzynarodowym, np. globalny kryzys
finansowo-gospodarczy 2008–2009, wyostrzyły sprzeczności dotyczące ograniczeń
bilateralizmu, prowadząc do napięć w stosunkach Szwajcarii z partnerami zewnętrznymi
(państwami, organizacjami międzynarodowymi) i konieczności niekiedy nagłego
wdrażania korekt polityki, której kontynuacja wiązała się ze stratami wizerunkowymi, a
nawet zagrożeniem międzynarodową izolacją. Teza ta znajduje pełne potwierdzenie w
omówionym powyżej kryzysie dotyczącym tajemnicy bankowej. Obnażył on brak
skutecznych mechanizmów korygujących błędy polityki nieliczącej się w dostatecznym
stopniu z interesami partnerów i postawił rząd szwajcarski wobec konieczności
odstąpienia od stanowiska, które od lat prezentowano jako „nienegocjowalne”, oraz
akceptacji reguł, których przestrzegania domagała się społeczność międzynarodowa.
Tezy tej nie osłabia sukces, jaki dyplomacja szwajcarska odnotowała, skutecznie broniąc
interesu Szwajcarii w sporze z USA związanym z działalnością filii UBS, prywatnego
banku szwajcarskiego, na terenie Stanów Zjednoczonych. Potwierdza ją i w tym
przypadku zarówno skala napięcia, jak i ryzyko ochłodzenia stosunków z ważnym
partnerem, jakim są dla Szwajcarii USA. Aby temu przeciwdziałać, nieodzowne było
włączenie do sporu instytucji finansowych autorytetu państwa obu stron i daleko idące
kompromisy.
W latach 2009–2012 kwestia sporu podatkowego oraz szwajcarska tajemnica
bankowa stały się czołowymi tematami polityki zagranicznej Szwajcarii.110 Do złamania
szwajcarskiej tajemnicy bankowej doprowadził casus największego szwajcarskiego
banku – UBS. Jego amerykańska filia zakładała lokaty obywatelom USA, nie informując
o tym władz podatkowych, co niezgodne było z prawem USA. Po zdemaskowaniu
owych praktyk amerykańskie władze podatkowe wdrożyły śledztwo w sprawie uchylania
się niektórych obywateli od płacenia podatków. UBS, pod groźbą cofnięcia licencji na
działalność w USA, zmuszony był przekazać dane ponad 200 swoich klientów,
podejrzanych o uchylanie się od płacenia podatku. Według ustaleń amerykańskich
prokuratorów na kontach tego banku zdeponowanych było w tym okresie ok. 20 mld dol.
należących do zamożnych klientów, którzy chcieli w ten sposób ukryć je przed
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amerykańską Federalną Agencją Podatkową (Internal Revenue Service – IRS). 111 UBS
podał władzom Stanów Zjednoczonych, zgodnie z porozumieniem zawartym 18.02.2009
r. z Ministerstwem Sprawiedliwości USA i sprawującą funkcje nadzorcze Komisją
Bezpieczeństwa i Wymiany, nazwiska 250 klientów podejrzanych o popełnienie
oszustwa podatkowego oraz tytułem kary administracyjnej przekazał 780 mln franków
szwajcarskich. 112 Nie zakończyło to jednak sporu, gdyż IRS 19 lutego 2009 r. skierowała
do sądu w Miami skargę przeciwko UBS, w której zażądała przeprowadzenia tzw.
procedury ochrony interesu nieznanego pokrzywdzonego (John Doe Summons
Procedure) i ujawnienia danych osobowych amerykańskich właścicieli 52 tys. kont. UBS
odrzucił to żądanie, argumentując, że jego spełnienie stanowiłoby złamanie
szwajcarskiego prawa. Stanowisko to w pełni poparł rząd w Bernie, który wydał
oświadczenie, że nie dopuści do wykonania orzeczenia sądu w Miami, nakazującego
ujawnienie nazwisk właścicieli kont. Berno zwróciło się jednocześnie do strony
amerykańskiej o informacje dotyczące działań, które zostaną podjęte w przypadku weta
rządu szwajcarskiego. Spór przestał być tym samym wyłącznie sporem cywilnoprawnym
między władzami podatkowymi USA i prywatnym bankiem szwajcarskim, a stał się
problemem w stosunkach między Szwajcarią i USA.
Minister spraw zagranicznych Szwajcarii M. Calmy-Rey stwierdziła w wywiadzie
dla tygodnika „NZZ am Sonntag”, 113 że Berno nie stawia na pierwszym miejscu interesu
UBS, lecz potrzebę ochrony suwerenności Szwajcarii, która zostałaby naruszona, gdyby
wbrew szwajcarskiemu prawu sąd amerykański nakazał ujawnienie danych osobowych
właścicieli kont. USA nie powinny nie doceniać faktu, że UBS jest pracodawcą 27 tys.
obywateli Stanów Zjednoczonych. M. Calmy-Rey przypomniała też realizowaną od
wielu lat przez Szwajcarię misję dobrych usług na rzecz USA w postaci reprezentowania
interesów USA na Kubie i w Iranie.
Poszukując rozwiązania sporu, strony zwróciły się do sądu w Miami z wnioskiem o
przełożenie przewidzianego na 13 lipca 2009 r. posiedzenia w sprawie skargi przeciwko
UBS. Sąd ustalił nowy termin (3 sierpnia 2009), dając czas, by Szwajcaria i USA znalazły
kompromis w drodze negocjacji. Dyplomacja szwajcarska podjęła energiczną akcję, która
111
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doprowadziła do zawarcia umowy będącej dla obu stron wyjściem z twarzą. Istotną rolę
odegrała nieprzypadkowo zaplanowana na koniec lipca 2009 r. wizyta M. Calmy-Rey w
USA. 114 Obie strony miały świadomość, że dotychczasowy kierunek rozwoju sporu grozi
negatywnymi konsekwencjami dla wzajemnych stosunków. Włączenie się Hilary Clinton,
która podkreśliła w jednej z wypowiedzi wagę współpracy obu państw, przyniosło
przełom w negocjacjach. Efektem było porozumienie między Szwajcarią i USA o
pozasądowym rozwiązaniu sprawy UBS i wycofaniu skargi z sądu w Miami. W tej
sytuacji spór prawny między UBS i Federalną Agencją Podatkową nie był już
przedmiotem rozmów podczas spotkania M. Calmy-Rey i H. Clinton, które miało miejsce
31 lipca 2009 r. w Waszyngtonie. 115 Partnerki mogły dać jedynie wyraz zadowoleniu, że
spór udało się wprowadzić na drogę polubownego rozwiązania pozasądowego. Oficjalni
przedstawiciele stron, sekretarz stanu w szwajcarskim MSZ Michael Ambühl i główny
negocjator USA Steven Müller, parafowali 11 sierpnia 2009 r. umowę, 116 która przejdzie
do historii gospodarczej Szwajcarii, gdyż oznaczała jednoznaczną wolę rozwiązania sporu
podatkowego powstałego między UBS i Federalną Agencją Podatkową i dowodziła troski
o całokształt stosunków politycznych Szwajcarii z USA.117
Stronami umowy, która podpisana została 19 sierpnia 2009 r., były w tej sytuacji
nie bank UBS i IRS, które znalazły się w sporze cywilnoprawnym, ale Konfederacja
Szwajcarska i Stany Zjednoczone Ameryki. Umowa ta w pełni respektowała
prawodawstwo Szwajcarii i nie wymagała zmiany żadnego przepisu, nie tworzyła
nowych norm prawnych i nie wymagała akceptacji Zgromadzenia Federalnego
Szwajcarii. USA przyjęły zobowiązanie wycofania z sądu w Miami skargi i wyraziły
gotowość wystąpienia do władz Szwajcarii w trybie przewidzianym w umowie
o podwójnym opodatkowaniu z 1996 r. z wnioskiem o pomoc prawną, 118 polegającą na
udostępnieniu danych klientów UBS, którzy w opinii władz podatkowych USA dopuścili
się przestępstwa podatkowego. Szwajcaria zobowiązała się natomiast do przekazania
władzom podatkowym USA danych 4450 właścicieli kont. 119 Jednocześnie jednak
amerykańscy klienci UBS mieli prawo wnieść skargę do Federalnego Sądu
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Administracyjnego Szwajcarii w celu uzyskania postanowienia o zaniechaniu
przekazania danych. Umowa zawiera też limity: klienci muszą liczyć się z wydaniem
danych, jeśli ich zasoby na koncie przekroczyły określony pułap. Nie ujawniono jednak,
jak wysokie miały być te zasoby. Nie było również jasne, co się będzie działo
w sytuacjach, gdy sąd zadośćuczyni wnioskowi klienta.
Wszystko wskazywało, że zawarte zostało dodatkowe porozumienie między UBS
i amerykańskimi władzami podatkowymi, ale jego treść do dzisiaj nie jest znana. W
każdym razie umowa główna nie zawiera postanowienia zobowiązującego UBS do
zapłacenia kary pieniężnej.
Reasumując, należy podkreślić sukces Berna i w pewnym sensie porażkę
amerykańskich władz podatkowych, które na początku domagały się od szwajcarskiego
banku przekazania danych 52 tys. amerykańskich posiadaczy kont w UBS. To
odstąpienie od pierwotnych żądań nastąpiło na skutek nalegań sekretarza finansów
USA Timothy’ego F. Geithnera, nadzorującego IRS. Mając na uwadze znaczącą rolę
UBS na międzynarodowych rynkach finansowych, nie chciał bowiem dopuścić do
dodatkowych problemów tkwiącego w kryzysie systemu finansowego USA. Niemniej
jednak casus UBS przyniósł osłabienie szwajcarskiej tajemnicy bankowej, na co
wpłynęło zdecydowanie władz podatkowych USA, które w podobny sposób mają zająć
się ucieczkami podatkowymi obywateli, którzy zdeponowali swoje pieniądze w innych
bankach szwajcarskich. 120
Duże znaczenie miała w tym kontekście nowelizacja amerykańsko-szwajcarskiej
Umowy w sprawie podwójnego opodatkowania. Pierwsza runda negocjacji odbyła się
w Bernie i zakończona została 30 kwietnia 2009 r. 121 Strona amerykańska chciała przez
rewizję umowy uzyskać gwarancje pomocy urzędowej, tj. podawania informacji w
odpowiedzi na wniosek uprawnionego urzędu podatkowego w USA, także
w przypadku uchylania się jej podatnika od płacenia podatku. Negocjacje zakończono
18 czerwca 2009 r. parafowaniem umowy, która następnie, zgodnie z wymogami prawa
szwajcarskiego, została poddana konsultacjom w kantonach oraz organizacjach
gospodarczych, a później zatwierdzona przez rząd i ratyfikowana przez parlament.
Strona szwajcarska oczekiwała, że zawarcie tej umowy, mimo braku
formalnych związków, będzie miało pozytywny wpływ na kompromisowe zakończenie
sporu. Temat ten poruszył szwajcarski minister finansów Rudolf Merz w rozmowie
120
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z amerykańskim partnerem Timothym Geithnerem, podczas której wyraził opinię, że
bez zakończenia prawnego sporu UBS – IRS ratyfikacja znowelizowanej Umowy w
sprawie podwójnego opodatkowania przez szwajcarski parlament będzie niezwykle
utrudniona. 122 Z kolei strona amerykańska prezentowała umowę w oświadczeniu
Ministerstwa Finansów jako część „zdecydowanych wysiłków” administracji
prezydenta Baracka Obamy na rzecz pełnej realizacji amerykańskiego prawa
podatkowego, traktowania w taki sam sposób wszystkich amerykańskich podatników i
eliminacji przypadków unikania płacenia podatków. 123 Problem powstał na nowo, gdy
w styczniu 2010 r. Federalny Sąd Administracyjny Szwajcarii orzekł, po rozpatrzeniu
skargi wniesionej przez amerykańskiego klienta UBS, że umowa Szwajcarii z USA
zawarta w sierpniu 2009 r. jest niezgodna z prawem. 124
W świetle powyższego widać, że skurczyły się możliwości przyciągania
oszczędności i lokat kapitałowych obcokrajowców do banków szwajcarskich na
warunkach i przy potencjalnych korzyściach z tajemnicy bankowej funkcjonującej w
dotychczasowej formie. Nie będąc członkiem UE, Szwajcaria nie czuła się związana
konkluzją Rady Europejskiej z Santa Maria Da Feira z 2000 r., 125 ale już wówczas była
explicite wymieniona jako państwo trzecie, z którym planowano rychłe negocjacje w
celu wprowadzenia rozwiązań oznaczających włączenie go do międzynarodowego
systemu wymiany informacji między władzami podatkowymi.
7.4. Przejściowe osłabienie dynamiki czy zmierzch bilateralizmu?
Jesienią 2005 r. nastąpiła znacząca zmiana akcentów w polityce integracyjnej
Berna. Zgodnie z przyjętym przez rząd na posiedzeniu 25 października 2005 r.
stanowiskiem, które znalazło się w ogłoszonym kilka miesięcy później rządowym
raporcie Europabericht 2006, zasadniczo zmienione zostało stanowisko w kwestii
członkostwa w UE. Definiowane dotychczas jako strategiczny cel polityki integracyjnej
członkostwo w UE zastąpiono niejednoznaczną i postrzeganą w perspektywie
długookresowej opcją członkostwa. W istocie oznaczało to, że wstąpienie Szwajcarii do
UE jest jedną z wielu wchodzących w rachubę możliwości. 126
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Berno przekazało tym samym istotny sygnał polityczny, że akcesja Szwajcarii do
UE traci dotychczasową rangę strategicznego celu i pozostaje jedynie jedną z wielu
perspektywicznych możliwości. Silnym argumentem na rzecz takiej modyfikacji było
utrzymujące się poparcie elektoratu dla polityki bilateralizmu, wyrażane w referendach
rozstrzygających w cząstkowych kwestiach polityki integracyjnej, m.in. w referendum w
sprawie stowarzyszenia w ramach Układu z Schengen (5.06.2005) 127 oraz w sprawie
rozszerzenia Umowy o swobodzie przepływu osób na nowe kraje członkowskie UE
(2.09.2005). 128
Bruksela
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następstwo

uwarunkowań

wewnętrznych Szwajcarii, ale ostatecznie prowadzące do jej członkostwa w Unii. 129
Takie założenie potwierdza expressis verbis Franz Blankart, według którego pierwszy
pakiet umów bilateralnych to w istocie adaptacja rozdziałów umowy z UE w sprawie
EOG, z wyłączeniem jej instytucjonalnej nadbudowy, która narzucała implementację
prawa unijnego, ale dopuszczała możliwość współudziału w jego tworzeniu. Sytuacja
Szwajcarii, która odrzuciła członkostwo w EOG, sprowadza się do tego, że
implementuje ona prawo UE, nie uczestnicząc w jego tworzeniu. 130
Wspomniany dokument rządowy Europabericht 2006 zapowiadał działania rządu
szwajcarskiego zmierzające do negocjacji nowych umów bilateralnych. Bilateralizm
przekształcał się w ten sposób z instrumentu polityki integracyjnej służącego realizacji
strategicznego celu, jakim było członkostwo w UE, w cel sam w sobie. Analiza rozwoju
stosunków Szwajcarii i UE w okresie następującym po dokonaniu wspomnianej
modyfikacji celu polityki integracyjnej daje podstawy do sformułowania następującej
tezy głównej:
Polityka integracyjna Konfederacji Szwajcarskiej oparta na strategii bilateralizmu
mogła być z powodzeniem realizowana, dopóki koncepcyjnie powiązana była ze
strategicznym celem członkostwa w Unii Europejskiej. Modyfikacja tak
sformułowanego celu i próby kreowania bilateralizmu na samoistny cel polityki
integracyjnej przyniosły znaczące osłabienie dynamiki współpracy Szwajcarii i
UE, stawiając na porządku dnia potrzebę rekonstrukcji lub nawet całkowitej
zmiany dotychczasowej strategii szwajcarskiej polityki integracyjnej.
127
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Przypomnieć w tym miejscu należy, że rząd w Bernie, będąc pod naciskiem
inicjatywy powszechnej, w której głosowanie miało przynieść rozstrzygnięcie w sprawie
niezwłocznego podjęcia przez Szwajcarię negocjacji w kwestii członkostwa w UE, 131
opublikował na początku 1999 r. specjalny raport w sprawie polityki integracyjnej i
zainicjował tym samym pogłębioną debatę na temat jej całościowej wizji. Celem rządu
było wówczas rozpoznanie stopnia dojrzałości przesłanek nieodzownych do zmiany
kursu tej polityki w kierunku rozpoczęcia negocjacji członkowskich z UE. 132 W ramach
debaty szczegółowej analizie poddane zostały zalety i wady przynależności do UE, ale
także przybliżone różnorodne alternatywy polityki integracyjnej, poczynając od
realizowanej strategii umów sektorowych przez powrót do wariantu nowego
członkostwa w EOG, aż do polityki polegającej na odwróceniu się od UE i rezygnacji
z wchodzenia z tym ugrupowaniem w jakiekolwiek porozumienia.
Modyfikacja koncepcji polityki integracyjnej Szwajcarii, polegająca na odejściu od
członkostwa w UE jako strategicznego celu, nie spowodowała, co oczywiste, żadnych
gwałtownych zmian w relacjach Szwajcarii z Unią Europejską, nie wywołała protestów,
burzliwych dyskusji w środowiskach politycznych ani w mediach. Z dzisiejszej
perspektywy wyraźnie jednak dostrzec można słabnącą od tego momentu dynamikę
współpracy i nieskuteczność wielu instrumentów kooperacji, w tym powołanych do
implementacji umów bilateralnych oficjalnych dwustronnych struktur w postaci
wspólnych komitetów. Owe komitety często nie były w stanie podołać problemom
występującym przy realizacji umów, m.in. z powodu ograniczeń wynikających z
przyjętej w ich funkcjonowaniu zasady konsensusu. Potwierdzają to m.in. zakończone
niepowodzeniem

inicjatywy

Komisji

Europejskiej

zmierzające

do

likwidacji

kontrowersji dotyczących kantonalnych przywilejów podatkowych przez wniesienie tej
sprawy pod obrady Wspólnego Komitetu do spraw Umowy o Wolnym Handlu.
Egzemplifikują to także późniejsze problemy w stosunkach z Włochami, 133 Francją
131
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i Niemcami, jak również kryzys związany z tajemnicą bankową, który doprowadził do
historycznej decyzji Berna (13.03.2009) uznania standardów OECD w zakresie
międzynarodowej wymiany informacji w sprawach podatkowych.
Najistotniejsze momenty ewolucji definicji celu polityki integracyjnej Szwajcarii
ilustruje tabela 21. Z jej analizy wynika, że poczynając od roku 1988, przekształcenia
wykazują wyraźne paralele z dynamiką rozwoju UE. Intensywność procesu integracji
skutkowała zbliżeniem Szwajcarii z UE. Odzwierciedlał to kierunek polityki
integracyjnej – do pełnego członkostwa w UE, który obowiązywał w okresie od maja
1992 r. do października 2005.
Tabela 21. Ewolucja definicji celu polityki integracyjnej Szwajcarii.
1988: Rząd Szwajcarii ogłasza przystąpienie do Wspólnot Europejskich jako alternatywę
dotychczasowej polityki integracyjnej.
1990 (XI): Przystąpienie do Wspólnot Europejskich staje się opcją.
1991 (jesień): Przystąpienie do Wspólnot Europejskich uznane zostaje za cel polityki
integracyjnej.
1992 (V): Złożenie wniosku Szwajcarii w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z WE.
1992 (XII) – 1993 (jesień): Przystąpienie do Wspólnot Europejskich zamienione zostaje
krótkoterminowo z celu strategicznego na opcję członkostwa.
1993-2005: Przystąpienie do Wspólnot Europejskich pozostaje strategicznym celem polityki
integracyjnej.
2005 (26 X): Przystąpienie do Wspólnot Europejskich przestaje być strategicznym celem.
2006 (VI): Strategiczny cel członkostwa w Unii Europejskiej zastępuje perspektywiczna opcja
członkostwa.
2009 (IX): Członkostwo de facto postrzegane jest przez Berno jako realne zagrożenie
suwerenności.
Źródło: wykład J. Kellenbergera w Instytucie Europejskim Uniwersytetu w Zurychu z 30.05.2006 r. oraz
uzupełnienia autora.

Spadek dynamiki bilateralizmu odzwierciedla fakt, że od czasu podpisania
drugiego pakietu w 2004 r. nie zawarto żadnej nowej umowy bilateralnej, choć o takiej
potrzebie mówiono już w końcowej fazie negocjacji Bilaterale II. 134 W następnym
134

Zob.: wywiad ambasadora Szwajcarii przy UE J. de Watteville’a dla Szwajcarskiej Agencji
Informacyjnej, SDA; http://www.nachrichten.ch/detail/410022.htm
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okresie wskazywano obszary ponad 20 potencjalnych nowych umów, ale mimo że w
sprawie kilku z nich rozpoczęto oficjalne negocjacje, perspektywa ich sfinalizowania
nie jest jasna. Mało prawdopodobne, by nastąpiło to przed osiągnięciem zasadniczego
porozumienia między Szwajcarią i UE w kwestii dalszego kształtowania wzajemnych
relacji.
Widoczna od wielu lat stagnacja w stosunkach Szwajcarii z Unią Europejską daje
podstawy do oceny, że potencjał i siła nośna polityki integracyjnej Szwajcarii
wyczerpały się, a bilateralizm wszedł w fazę stawiającą na porządku dnia potrzebę jego
modyfikacji. 135
Dieter Freiburghaus zauważa, 136 że pytanie nie dotyczy obecnie tylko tego, czy
polityka integracyjna może być dalej taka, jaka jest, ale także, czy taka nadal być
powinna. Ponieważ droga bilateralna może nadal przynosić oczekiwane korzyści
ekonomiczne, nie budzi ona wątpliwości elektoratu, natomiast szersze polityczne
spojrzenie nasuwać musi liczne wątpliwości. W bardziej kompleksowym podejściu
Freiburghaus stawia kwestię ostentacyjnego pozostawania Szwajcarii na uboczu procesu
integracji europejskiej i szkód, jakich z tego tytułu doznaje jej wizerunek w Europie.
Również tutaj pojawia się konkluzja, że przejmowany w coraz większym zakresie
dorobek prawny UE, 137 bez merytorycznego uczestnictwa w procesie jego tworzenia,
prowadzi faktycznie do ograniczania zarówno suwerenności, jak i samej zasady
demokracji bezpośredniej.
Zilustrowane uwarunkowania tworzą dla rządu szwajcarskiego niełatwą sytuację,
bo pierwsza opcja, tj. członkostwo de facto, faktycznie stawia pod znakiem zapytania
suwerenność Szwajcarii, co sprawia, że nie może być brana pod uwagę, druga natomiast,
którą jest pełne członkostwo w UE, musiałaby uzyskać akceptację suwerena, czyli
wyborców, w ogólnokrajowym, obligatoryjnym referendum, a to wydaje się więcej niż
mało prawdopodobne.
Odpowiedź na pytanie, jak wyborcy odnieśliby się do propozycji członkostwa
w UE, nie jest wbrew pozorom prosta. Nie należy z pewnością wyciągać zbyt daleko
135

Członkostwo de facto bez umowy prawnomiędzynarodowej w sprawie przystąpienia do UE jest
następstwem faktu przejmowania dorobku prawnego Unii bez przysługującego wyłącznie państwom
członkowskim prawa głosu w sprawach jego kształtu albo inaczej: bez udziału w procesie unijnej
legislacji. Zob.: Grusswort von Botschafter Michael Reiterer; http://delche.ec.europa.eu/de/grusswort_
michael_reiterer/
136
D. Freiburghaus, Königsweg oder Sackgasse? Sechzig Jahre Schweizerische Europapolitik, Verlag
Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2009, s. 351.
137
A. Riklin, Isolierte Schweiz: Eine Europa- und Innenpolitische Lagebeurteilung „Schweizerische
Zeitschrift für Politische Wissenschaft”, vol. 1/1995, s. 11–34.
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idących wniosków z pozytywnych wyników referendów europejskich: w sprawie dwóch
pakietów umów bilateralnych, stowarzyszenia w ramach Układu z Schengen i w sprawie
rozszerzenia Umowy o swobodzie przepływu osób. Wśród ekspertów panuje
przekonanie, że w referendum projekt wstąpienia do UE zostałby odrzucony większością
głosów wyborców, a już z pewnością większością głosów kantonów. 138 Potwierdzają to
wyniki badań przeprowadzonych w 2010 r. przez Szwajcarski Instytut Badań Opinii i
Rynku – ISOPUBLIC, 139 z których wynika, że jedynie 25% badanych opowiada się za
członkostwem, a 63% jest przeciw. Nadal występują znaczące różnice o charakterze
geograficznym
zachodnią

między

Szwajcarią

bardziej
a

proeuropejsko

wschodnią

–

zorientowaną

niemieckojęzyczną.

francuskojęzyczną
Wśród

obywateli

niemieckojęzycznych tylko 21% poparłoby członkostwo, natomiast francuskojęzycznych
– 40%. W dalszym ciągu istnieją duże różnice poparcia w zależności od wykształcenia.
Środowiska akademickie opowiadają się za członkostwem w stopniu większym (36%)
niż osoby z wykształceniem zawodowym (23%) lub nieposiadające wykształcenia
(20%). Pozytywny wynik byłby do uzyskania w kwestii członkostwa w EOG, które w
badaniach poparło 44%, przeciw było 42%, a 14% nie miało zdania. Wynik ten należy
uznać za ciekawy i szczególnie istotny, w sytuacji gdy Szwajcaria poszukuje dzisiaj
sposobu wyjścia z impasu w stosunkach z UE, a członkostwo w EOG jest jedną
dyskutowanych opcji.
Rada UE przyjęła w grudniu 2008 r. stanowisko, 140 że nowe umowy bilateralne ze
Szwajcarią będą warunkowane gotowością wychodzenia naprzeciw interesom UE.
Bruksela stoi na stanowisku, że sam dostęp do rynku wewnętrznego wymaga
ujednoliconej interpretacji i stosowania regulacji prawnych UE. 141 Podkreśla się przy
tym, że jednolite podejście do tej kwestii to nieodzowna reguła wszystkich przyszłych
umów bilateralnych. Stanowisko to nie jest w istocie nowe, ale ponieważ chodzi o opinię
wypracowaną także przez państwa członkowskie, ma ono swój polityczny ciężar
i wymowę. 142

138

Referendum w sprawie członkostwa w UE wymagałoby tzw. podwójnej większości – większości
wszystkich oddanych głosów wyborców i większości głosów kantonów.
139
Zob.: ISOPUBLIC Europa-Index: Europa-Diskussion bringt wenig Neues, 20. Juli 2010;
http://www.isopublic.ch/publikationen/pdf/ISOPUBLIC%20EuropaIndex_20072010.pdf
140
Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zu den Beziehungen zwischen der EU und den EFTA..., op.cit.,
s. 8.
141
L. Bernet, Schweiz und EU suchen den „dritten Weg”, „NZZ am Sonntag”, 14.12.2008.
142
Ibidem.
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Diagram 1. Wyniki badań dotyczących poparcia przystąpienia Szwajcarii do UE
lub do EOG.
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nie wiem
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tak
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Źródło: ISOPUBLIC Europa-Index, 20. Juli 2010,
http://www.isopublic.ch/publikationen/pdf/ISOPUBLIC%20EuropaIndex_20072010.pdf

W przyjętych przez Radę UE 8 grudnia 2008 r. wnioskach w sprawie stosunków
UE – EFTA 143 strona unijna po raz pierwszy pozytywnie odniosła się do postulowanej
przez Szwajcarię umowy ramowej. Podkreślono przy tym, że jej zawarcie musi oznaczać
implementację wspólnotowego dorobku prawnego w odniesieniu do wszystkich umów
bilateralnych i ustanowienie mechanizmu gwarantującego stałą aktualizację zapisów
przyjętych w tych umowach i jednolitą wykładnię prawną. W Bernie zostało to
zinterpretowane jako dążenie UE do stworzenia w stosunkach ze Szwajcarią jednolitej
przestrzeni prawnej. W tych warunkach kwestia umowy ramowej stanęła pod znakiem
143

Zob.: projekt wniosków, który bez zmian przyjęty został na posiedzeniu Rady 8.12.2008 r.;
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/08/st16/st16651-re01.de08.pdf
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zapytania, choć jej idea nie tylko została zaakceptowana jako cel przez rząd federalny,
ale uzyskała również poparcie obu izb parlamentu i była przedmiotem rozmów delegacji
rządowej z przedstawicielami kantonów. Problem, który się wyłonił jako drażliwy,
dotyczył bezpośrednio zagadnienia suwerenności Szwajcarii. Berno nie miało jasności,
co do konsekwencji odrzucenia przez Szwajcarię implementacji jakiegoś aktu prawnego
UE. Ponadto na urzeczywistnienie idei umowy ramowej negatywnie oddziaływały
zarówno spór podatkowy z Komisją Europejską, jak i perturbacje związane ze
szwajcarską tajemnicą bankową.
W warunkach funkcjonowania umów bilateralnych UE przywiązuje mniejszą wagę
do współpracy ze Szwajcarią. Taki wniosek nasuwa się m.in. na podstawie analizy
porządku spraw wchodzących pod obrady szczebla politycznego, tj. Rady Unii
Europejskiej czy Rady Europejskiej. Istniejąca szeroka baza prawna stosunków
szwajcarsko-unijnych pozwala na pozostawienie realizacji bieżącej współpracy
wspólnym komitetom bądź grupom wyspecjalizowanym w problematyce Schengen czy
EFTA i niewnoszenie ich na unijny szczebel polityczny.
Z drugiej jednak strony nie należy zapominać, że Szwajcaria jest dla UE sąsiadem
szczególnym. Dwie trzecie szwajcarskiego eksportu trafia na rynek UE, a Szwajcaria jest
po USA najważniejszym rynkiem eksportowym Unii. Stosunki z krajami EOG/EFTA
zyskały na znaczeniu – Norwegia i Liechtenstein dążą do zacieśnienia współpracy z UE,
a od 2009 r. prowadzone były negocjacje akcesyjne z Islandią. 144 Generalnie strategia
bilateralizmu
mieszaniny

stworzyła
rozwiązań

możliwości
i

środków

funkcjonowania
współpracy,

specyficznej

którą

jest

z

szwajcarskiej
jednej

strony

eurokompatybilność, z drugiej zaś utrzymanie niezależności w polityce zewnętrznej. W
obecnej sytuacji i w świetle przedstawionych niedostatków bilateralizmu zasadne jest
pytanie o perspektywy stosunków między Szwajcarią i UE. Na razie wszystko wskazuje,
że w dającej się przewidzieć przyszłości polityka integracyjna Szwajcarii pozostanie
priorytetem jej polityki zagranicznej. 145
Polityka integracyjna zajmuje czołowe miejsce w ogłoszonym 23 września 2009 r.
kolejnym dokumencie rządowym poświęconym polityce zagranicznej Aussenpolitischer
Bericht 2009. Podkreślono w nim, że mimo ewolucji globalnego układu sił, Unia
144

Ocenia się, że członkostwo Islandii w UE jest możliwe najwcześniej za trzy lata. Zob.: Kwestia
członkostwa Islandii w UE, Biuletyn PISM nr 40(648) z 10.03.2010. Pozytywne zakończenie rozmów
będzie zależało od rozwiązania problemów wynikających z kryzysu gospodarczego oraz od przejęcia
dorobku prawnego Unii w dziedzinach nieobjętych EOG. Dzięki udziałowi w EOG Islandia jest w dużym
stopniu zintegrowana z UE.
145
Aussenpolitischer Bericht 2009 vom 2. September 2009, BBl, 2009 6291.
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Europejska pozostaje dla Szwajcarii centralnym punktem odniesienia i najważniejszym
partnerem, z którym wiąże ona swój dobrobyt i bezpieczeństwo, a także
perspektywiczny rozwój całego kontynentu. Rząd w Bernie zapowiadał kontynuację
drogi umów bilateralnych, która – jak podkreślono – w pełni się sprawdziła.
Jednocześnie raport zawiera zastrzeżenie, że strategia bilateralizmu musi podlegać
okresowej ocenie. Nie wchodzi w rachubę bezwarunkowa kontynuacja „drogi umów
bilateralnych”.
Za podstawowe kryterium weryfikacji realizowanej strategii Berno uznaje
gwarancje dla odpowiednio dużego zakresu autonomicznych decyzji w przejmowaniu
dorobku prawnego UE. W optyce rządu szwajcarskiego – jakkolwiek paradoksalnie by
to brzmiało – nieodzowne byłoby uzyskanie możliwości współuczestnictwa w tworzeniu
prawa UE odnoszącego się do przyszłych umów bilateralnych. Formalnie Szwajcaria,
jako państwo trzecie, nie ma możliwości wpływania na kształt prawa unijnego, które
przejmuje, gdyż jest to nieodzowne dla podtrzymywania poziomu współpracy, w tym
aktywności na rynku wewnętrznym. Implementacja dorobku prawnego UE bez wpływu
na proces jego tworzenia będzie coraz trudniejsza do zaakceptowania, ponieważ w ten
sposób strategia bilateralizmu prowadzi do członkostwa de facto. Tym samym jako
kluczowe ponownie jawi się pytanie, czy interesy Szwajcarii mogą być lepiej chronione
w warunkach członkostwa w UE, czy poza UE. Uznając wagę tego problemu, rząd
federalny zapowiedział poważną i pozbawioną uprzedzeń debatę publiczną. Jej przebieg
i wnioski zawiera raport rządowy z 2010 r. 146
W ocenach niektórych ekspertów 147 rząd w Bernie rozpoznał problem, o którym
mowa, właściwie, bo odrzuca automatyzm w przejmowaniu prawa wspólnotowego.
Jednocześnie

jako

zasadniczą

stawia

kwestię

opracowania

mechanizmu

współuczestnictwa Szwajcarii w procesie tworzenia prawa europejskiego, które będzie
jej dotyczyło. 148 Franz Blankart sarkastycznie konstatuje, że jest jedynie kwestią czasu,
kiedy osiągnięty zostanie taki stopień autonomicznej implementacji unijnego prawa,
przy którym Szwajcaria stanie się gospodarczą i prawną kolonią UE, z lokalną
administracją, i będzie musiała potwierdzić przystąpienie do Unii.

146

Bericht des Bundesrates über die Evaluation der schweizerischen Europapolitik, vom 17.
September 2010, 10.086.
147
Zob.: F. Blankart, Mitgestaltung oder Nachvollzug, op.cit.
148
Ibidem.
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Przytaczana w literaturze przedmiotu przeciwna teza, a mianowicie, że na skutek
realizowanej strategii bilateralizmu Szwajcaria faktycznie oddala się od członkostwa w
UE, musi przy bliższej analizie budzić istotne zastrzeżenia. Jej autorem jest uznany
ekspert polityki integracyjnej Szwajcarii, profesor Uniwersytetu w Genewie René
Schwok. 149 Postawiona przez niego teza pozostaje w merytorycznym związku ze starszą
tezą autorstwa Franza Blankarta, według której „Szwajcaria, żeby zachować
niezależność i obronić się przed członkostwem w UE, winna podejmować działania
przesądzające o jej zdolności do członkostwa”. 150 Otóż obie przytoczone tezy,
błyskotliwe od strony konstrukcyjno-semantycznej, nie wytrzymują próby w zderzeniu z
zasadami logiki, gdyż odwołują się do nieakceptowanej w nauce logiki paradoksu.
Pierwsza bazuje na założeniu, że jeśli Szwajcaria uzyskała niemal wszystko, co
przysługuje w Unii Europejskiej państwom członkowskim, to traci sens stawiany
wcześniej cel członkostwa i tym samym umowy bilateralne faktycznie oddalają
Szwajcarię od członkostwa.
Ustosunkowując się krytycznie do obu przedstawionych tez, należy stwierdzić, że:
■ po pierwsze, uzyskany w rezultacie umów bilateralnych wysoki stopień
zdolności Szwajcarii do członkostwa w UE ani nie rozwiązuje podstawowej
kwestii polityki integracyjnej, jak sugerował Blankart, ani nie oddala jej od
tego członkostwa, jak twierdzi Schwok;
■ po drugie, podstawową kwestią jest utrzymanie bądź rezygnacja z
wytkniętego celu politycznego, do którego przez umowy bilateralne Szwajcaria
zmierzała, czyli członkostwa w UE. Każda umowa bilateralna oznacza
obiektywnie większą kompatybilność z regulacjami i politykami unijnymi, a
więc zwiększoną zdolność do członkostwa.
* * *
Reasumując, trzeba wskazać, że paradygmat polityki integracyjnej Szwajcarii
kształtuje wypadkowa wielu czynników, m.in. wynikających z tożsamości systemowej, i
uwarunkowań ukształtowanych w historycznym rozwoju. Ograniczenia bilateralizmu, o
których mowa w tym rozdziale, szczególnie silnie ujawniły się w warunkach globalnego
kryzysu finansowo-gospodarczego z lat 2008–2009, oraz jego nowej fazy, która
149

R. Schwok, Schweiz – Europäische Union Beitritt unmöglich?, Ruegger Verlag Zürich, Chur 2009,
s. 128–130.
150
P.Ch. Müller-Graff, Das Autonomieparadox der Schweiz in der Europäischen Integration – Eine
Schlussbetrachtung [w:] Schriftenreihe des Arbeitskreises Europäische Integration e.V. 61, Nomos
Verlag, Baden-Baden 2008, s. 331.
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rozpoczęła się kryzysem strefy euro, który odbudował pozycję franka szwajcarskiego
jako waluty rezerwowej, ale też znacznie osłabił konkurencyjność gospodarki
szwajcarskiej. Wprowadzone w 2009 r. zasadnicze zmiany w zakresie praktyki
szwajcarskiej tajemnicy bankowej były bezpośrednim skutkiem presji społeczności
międzynarodowej i znalazły odzwierciedlenie m.in. w historycznej decyzji rządu
szwajcarskiego, będącej akceptacją odrzucanych wcześniej standardów OECD.
Niezależnie od pozytywnych rezultatów tej decyzji problemu nie udało się rozwiązać do
końca i od pewnego czasu stał się on ponownie obciążeniem w stosunkach Szwajcarii
z USA, RFN i Francją.
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ROZDZIAŁ VIII
PERSPEKTYWY ROZWOJU RELACJI SZWAJCARIA – UE
Prognozowanie polityki integracyjnej Szwajcarii obarczone jest ryzykiem błędu
właściwym naturze prognozy w naukach społecznych, w tym w zakresie stosunków
międzynarodowych, a także wynikającym ze złożoności tego zagadnienia jako
takiego. 1 Jest bowiem funkcją czynników mających źródła w skomplikowanym
systemie politycznym oraz zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych.
Ilustruje to dobrze opisany przez Yannisa Papadopulosa przypadek prognozy
opracowanej przez znanych szwajcarskich politologów Wolfa Lindera oraz ThanhHuyen Ballmer-Cao. 2 Otóż, odpowiadając kilkanaście lat temu na zamówienie
funkcjonującej wówczas w Szwajcarii Komisji „Schweiz Morgen” („Szwajcaria jutro”),
która zwróciła się o przygotowanie kilku scenariuszy rozwoju politycznego Szwajcarii,
przedstawili prognozę w trzech wariantach:
1) prawie wszystko zostanie tak jak jest,
2) nastąpi europeizacja konstytucji,
3) nadejdzie społeczne ożywienie demokracji.
Okazało się, że najbliższy prawdy był wariant pierwszy, połączony z pewnymi
elementami wariantu drugiego (dotyczącymi europeizacji). Niestety żaden z tych
scenariuszy nie prognozował najważniejszych zmian, które nastąpiły w minionych
latach – umocnienia polityki neoliberalnej oraz wzrostu wpływów sił prawicowopopulistycznej i antyeuropejskiej opozycji. Papadopulos podkreśla, że w niczym to nie
umniejsza wartości pracy, która została wykonana przez autorów, bo zawsze tego typu
próbom towarzyszy ryzyko błędu. Za przykład może posłużyć też nieoczekiwany
zwrot, jakiego Szwajcaria dokonała wiosną 2009 r., w sprawie tajemnicy bankowej,
choć przez długie lata uważano, że kwestia ta, m.in. z uwagi na jej znaczenie dla
Szwajcarii jako międzynarodowego centrum finansowego, nie może być przedmiotem
żadnych negocjacji. 3 Prawidłowa do tego czasu prognoza, że Szwajcaria znajdzie
sposoby, by skutecznie przeciwstawić się presji zewnętrznej i ochroni własną koncepcję
1

Zob.: Y. Papadopulos, Prospects [w:] Switzerland and the European Union, a close, contradictory and
misunderstood relationship, Routledge, London 2007, s. 248.
2
Ibidem.
3
Josph Deiss, były minister spraw zagranicznych i gospodarki jest autorem obowiązującej do niedawna
w Szwajcarii maksymy, że tajemnica bankowa nie podlega żadnym negocjacjom (Das Bankgeheimnis ist
unverhandelbar). Zob.: R. Köppel, Unverhandelbar, Die Weltwoche, wydanie 10/2012.

tajemnicy bankowej, w świetle decyzji rządu szwajcarskiego z 13 marca 2009 r.
rozmijałaby się całkowicie ze stanem faktycznym. Ta błędna z dzisiejszej perspektywy
prognoza brała za podstawę ustanowiony w umowie bilateralnej z UE i dobrze
funkcjonujący w praktyce mechanizm tzw. podatku źródłowego. 4 Wprawdzie
Szwajcaria nie mogła być uznawana za raj podatkowy, ale nie uchroniło jej to przed
umieszczeniem na szarej liście OECD. 5 Świadomość, że w konkretnej sytuacji
najważniejsza jest zmiana kwalifikacji sytuujących Szwajcarię w grupie państw szarej
listy, przesądziła o przyjęciu przez rząd nieakceptowanych dotychczas standardów
OECD. Oznaczało to historyczną zmianę stanowiska Berna w kwestii świadczenia
pomocy prawnej w sprawach podatkowych, co musiało skutkować osłabieniem
tradycyjnie pojmowanej tajemnicy bankowej. Pewną poprawę z punktu widzenia
interesów Szwajcarii przyniósł globalny kryzys finansowo-ekonomiczny powodując, że
frank szwajcarski zyskał ponownie na znaczeniu jako waluta rezerwowa. 6
Zgodzić się można z opinią, że prawidłowe sformułowanie prognozy nastręcza
trudności związane z brakiem jasności w wielu kwestiach dotyczących przyszłych
relacji Szwajcarii i UE, w tym polityki w dziedzinie rolnictwa, liberalizacji rynku
energii i rynku usług, a także polityki handlowej, w której Berno wysoko ceni sobie
niezależność.
Szwajcaria ma praktycznie następujące opcje polityki integracyjnej: kontynuacja
bilateralizmu, zawarcie umowy ramowej na wzór EOG i jako trzecia członkostwo w
UE. Co pewien czas stają się one przedmiotem wewnętrznej debaty politycznej.
Ostatnia zainspirowana została przez parlamentarzystów, którzy poparli wniosek
Christy Markwalder, deputowanej FDP do Rady Narodowej (izby niższej parlamentu),
z 10.06.2009 r., 7 obligujący rząd do zajęcia stanowiska wobec podstawowych
problemów polityki integracyjnej, w tym do zdefiniowania jej kierunków do 2015 r.
Dieter Freiburghaus, znany autorytet w sprawach relacji Szwajcarii i UE, autor
wielu publikacji poświęconych tej tematyce, podkreśla, że w Szwajcarii nigdy nie
został wykreowany niezależny kurs polityczny, którego celem byłoby włączenie kraju

4

Szerzej na temat podatku źródłowego zob. w niniejszej pracy: pkt 5.4.1. Opodatkowanie dochodów
kapitałowych.
5
Der Mythos Bankgeheimnis bröckelt; http://www.20min.ch/finance/dossier/ubskrise/story/12640718
6
Bezpieczna przystań na rynku walutowym, 20.10.2010; G. Siemionczyk publikacja dostępna na:
http://www.parkiet.com/artykul/978779.html?print=tak
7
Europapolitik. Evaluation, Prioritäten, Sofortmassnahmen und nächste Integrationsschritte, 09.3560 Postulat.
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w proces integracji europejskiej. 8 Niemal wszystkie działające w Szwajcarii siły
polityczne wyrażały pogląd, że nie istnieją polityczne, ekonomiczne ani instytucjonalne
powody uzasadniające przystąpienie do supranacjonalnych organizacji.9 Niemniej
jednak Berno od początku lat 50. z uwagą śledziło wszystko, co związane było z
integracją, co działo się w tym zakresie w Brukseli, Luksemburgu, Strasburgu,
ponieważ zdawano sobie sprawę, że integracja państw zachodnioeuropejskich nie
pozostanie bez wpływu na Szwajcarię.
Ruchy społeczne głoszące hasła antyeuropejskie, m.in. sprzeciw wobec idei
członkostwa Szwajcarii w UE, sytuujące się na prawo od politycznego centrum, cieszą
się dużym poparciem, są dobrze zorganizowane i mają masowy charakter. Druga
strona, a więc ruchy optujące za przynależnością Szwajcarii do UE, wykazują przewagę
w zakresie zaplecza intelektualnego, ale są słabsze organizacyjnie i brak im
determinacji, co pozwala SVP na podsycanie w społeczeństwie eurosceptycyzmu i
nastrojów antyeuropejskich, a także na wykorzystanie ich do pozycjonowaniu własnego
ugrupowania w elektoracie. Niektóre ruchy, np. Club Helvetique, aktywnie promują
członkostwo, ale mają nikłe poparcie w społeczeństwie. Z takim samym skutkiem
przyjmowane są nieliczne głosy nadal przekonujące, że nie jest za późno na
przystąpienie Szwajcarii do EOG, które oznaczałoby strategiczne rozstrzygnięcie
kwestii integracji Szwajcarii z UE. Organizacja szwajcarskich przedsiębiorców
Economisuisse, która popierała w przeszłości wejście Szwajcarii do EOG, obecnie
opowiada się za integracją z UE w wymiarze ekonomicznym, ale wyłącznie w oparciu
o bilateralizm, a nie przez członkostwo. 10
Raport rządowy, będący odpowiedzią na postulaty sformułowane we wniosku
Markwalder, został ogłoszony 17.09.2010 r. 11 Jak można się było spodziewać, w
kluczowej sprawie wskazuje potrzebę kontynuacji strategii bilateralizmu, która w opinii
rządu nie wyczerpała możliwości, służy konwergencji i jest optymalna z punktu
widzenia interesów Szwajcarii.
8

D. Freiburghaus, Königsweg oder Sackgasse? Sechzig Jahre Schweizerische Europapolitik, Verlag
Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2009, s. 351.
9
J.M. Gabriel, The Price of Political Uniqueness: Swiss Foreign Policy in a Changing World [w:] Swiss
Foreign Policy in a Changing World, 1945–2002, red. J.M. Gabriel, T. Fischer, Palgrave, Houndmills,
Basingstoke 2003.
10
Economiesuisse: Europapolitik: Bilateraler Weg – optimaler Weg, „dossierpolitik” nr 5, 12. März
2007, s. 4; //www.economiesuisse.ch/web/de/PDF Download Files/dosspol_Europa_20070312.pdf
11
Bericht des Bundesrates über die Evaluation der schweizerischen Europapolitik
[w:] Beantwortung des Postulats Markwalder, Europapolitik. Evaluation, Prioritäten, Sofortmassnahmen
und nächste Integrationsschritte, 09.3560.
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093560
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Badania opinii publicznej – niektóre nie tak odległe w czasie – wykazywały, że od
46 do 66% społeczeństwa szwajcarskiego jest za członkostwem w UE. 12 Poparcie to
ulega wahaniom, a w latach 2000–2005, charakteryzujących się intensywną współpracą
i kontaktami z UE, utrzymywało się na poziomie poniżej 50%. Szwajcarski historyk i
politolog Claude Longchamp, który w ramach prac Szwajcarskiego Towarzystwa
Badań

Socjologicznych

realizował

projekt

badawczy

Barometr

Europejski,

bezpośrednio po dwu zwycięskich referendach w sprawach europejskich w czerwcu i
we wrześniu 2005 r. uzyskał wyniki stanowiące podstawę oceny, że oba te głosowania
wprawdzie umocniły klimat otwarcia Szwajcarii na świat zewnętrzny, ale nie miały
większego wpływu na stosunek jej obywateli do kwestii członkostwa w UE.
Pozostawało ono nadal niepopularne i gdyby Szwajcarzy mieli decydować o tym w
końcu 2005 r., to 54% byłoby przeciw lub raczej przeciw, a 37% za lub raczej za.
Podobnie należy interpretować zaskakująco dobry wynik referendum, które odbyło się
8 lutego 2009 i przyniosło rezultat w postaci 60% głosów za europejskim
przedłożeniem rządowym. Można to uznać za wyraz akceptacji polityki rządu w
zakresie kształtowania stosunków z UE na zasadach ujętych w ramy bilateralizmu, ale
byłoby błędem wyciąganie wniosku o zasadniczym wzroście poparcia dla członkostwa
Szwajcarii w UE.
Hipotetyczne członkostwo Szwajcarii w UE nie pozostałoby bez wpływu na
instrumenty demokracji bezpośredniej – referendum i inicjatywę powszechną. Nie
oznacza to jednak zagrożenia dla demokracji bezpośredniej jako zasady ustrojowej. 13
Ograniczenia, będące skutkiem członkostwa zaistniałyby w zakresie tworzenia prawa. 14
Hanspeter Kriesi i Alexander H. Trechsel wyjaśniają, że w wielu opracowaniach
naukowych podejmowana była próba retroaktywnego, a więc pozbawionego
podbudowy w faktach, pomiaru zmian przez analizę kompatybilności z prawem UE
referendów i inicjatyw realizowanych w przeszłości. Wykazał on, że tylko w
niewielkiej liczbie przypadków (11–14%) referenda na szczeblu federalnym
nieuchronnie kolidowałyby z prawem unijnym. Jeśli chodzi o referenda kantonalne,
konflikt byłby nieunikniony w przypadku jedynie 5%.
Pascal Mahon i Christoph Müller wskazują, że długo funkcjonowała jako zasadna
szeroko rozpowszechniona opinia, że członkostwo w UE i demokracja bezpośrednia
12

Schweizerische Gesellschaft für praktische Sozialforschung www.polittrends.ch/bereiche/eurobaro.php
H. Kriesi, A.H. Trechsel, The Politics of Switzerland..., op.cit., s. 67.
14
A. Epiney, K. Siegwart, Dierekte Demokratie und die Europäische Union – Democratie directe et Union
europeenne, Universitätsverlag, Freiburg 1998.
13
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wzajemnie się wykluczają, co faktycznie oznaczało, iż w przypadku wstąpienia
Szwajcarii do UE powstanie konieczność wyrzeczenia się demokracji bezpośredniej. 15
Na modyfikację tej opinii wpłynęła częściowo dopiero kampania informacyjna
prowadzona przed głosowaniem w sprawie przystąpienia do EOG w 1992 r. Nadal
jednak opinia ta jest wykorzystywana przez przeciwników członkostwa Szwajcarii w
UE w każdej kampanii. Odwołują się do argumentu, że w przypadku członkostwa w
UE i koniecznego w związku z tym przejęcia jej dorobku prawnego (acquis
communautaire) nastąpi transfer części suwerenności na rzecz UE. Wówczas Unia
Europejska zyska prawo stanowienia dyrektyw i rozporządzeń, które Szwajcarzy będą
musieli wdrażać także w kantonach i gminach.
Potencjalne skutki implementacji prawa UE dla funkcjonowania instytucji
demokracji bezpośredniej były przedmiotem wielu badań i prac studyjnych. 16 Kwestie
rozstrzygane w referendach analizowano pod kątem ich dopuszczalności w warunkach
członkostwa w UE. Prof. Dietrich Schindler 17 z Uniwersytetu w Zurychu
przeanalizował w 1995 r. akty prawne na poziomie federalnym i kantonalnym,
ustanowione w latach 1990–1994. Wykazał, że na 283 referenda federalne ok. 60% nie
popadało w żadną kolizję z prawem unijnym, 30% dotkniętych było kolizyjnością
częściowo, a tylko ok. 10% było całkowicie z nim sprzecznych. Według badań
dotyczących kantonu Zurych 90% z 73 regulacji wcale nie kolidowałoby z prawem UE,
dalszych 8% kolidowałoby częściowo i jedynie jedno byłoby sprzeczne całkowicie. 18
W badaniach prowadzonych na uniwersytetach w Genewie i we Fryburgu 19
analizowano brak kompatybilności między ustawami kantonalnymi i prawem unijnym.
Okazało się, że 88% z 616 ustaw z wszystkich kantonów w okresie 1.01.1993
–30.06.1998 r. nie nastręczało żadnych problemów, 6% wchodziło częściowo w kolizję,

a tylko 5% zasadniczo kolidowało z prawem UE. Pięć ustaw wykazało całkowitą z nim
sprzeczność, przy czym chodziło w nich o takie kwestie jak: inicjatywa w sprawie
15

B. Dobozi, Auswirkungen eines Schweizer EU – Beitritts auf direkte Demokratie und Föderalismus, Eine
politikwissenschaftliche Arbeit von im Rahmen eines Kolloquiums von dr. Sandra Lavenex an der Universität
Zürich, März 2001; http://www.fres.ch/bd/content/politik/ch-eu.html
16
Niektóre podaje Ch. Markwalde-Bär [w:] Direkte Demokratie und Mitgliedschaft in der Europäischen Union:
Erfahrungen und Perspektiven für die Schweiz; www.forum.unibe.ch/de/pro_CHEU/Papers/Vortr_Markwalder.pdf; Der
Beitritt der Schweiz zur Europäischen Union. Brennpunkte und Auswirkungen, red. T. Cottier, A.R. Kopše, Zürich 1998; A.
Epiney i in., Schweizerische Demokratie und Europäische Union, Bern 1998; D. Schindler, EU Mitgliedschaft und direkte
Demokratie, Das Ausmass der Einbusse an direkter Demokratie, Zürich 1995; A. Kellerhals i in., Staatsrechtliche
Auswirkungen einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union – Vier juristische Studien im Rahmen des
Integrationsberichts 1999 des Bundesrats, Zürich 1999.
17
B. Dobozi, Auswirkungen eines Schweizer EU – Beitritts..., op.cit.
18
Ibidem.
19
Ibidem.

275

transparentności podatków, pomoc państwa dla rynku turystyki i inicjatywa „Stop
importowanemu bezrobociu”.
Wyniki wspomnianych badań przyjęto za podstawę oceny, że skutki dla
funkcjonowania demokracji bezpośredniej, nieuchronne w przypadku członkostwa
Szwajcarii w UE, miałyby w rzeczywistości ograniczony charakter. 20 Podkreślając
swój dystans wobec analiz pozbawionych podbudowy w realnych faktach, H. Kriesi i
A.H. Trechsel doszli do wniosku, że demokracja bezpośrednia nie byłaby
zakwestionowana jako zasada ustrojowa. Zastrzegają jednak, że prezentowany przez
nich pogląd nie znajduje odzwierciedlenia w podejściu do tej kwestii szwajcarskiej
opinii publicznej. Przeciwnie, na stosunek obywateli do UE rzutuje ich przywiązanie do
demokracji bezpośredniej i przekonanie, że członkostwo w UE oznaczałoby jej
ograniczenie. W rezultacie efekt zakorzenionych obaw i sprzeciwu szwajcarskiego
elektoratu wobec członkostwa w UE ma ciągle znaczącą siłę, choć obiektywnie akcesja
w niewielkim stopniu zagraża stosowaniu zasad demokracji bezpośredniej. 21
8.1. Nowe umowy sektorowe jako warunek kontynuacji bilateralizmu
Uprzywilejowane partnerstwo Szwajcarii w stosunkach z UE oznacza dostęp do
rynku wewnętrznego i unijnych programów naukowo-badawczych. Jednocześnie czyni
nieodzownym ciągłe implementowanie unijnego dorobku prawnego, koniecznego dla
realizacji współpracy na dotychczasowym poziomie. Rozszerzenie UE o nowe państwa
członkowskie i wejście w życie Traktatu z Lizbony, a tym samym rosnący udział
decyzji podejmowanych zgodnie z regułami większościowymi, powoduje obiektywne
zwiększenie trudności w doprowadzeniu do skutku nowych umów bilateralnych.
Dyskusje na temat kolejnych szwajcarsko-unijnych umów bilateralnych, w tym
informacje pochodzące ze źródeł rządowych w Bernie i z Komisji Europejskiej w
Brukseli, wskazują kilkanaście dziedzin wchodzących w rachubę jako przedmiot
nowych regulacji bilateralnych. Należą do nich:
1) pełny udział w europejskim programie budowy systemu nawigacji satelitarnej
Galileo, który będzie odpowiednikiem amerykańskiego GPS,
2) uznanie, na zasadzie wzajemności, kontroli oznaczeń pochodzenia (AOC),
gwarantujących ochronę znaków identyfikacji geograficznej i nazw
pochodzenia,
20
21

H. Kriesi, A.H. Trechsel, The Politics of Switzerland..., op.cit., s. 67.
Ibidem.
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3) uczestnictwo w działaniach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
Lotniczego (EASA),
4) pełny dostęp do programu Erasmus,
5) liberalizacja rynku energii,
6) uproszczenia w stosowaniu reguł klasyfikacji towarów według kraju lub
regionu ich pochodzenia,
7) uproszczenia w zakresie świadectw pochodzenia w ramach reguły Cassisde-Dijon,
8) liberalizacja rynku usług,
9) uproszczenia w rozliczaniu podatków pośrednich (VAT, akcyzy),
10) umowa o wolnym handlu artykułami rolnymi i spożywczymi,
11) prewencja epidemiologiczna,
12) bezpieczeństwo artykułów spożywczych,
13) zwalczanie terroryzmu,
14) rozszerzenie umowy z Europolem,
15) koordynacja działań prokuratur i władz sądowych w celu walki
z transgraniczną przestępczością zorganizowaną w ramach Eurojustu,
16) stały dialog polityczny,
17) współpraca w wybranych dziedzinach zbrojeniowych z Europejską Agencją
Obrony oraz instytucjonalizacja współpracy w zakresie Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO).
UE postuluje już od 2008 r. uzgodnienie instytucjonalnego rozwiązania w sprawie
implementacji nowo tworzonego prawa unijnego do systemu prawnego Szwajcarii oraz
mechanizmu definiującego możliwości rozwiązywania kwestii spornych. Tak zwane
kwestie instytucjonalne są problemem uniemożliwiającym zawarcie nowych umów
bilateralnych. Nie poradziły sobie z nim specjalnie powoływane robocze zespoły
ekspertów składające się z reprezentantów obu stron. Przedstawiciele UE wielokrotnie
podkreślali, że rozwiązanie tych kwestii warunkuje zawarcie kolejnych umów
bilateralnych,

otwierających

Szwajcarii

drogę

do

dalszych

sektorów

rynku

wewnętrznego. Z drugiej strony Berno nie było gotowe do przyjęcia postulatów strony
unijnej, co doprowadziło do stagnacji i pogarszającego się klimatu stosunków
szwajcarsko-unijnych. Faktycznie polityka bilateralizmu została zablokowana. Pojawiło
się zagrożenie zarówno erozją dotychczasowych osiągnięć bilateralizmu, jak i
negatywnymi następstwami braku nowych umów bilateralnych, a więc faktycznie
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dostępu

do

nowych

sektorów

rynku

unijnego.

Niemniej

jednak

w niektórych obszarach prowadzone były negocjacje i prace nad nowymi umowami
sektorowymi.
Szwajcaria podtrzymuje nadal zgłoszony w Brukseli postulat zawarcia tzw.
umowy ramowej, która miała służyć koordynacji działań związanych z implementacją
umów bilateralnych. W tym kontekście pojawiła się również propozycja uruchomienia
instytucji dialogu politycznego. Pierwszym krokiem było spotkanie na szczycie w
Brukseli 19 maja 2004 r. 22 Szwajcarię reprezentowali prezydent Joseph Deiss, minister
spraw zagranicznych Micheline Calmy-Rey oraz minister finansów Hans-Rudolf Merz.
Delegacja spotkała się z całą Komisją Europejską, a następnie z jej przewodniczącym
Romano Prodim i z Mary Harney, która była wicepremierem Irlandii sprawującej
wówczas przewodnictwo w Radzie UE. Jednak do następnych spotkań już nie doszło,
choć zapowiadano kontynuację dialogu politycznego jako formy współpracy
odzwierciedlającej poziom relacji.
Strona szwajcarska rozszerzała w późniejszym czasie postulaty związane
z umową ramową, zabiegając m.in. o wprowadzenie regulacji dających jej prawo
współudziału w tworzeniu prawa UE lub przynajmniej zapewniających wpływ na ten
proces. Nie mogło to jednak zyskać akceptacji Brukseli, z powodu obowiązującej
zasady, że prawa krajów członkowskich nie przysługują państwom bez tego statusu.
Mimo to Szwajcaria nie zrezygnowała ze starań o ustanowienie chociażby namiastki
takiego mechanizmu. Przeciwnie, postulaty idące w tym kierunku zyskały w ostatnim
okresie na znaczeniu i zostały wsparte argumentacją, że Szwajcaria faktycznie
implementuje do swojego ustawodawstwa dorobek prawny UE. Jednak w warunkach
powstałych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony nie należy się spodziewać, by
wspomniany postulat Szwajcarii znalazł akceptację.
Mimo trudności w rozwiązaniu kwestii instytucjonalnych, stosunkowo wysoki
poziom zaawansowania uzyskano w zakresie umów o wolnym handlu artykułami
rolnymi i spożywczymi oraz w sprawie liberalizacji rynku energii. Założeniem umowy
o wolnym handlu artykułami rolnymi i spożywczymi jest pełne otwarcie rynków
szwajcarskiego i krajów członkowskich UE dla artykułów spożywczych oraz
pochodzenia rolniczego. Środki prowadzące do tego celu to przede wszystkim

22

Medienmitteilung der Bundes: Gipfeltreffen Schweiz – EU: Politische Einigung in den bilateralen
Verhandlungen, 19. Mai 2004.
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eliminacja barier taryfowych (ceł, kontyngentów) oraz pozataryfowych, np. różnic
w procedurach uzyskiwania certyfikatów.
4 listopada 2008 r. minister gospodarki Doris Leuthardt i komisarz UE do spraw
rolnictwa

Mariann

dotyczących

umowy

Fischer-Boel
o

uzgodniły

wolnym

handlu

formalne
artykułami

rozpoczęcie
rolnymi.

negocjacji

Wspólny

cel

przyświecający rozmowom jednoznacznie wskazywał liberalizację, a więc nie tylko
usuwanie barier taryfowych czy ilościowych w obrocie artykułami spożywczymi, ale i
potrzebę zdefiniowania na nowo przepisów sanitarnych i fitosanitarnych oraz w
zakresie obrotu produktami modyfikowanymi genetycznie, etykietowania i ochrony
znaków firmowych. Wcześniej, 14 marca 2008 r., rząd szwajcarski ustanowił mandat
do rozmów. Ustalono wówczas, że otwarcie na zasadzie wzajemności rynków rolnego i
artykułów spożywczych wymagać będzie dostosowań i okresów przejściowych we
wszystkich

będących

przedmiotem

negocjacji

dziedzinach.

W

Ministerstwie

Gospodarki powołano specjalny zespół z zadaniem przygotowania całościowej
koncepcji konkretnych środków pomocowych dla wszystkich zainteresowanych,
zwłaszcza rolników. Działania te pomyślane były jako wsparcie w dostosowaniu się do
nowej sytuacji rynkowej. 23
W przypadku umowy dotyczącej sektora energetycznego głównym celem
zarówno UE, jak i Szwajcarii pozostaje bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię
elektryczną w warunkach zliberalizowanego rynku. Działania zmierzające w tym
kierunku przyspieszono w dużym stopniu po awaryjnych wyłączeniach (blackouts) we
wrześniu 2003 r. na terenie północnych Włoch. Komisja Europejska zaproponowała
Szwajcarii umowne regulacje w zakresie tranzytu energii elektrycznej. Propozycja
zmierzała do harmonizacji standardów bezpieczeństwa dla tranzytowych linii
przesyłowych oraz wprowadzenia nowych przepisów dotyczących transgranicznego
przesyłu energii elektrycznej. Szwajcaria oczekuje, że dzięki temu umocni swoją
pozycję europejskiego centrum w zakresie przesyłu energii. Spodziewa się także
korzyści z wolnego dostępu do rynku energii i uznawania certyfikatów energii ze źródeł
odnawialnych, co pozwoliłoby podnieść konkurencyjność szwajcarskich producentów
energii elektrycznej na rynku europejskim.
O otwarciu fazy aktywnych przygotowań można mówić w odniesieniu do
dalszych pięciu obszarów. Są to: obrót kwotami emisji CO2, system nawigacji
23

Freihandel mit der EU im Agrar- und Lebensmittelbereich: Arbeitsgruppe Begleitmassnahmen
bestimmt, Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD, Medienmitteilung, 8. April 2008.
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satelitarnej Galileo, 24

techniczna współpraca z Europejską Agencją Obrony

(współpraca w dziedzinie zbrojeń, cywilne i wojskowe misje pokojowe w ramach
WPBiO), 25 działania na rzecz wsparcia pokoju i bezpieczeństwa chemicznego
(REACH). 26

8.2. Opcje szwajcarskiej polityki integracyjnej
W kręgach rządowych dominowała przez długi czas opinia, że odrzucony
w przeszłości wariant integracyjny w postaci członkostwa Szwajcarii w EOG nie
odpowiada potrzebom w warunkach rozwiniętego bilateralizmu, podobnie jak zawarcie
unii celnej, które w ocenie władz w Bernie nie rozwiązywałoby prawnych problemów
polityki integracyjnej Szwajcarii. 27
Zasługuje na uwagę fakt, że opinii tej nie podzielają eksperci, a wśród nich
wybitny znawca problemów integracji europejskiej Thomas Cottier, dyrektor Instytutu
Handlu Światowego Uniwersytetu w Bernie, który unię celną z UE widzi, obok pełnego
członkostwa, jako remedium na ograniczenia i niedostatki bilateralizmu w sferze
gospodarczej. Jego zdaniem problemy prawne polityki integracyjnej zostałyby
rozwiązane w efekcie następującego w ramach unii celnej włączenia Szwajcarii do
systemu umów preferencyjnych UE oraz w wyniku pełnej integracji rolnictwa będącej
dla Szwajcarii największym wyzwaniem. 28
Za powrotem do idei członkostwa Szwajcarii w EOG opowiedział się
i przedstawił nowe argumenty w końcu 2009 r. F. Blankart. Wezwał m.in. polityków do
porzucenia wyrosłych na bazie negatywnego wyniku referendum z grudnia 1992 r.
uprzedzeń wobec tego rozwiązania i wyraził opinię, że w innym przypadku jedyną
opcją polityki integracyjnej Szwajcarii pozostanie członkostwo w UE. 29 Jest to
modyfikacja sformułowanej przez niego ponad 20 lat temu tezy opartej na paradoksie
stoickiej filozofii, która w odniesieniu do polityki integracyjnej Szwajcarii brzmiała:
24

Czwarta runda negocjacji odbyła się 7.06.2011 r. w Zurychu, a jej przedmiotem były kwestie
warunków finansowych uczestnictwa Szwajcarii w programie Galileo;
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=39513
25
Center for Security Studies, ETH Zürich, „CSS Analysen zur Sicherheitspolitik”, op.cit.
26
REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006, dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów.
27
I. Baudisch, A. Gäbler, Lehren einer flexiblen Integrationspolitik: Das Verhältnis der Schweiz zur
Europäisschen Union, Die Schweiz und Europa, 8. Gemeinsame Tagung des Arbeitskreises Europäische
Integration der ECSA – Schweiz und ECSA – Östereich; Heidelberg, 30. Juni 2006.
28
T. Cottier, R. Liechti, Die Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union: Eine kurze Geschichte
differenzieller und schrittweiser Integration, „Basler Schriften zur europäischen Integration” nr 81, s. 23.
29
F. Blankart, Mitgestaltung oder Nachvollzug, „NZZ am Sonntag”, 25.10.2009.
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„wejścia [do UE] możemy uniknąć tylko wtedy, gdy zdolność do niego będziemy stale
podtrzymywać”. 30 Generalnie można jednak stwierdzić, że EOG wykazuje wyższy
poziom integracji w stosunku do realizowanej w oparciu o umowy bilateralne, ale
oznacza integrację na poziomie niższym niż w przypadku członkostwa w UE.
W debacie o kierunkach polityki integracyjnej pojawia się koncepcja unii celnej,
która miałaby zastąpić bądź uzupełnić umowy bilateralne. W rachubę wchodziłyby
dwie możliwości. Pierwsza to wprowadzenie wspólnych taryf celnych, druga, idąca
dalej, wiedzie do likwidacji granicznej kontroli podatkowej.
W pierwszym przypadku chodzi o porozumienie handlowe, w ramach którego
kraje członkowskie znoszą cła i inne taryfy w obrotach handlowych oraz ustalają
wspólną zewnętrzną politykę handlową. Unia celna oznaczałaby dla Szwajcarii
ułatwienia w handlu z państwami UE polegające na eliminacji kontroli celnej, a w
przyszłości także świadectw pochodzenia. Prowadziłoby to jednak do podwyższenia
szwajcarskich stawek celnych do wysokości stawek UE oraz przejęcia unijnych
regulacji w zakresie zwalczania dumpingu. Ponadto nie byłaby możliwa polityka
handlowa w postaci bilateralnych umów o wolnym handlu. W przypadku członkostwa
w UE Szwajcaria funkcjonowałaby w znacznie silniejszym związku, pozwalającym na
bardziej skuteczną obronę interesów niż jest to możliwe w pojedynkę. 31
Szwajcaria pozostaje w niższym stadium integracji z UE, której podstawą jest
zawarta w 1972 r. Umowa o wolnym handlu nieprzewidująca wspólnej polityki wobec
państw trzecich. Następstwem przystąpienia do unii celnej byłoby przejęcie ceł
zewnętrznych UE, co oznaczałoby ułatwienia w kontroli w zakresie pochodzenia
towarów importowanych ze Szwajcarii do Wspólnoty, ale też utrzymanie granicznych
kontroli podatkowych pozwalających na upewnienie się, iż należny VAT i podatki
konsumpcyjne zostały uregulowane. Wadą tego rozwiązania jest to, że po przejęciu
stawek celnych UE, które przeciętnie są wyższe (dla produktów przemysłowych 4,1%)
niż szwajcarskie (odpowiednio 2,3%), nastąpiłoby faktycznie pogorszenie warunków
handlu dla Szwajcarii. Poza tym Szwajcaria musiałaby przejąć w całości unijne prawo
celne i orzecznictwo oraz zrezygnować z samodzielnej polityki handlowej pozwalającej
na zawieranie wspólnie z pozostałymi krajami EFTA umów o wolnym handlu, takich
30

R. Aschinger, Vom EWR in die Neuzeit geschleudert, „Der Bund”, 29.07.2009.
Die Auswirkungen eines EU-Beitritts auf die handelspolitischen Drittlandbeziehungen, Vortrag von
Staatssekretär a.D. Franz Blankart, gehalten anlässlich einer Panelveranstaltung am Forum für Universität
und Gesellschaft, Bern, am 23. März 2007;
http://www.forum.unibe.ch/de/pro_CHEU/Papers/Blankart.pdf
31
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jak podpisana niedawno z Japonią, 32 a w przyszłości może także z USA. 33 W styczniu
2010 r., na spotkaniu w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos,
przedstawiciele Szwajcarii i Chin poinformowali, że ze względu na potrzebę
przezwyciężenia

globalnego

kryzysu

gospodarczego

i

zwalczania

polityki

protekcjonizmu handlowego rozpoczną negocjacje w sprawie utworzenia strefy
wolnego handlu. 34
Dalej idąca koncepcja unii celnej polegałaby na likwidacji na wewnętrznych
granicach kontroli w zakresie podatków pośrednich. Wewnątrz UE wszelkie kontrole
na granicach, kontrole VAT-u i podatków konsumpcyjnych zostały zniesione i
zastąpione nowym systemem. Szwajcaria takie kontrole nadal prowadzi, a wynika to z
faktu, że nie przystąpiła do unii celnej, co wiąże się z pewnymi utrudnieniami i
kosztami. Przeprowadzone na tę okoliczność badania wykazały, że wymienione
kontrole podnoszą koszty eksportu o 1,9%, a importu o 2,3%. 35 Eliminacja kontroli
podatkowej na szwajcarskich przejściach granicznych w ramach poszerzonej unii celnej
z UE oznaczałaby likwidację wielu technicznych przeszkód i jednocześnie liberalizację
cen na rynku szwajcarskim.
Wprowadzenie do porządku dnia szwajcarskiej polityki integracyjnej sprawy
członkostwa w UE ciągle jest prawdopodobne, choć trudno określić, kiedy mogłoby
nastąpić. Przesądza o tym małe prawdopodobieństwo poparcia przez większość
uczestników obligatoryjnego referendum i znacznie bardziej wątpliwe poparcie
większości z 26 głosów kantonów. Ta realistyczna ocena nie może być jednak
przeszkodą w odnotowaniu nowej optyki, jaką odsłoniło poparcie większości w Radzie
Narodowej, tj. izbie niższej parlamentu, dla podjętej w czerwcu 2009 r. inicjatywy
32

Umowa o wolnym handlu i partnerstwie między Szwajcarią i Japonią została podpisana 19.02.2009 r.
w Tokio po wieloletnich negocjacjach, trudnych z uwagi na zorientowane na inne regiony priorytety
polityki handlowej Japończyków. W Bernie uważana jest za najważniejsze tego typu porozumienie po
umowie z UE zawartej w 1972 r. Zob.: Abkommen vom 19. Februar 2009 über Freihandel und
wirtschaftliche Partnerschaft zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Japa, AS 2009 4353.
Zob. też: http://www.seco.admin.ch/themen/00513/02655/02731/02970/index.html
33
W okresie od września 2005 do stycznia 2006 r. Szwajcaria i USA prowadziły rozmowy sondażowe
w sprawie zawarcia umowy o wolnym handlu, które zostały jednak zawieszone z powodu zasadniczych
różnic dotyczących handlu artykułami rolnymi;
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20053831
34
W dotychczasowych negocjacjach strony osiągnęły zasadnicze porozumienie i w końcu 2012 r.
spodziewane jest podpisanie porozumienia, jeśli nie pojawią się przeszkody natury politycznej, związane
z postulatami niektórych parlamentarzystów, aby do umowy wprowadzić zapisy dotyczące praw
człowieka. Zob.: http://www.osec.ch/de/blog/freihandelsabkommen-schweiz-china-auf-gutem-weg;
http://tibetfocus.com/2012/07/13/medien-berichten-uber-das-gewunschte-freihandelsabkommen-schweizchina/
35
R. Schwok, Schweiz – Europäische Union Beitritt unmöglich?, Ruegger Verlag Zürich, Chur 2009,
s. 65.
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zgłoszonej przez deputowaną FDP Christę Markwalder-Bär, której efektem był
wniosek obligujący rząd do:
1) wskazania silnych i słabych stron poszczególnych opcji polityki
integracyjnej,
2)

zdefiniowania

priorytetów

i

instrumentów

polityki

integracyjnej

umożliwiających wyjście Szwajcarii z politycznej izolacji,
3) określenia kierunków polityki integracyjnej na przyszłą kadencję, tj. na lata
2011–2015, które będą wychodzić poza znane uogólnienia o potrzebie
umacniania stosunków dwustronnych z UE.
W sytuacji głębokiego podziału w społeczeństwie szwajcarskim, dotyczącego
preferowanych

celów

polityki

integracyjnej,

niełatwa

będzie

próba

zmiany

negatywnego stosunku do UE, a zwłaszcza do Komisji Europejskiej, opartego
niejednokrotnie na stereotypach. Doświadczenia z negocjacji umów bilateralnych
wskazują, że Szwajcarzy są wrażliwi na naciski Brukseli, przed którymi ostrzegają
przeciwnicy integracji. W tej sytuacji w obozie zwolenników członkostwa w UE
zalecana jest koncentracja na dyskusji będącej przygotowaniem wyborców do
obligatoryjnego referendum.
Jedną z centralnych kwestii będą następstwa członkostwa Szwajcarii w UE
i nieuchronny powrót do sprawy związanych z nim potencjalnych korzyści i strat,
poruszanej we wcześniejszych debatach. Możliwość przyłączenia się Szwajcarii do
działań UE dla umocnienia pokoju, demokracji, dobrobytu, współpracy technologicznej
i naukowo-technicznej ma dla Szwajcarów marginalne znaczenie. W niewielkim
stopniu przekonują ich oceny ekspertów, że wzrost gospodarczy bez UE byłby o wiele
niższy, z uwagi na dużą skłonność wielu państw do protekcjonizmu. Nie docenia się też
silnej pozycji Europy wobec światowych potęg gospodarczych, takich jak USA,
Japonia, Chiny, czy eksporterów surowców naturalnych, nawet jeśli obecnie
wizerunkowo UE traci z powodu kryzysu zadłużeniowego.
Członkostwo w UE z jednej strony oznaczałoby obowiązek przejęcia do systemu
prawa szwajcarskiego całości (liczącego ok. 100 tys. stron dokumentów) dorobku
prawnego UE (aqui communitaire), ale z drugiej przyniosłoby możliwość pełnego
uczestnictwa Szwajcarii w tworzeniu prawa europejskiego i udziału w procesie
podejmowania wszelkich innych decyzji we wszystkich instytucjach UE. Obecnie
największym problemem Szwajcarii jest, wynikająca z potrzeby podtrzymania bieżącej
współpracy, konieczność implementowania unijnego ustawodawstwa bez udziału
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w jego tworzeniu. Wagę tego problemu odzwierciedla zdecydowana konstatacja
zawarta w informacji na temat rozmów, jakie 8 lutego 2011 r. przeprowadziła w
Brukseli prezydent i minister spraw zagranicznych Michelin Calmy-Rey: „Szwajcaria
nie może w żadnym wypadku stać się państwem członkowskim UE de facto, bez prawa
współdecydowania. Automatyczne przejmowanie prawa UE przez Szwajcarię nie
wchodzi w rachubę”. 36
Ocenia się, że za przyczyną obowiązującej od 1988 r. regulacji dotyczącej
dostosowywania prawa szwajcarskiego do unijnego ok. 50% aktów prawnych
Szwajcarii zharmonizowanych jest z prawem Unii Europejskiej. 37 Jako następstwo
członkostwa Szwajcarii w UE pojawiłyby się ponadto:
■ Unia Gospodarcza i Walutowa: skoordynowana lub zharmonizowana
polityka gospodarcza, z ograniczeniem autonomii budżetowej i fiskalnej;
podporządkowanie

się

decyzjom

Europejskiego

Banku

Centralnego

odpowiedzialnego za politykę antyinflacyjną i pieniężną w całej UE;
Szwajcaria musiałaby w miejsce pełniącego wielokrotnie funkcje waluty
rezerwowej franka szwajcarskiego wprowadzić euro. Przeciwne takiemu
rozwiązaniu są banki i środowiska związane z funkcjonowaniem Szwajcarii
jako liczącego się światowego centrum finansowego. Podnoszą argument, że z
chwilą wprowadzenia euro Szwajcarski Bank Narodowy straci możliwość
wpływania na wysokość stóp procentowych odpowiednio do potrzeb krajowej
gospodarki. Obecnie stopy procentowe niższe niż unijne zapewniają tanie
kredyty, co pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy. Podwyższeniu do
najniższej stawki unijnej, tj. 15%, uległby VAT, który w Szwajcarii obecnie
wynosi 7,6%;
■ Wspólna Polityka Handlowa: jednolite cła zewnętrzne (unia celna),
eliminacja

taryfowych

ceł

wyrównawczych,

wymogu

świadectwa

pochodzenia i granic wewnętrznych, rezygnacja z umów handlowych z
państwami trzecimi (np. umów o wolnym handlu), subwencji eksportowych;
■ Wspólna Polityka Rolna: szeroki zakres wsparcia dla producentów
w sektorze rolnym w formie dopłat bezpośrednich i do produkcji, wsparcie
eksportu rolnego;
36

Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey in Brüssel,
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media.html
37
R. Schwok, Schweiz – Europäische Union..., op.cit., s. 72.

Medienmitteilung

8.02.2011;
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■ Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa: jednolite stanowisko
państw członkowskich UE w powiększającej się liczbie dziedzin stosunków
międzynarodowych.
W opinii Jakoba Kellenbergera, byłego sekretarza stanu oraz negocjatora umowy
EOG, a także pierwszego pakietu umów bilateralnych, przeciwnicy członkostwa
Szwajcarii w UE zbudowali wysokie emocjonalne mury, nie ma natomiast szerokiego i
silnego ruchu społecznego na rzecz członkostwa. Jego zdaniem Szwajcaria potrzebuje
obecnie rzeczowej i pogłębionej informacji o realnych możliwościach polityki
integracyjnej. 38 Powołując się na doświadczenia negocjacji w sprawie członkostwa w
EOG w latach 1990–1992, Kellenberger stwierdza, że w polityce integracyjnej
Szwajcarii istnieją w istocie tylko dwie możliwości: przystąpić do UE albo do niej nie
przystępować. Wszystkie inne opcje, o których się często mówi, nie stanowią realnej
alternatywy. W jego ocenie w rzeczywistości nie istnieje żadna trzecia, pośrednia droga
i tylko członkostwo zapewnia uczestnictwo we współdecydowaniu o procesie integracji
europejskiej. Inne rozwiązania to jedynie warianty pozostawania Szwajcarii poza Unią
Europejską. 39
W ocenie rządu federalnego formuła umów bilateralnych, jako podstawa realizacji
interesów Szwajcarii w stosunkach z UE, nie została wyczerpana. Do niedawna
większość

znawców

przedmiotu

uważała,

że

najbardziej

prawdopodobna

w perspektywie krótkoterminowej wydaje się kontynuacja pogłębiania więzi z UE
w oparciu o umowy bilateralne. Obecnie coraz częściej pojawiają się wątpliwości, czy
bilateralizm może być utrzymany jako strategia polityki integracyjnej również
w długiej perspektywie.
Oczywiście kontynuacja strategii bilateralizmu będzie zależna od gotowości do
współdziałania Komisji Europejskiej i państw Unii Europejskiej. Niektórzy badacze,
przekonani, że Bruksela traktowała umowy bilateralne jako sposób na przybliżanie
Szwajcarii do członkostwa, prognozowali większą powściągliwość UE, zwłaszcza w
sytuacji, gdy celu tego nie udało się zrealizować. Jednocześnie podkreślano, że pełnego
członkostwa

Szwajcarii

w

UE

nie

należy

wykluczać

w

perspektywie

długoterminowej. 40
38

Die Schweiz steht immer mehr allein, wywiad J. Kellenbergera dla szwajcarskiej gazety „Der Bund”,
11.08.2009.
39
Ibidem.
40
Zob.: referat minister spraw zagranicznych M. Calmy-Rey, Bilateraler Weg: Standortbestimmung und
Aussblick, Interlaken 17.01.2008; www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/speech.html
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Dla UE Szwajcaria ma szczególne znaczenie, z uwagi na porównywalny z
państwami członkowskimi zakres jej integracji z Unią. Udział w rynku
wewnętrznym, w tym wartość obrotów handlowych, swoboda przepływu osób i
przynależność do strefy Schengen oraz stosowanie regulacji Konwencji z Dublina,
współpraca naukowa i wymiana kulturalna oraz powiązania regionalne i
transgraniczne wyznaczają wysoką pozycję Szwajcarii w relacjach zewnętrznych
Unii Europejskiej. Stosunki gospodarcze UE ze Szwajcarią są bardziej stabilne niż z
innymi krajami świata. Zsumowanie wielkości handlu towarami i usługami między
UE a Szwajcarią w 2009 r. pokazuje, że wartość wymiany, wynosząca nieco ponad
273 mld euro (350 mld franków szwajcarskich), mimo recesji była tylko nieznacznie
niższa niż w roku 2007 (278 mld euro) i 2008 (291 mld euro). Bardziej dotknięty
kryzysem, ze spadkiem na poziomie 10% i 30% wolumenu wymiany towarów i
usług, okazał się handel UE z krajami rynków wschodzących, ale także z USA i
Japonią. Stosunki handlowe między UE i Szwajcarią były odporne na recesję w
gospodarce globalnej, na co duży wpływ miało dość szybkie jej przezwyciężenie w
Szwajcarii. Ilustruje to zamieszczona poniżej grafika.
Grafika 1. Wymiana handlowa UE (towary i usługi w mld euro).

Źródło: http://eeas.europa.eu/delegations/switzerland/images/press_corner/focus/2011-04-08tradegraphic.jpg.

Wymiana handlowa UE z resztą świata osiągnęła przykładowo w 2009 r. wartość
2297,2 mld euro, ze Szwajcarią natomiast 162,4 mld euro (eksport do Szwajcarii – 88,6
mld euro, import ze Szwajcarii – 73,8 mld euro). Z udziałem 7,1%, Szwajcaria jest
czwartym co do wielkości partnerem handlowym UE, za Stanami Zjednoczonymi
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(15,9%), Chinami (13%) i Rosją (7,9%). Należy do krajów, z którymi UE ma dodatni
bilans handlowy (w 2009 r. niemal 15 mld euro). Także znaczenie UE jako partnera
handlowego Szwajcarii trudno byłoby przecenić. Ponad 60% szwajcarskiego eksportu
przypada na UE i bez mała 80% importu pochodzi z tego obszaru. W całości handlu
zagranicznego Szwajcarii 68% stanowią obroty z UE.
Również handel usługami między UE a Szwajcarią okazał się odporny na kryzys.
W latach 2008–2009 obniżenie wartości wymiany usług wyniosło zaledwie 1,6%, co
daje najniższy spadek spośród wszystkich głównych partnerów z UE.
Tabela nr 22. Najwięksi partnerzy handlowi Szwajcarii.
Szwajcaria 2010, mld franków szwajcarskich
367
1.
UE
250,7
2.
USA
27,6
3.
Chiny
13,1
4.
Japonia
9,6
5.
Hongkong
6,4
6.
Indie
3,5
Źródło: Eidgenössische Zollverwaltung.

100%
68,3%
7,5%
3,6%
2,6%
1,7%
1,o%

Tabela nr 23. Najwięksi partnerzy handlowi UE.
Unia Europejska 2010, mld euro
2297.2
100%
1.
USA
364.5
15.9%
2.
Chiny
296,3
13,0%
3.
Rosja
181,1
7,9%
4.
Szwajcaria
162,4
7,1%
5.
Norwegia
106,3
4,6%
6.
Japonia
91,8
4,0%
Źródło: Eurostat; http://eeas.europa.eu/delegations/switzerland/images/press_corner/focus/201104-06tradegoodsch.jpg

Nie ma obecnie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o perspektywiczny kształt
relacji UE ze Szwajcarią, która pozostaje członkiem EFTA, ale nie należy do EOG, z
czego wynikają przedstawione wcześniej problemy z implementacją unijnego dorobku
prawnego. W szwajcarskim establishmencie pojawił się postulat utrzymywania
stosunków opartych na umowach bilateralnych, ale wzmocnionych umową ramową z
dialogiem politycznym oraz instrumentami pozwalającymi na pewien udział Szwajcarii
w unijnym procesie decyzyjnym. Niektóre ruchy polityczne, np. NEBS, dostrzegają w
niej wariant EOG II, co zdecydowanie odrzucają, opowiadając się za pełnym
członkostwem, jako jedyną właściwą formą relacji Szwajcarii z UE. Wiele wskazuje, że
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Berno zainteresowane jest stworzeniem swego rodzaju parasola nad umowami
bilateralnymi w postaci porozumienia, które pod względem substancjonalnym
nawiązywałoby do EOG. W odniesieniu do postulowanej umowy ramowej używa się
niekiedy określenia „umowa parasolowa”.
Jednak UE nie była w przeszłości, a także i dziś nie jest zbyt entuzjastycznie
nastawiona do wspomnianego rozwiązania, choć deklaruje otwartość na dyskusje o
koncepcji jako takiej. Głównym motywem dążeń Berna do zawarcia umowy ramowej
jest jej oczekiwany pozytywny wpływ w zakresie usuwania trudności natury
technicznej i administracyjnej w zarządzaniu umowami bilateralnymi. Wszystko
wskazuje na to, że mimo trwającej od wielu lat nieformalnej wymiany poglądów ani
Szwajcaria, ani tym bardziej UE nie zamierzają występować z formalnym
stanowiskiem w tej sprawie.
Przez długi czas istniało przekonanie, że w dającej się przewidzieć perspektywie
Szwajcaria pozostanie poza UE. Rząd federalny złożył wprawdzie w 1992 r. w Brukseli
formalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia do UE, ale w
związku z negatywnym wynikiem dwu referendów europejskich (w sprawie
członkostwa w EOG w 1992 r. i inicjatywy powszechnej dotyczącej natychmiastowego
rozpoczęcia negocjacji w 2001 r.) pozostaje on do dzisiaj „zamrożony”. Jednak nie
został

też

formalnie

wycofany,

mimo

wielokrotnie

powtarzanych

nalegań

antyeuropejskich środowisk politycznych, w tym AUNS i SVP. Dlatego można mówić
o istnieniu pewnej tradycji, ponieważ Szwajcaria nigdy nie wycofała także wniosku
o stowarzyszenie z EWG.
Wykreowany w pewnym momencie przez proeuropejskie kręgi polityczne
Szwajcarii wariant tzw. członkostwa light, którego podstawowym założeniem jest
akcesja do UE bez wstępowania do strefy euro i zachowanie franka szwajcarskiego, nie
trafiał na podatny grunt w Brukseli. Jest to m.in. skutek nowego rozkładu priorytetów
UE, determinowanych jej umacniającym się statusem gracza na scenie globalnej. W
tym układzie Szwajcaria z tradycyjnym podejściem, w którym stawia się na
maksymalizację korzyści ekonomicznych i minimalizację kosztów, straciła przestrzeń
do manewru w ramach polityku bilateralizmu. Dowodzi tego nie tylko brak postępu, ale
artykułowane obecnie jednoznacznie negatywne stanowisko Brukseli w sprawie
umowy ramowej.
Wśród czynników kształtujących nowe przesłanki należy wymienić również
zmiany w zakresie stosowania szwajcarskiej tajemnicy bankowej, sporu podatkowego
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z Komisją Europejską oraz konfliktu szwajcarskiego banku UBS z władzami
podatkowymi USA. W szwajcarskiej debacie na temat polityki integracyjnej pojawiła
się refleksja dotycząca ograniczeń bilateralizmu jako strategii polityki integracyjnej
i nieodzownych, być może w nieodległej perspektywie, nowych rozstrzygnięć w tym
zakresie. W niewielkim stopniu takie potrzeby wskazuje przyjęty 2 września 2009 r.
raport rządowy w sprawach polityki zagranicznej i wypowiedzi wpływowych
polityków, w tym minister spraw zagranicznych M. Calmy-Rey. 41 Do kwestii potrzeb
tego etapu polityki integracyjnej odniósł się też były główny negocjator umowy EOG, a
obecnie wykładowca i teoretyk integracji gospodarczej prof. Franz Blankart. 42 Zwrócił
uwagę na liczne słabości bilateralizmu i postulował powrót do idei EOG, gdyż w innej
sytuacji jedyną opcją pozostanie w jego opinii członkostwo w UE. Umowy bilateralne
w istocie oznaczają większe podporządkowanie Szwajcarii Unii Europejskiej niż w
przypadku przystąpienia do EOG. Blankart stawia następujące, faktycznie retoryczne,
pytania:
■ Dlaczego Berno nie proponuje uznania na zasadzie wzajemności
ekwiwalencji

przepisów

ubezpieczeniowa

43

prawnych,

co

przewiduje

Umowa

i regulacje w ramach EOG?

■ Jak długo możliwy będzie bilateralizm w wydaniu ukształtowanym na
skutek odrzucenia EOG w powiązaniu z zasadą autonomicznego
przejmowania prawa Wspólnoty?
■ Kiedy osiągnięty zostanie taki stopień autonomicznej implementacji
prawa, przy którym Szwajcaria stanie się gospodarczą i prawną kolonią UE
z lokalną administracją, i tym samym będzie musiała potwierdzić
przystąpienie do UE?
Uczony konstatuje następnie, że rozmiar przejmowanego prawa określa w istocie
stopień jednostronnej, narodowej zależności. W ocenie F. Blankarta akcesja Islandii i
Norwegii 44 do UE stworzyłaby Szwajcarii niepowtarzalną szansę przystąpienia do
EOG lub podpisania innego analogicznego traktatu. Tym samym uzyskałaby
41

Zob.: wywiad T. Kirchnera ze szwajcarską minister spraw zagranicznych M. Calmy-Rey o wadach i
zaletach wejścia do UE oraz o naruszonym wizerunku Szwajcarii, Sind wir noch autonom genug? Das ist
die zentrale Frage, „Süddeutsche Zeitung”, 26.10.2009.
42
Zob.: F. Blankart, Mitgestaltung oder Nachvollzug, „NZZ am Sonntag”, 25.10.2009.
43
Patrz: rozdział III, pkt 3.1. niniejszej pracy.
44
Najnowsze badania pokazują, że poparcie Norwegów dla członkostwa w UE spadło do 30,6%. To
najniższy wskaźnik od pięciu lat. Norwegowie odrzucali do tej pory akces do UE dwukrotnie, w
referendach z 1972 i 1994 r. Zob.: „Życie Warszawy”, 24.03.2010. Norwegia jest jednak członkiem
EOG, co w zakresie stosunków z UE zasadniczo różni ją od Szwajcarii.
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możliwość, której nie dają umowy bilateralne, korzystania z instytucjonalnej
nadbudowy, co oznacza współuczestnictwo w tworzeniu prawa. 45 Porozumienia
dotyczące obszarów nieobjętych regulacjami EOG pozostałyby w mocy, np.
stowarzyszenie w ramach Układu z Schengen. W sytuacji gdy chodzi o suwerenność
kraju, przedstawiciele polityki winni przezwyciężyć zadawnioną niechęć do EOG i
podjąć wysiłki zmierzające do ukształtowania nowego stosunku wyborców, a
faktycznie zdobycia ich zgody na zawarcie umowy typu EOG. Gdyby to nie było
możliwe, politycy uzyskają zasadnie prawo do realizacji działań mających na celu
wejście do UE lub co najmniej odejście od dotychczasowego kształtu strategii
bilateralizmu. 46 W skrótowym ujęciu powyższa wizja to ponowna próba rozwiązania
problemów polityki integracyjnej przez powrót do idei członkostwa w EOG, natomiast
gdyby

okazało

się

to

niemożliwe

– zaakceptowania rozstrzygnięcia w postaci członkostwa w UE:
Równie zdecydowane stanowisko w tej kwestii formułuje inny szwajcarski
politolog René Schwok, który uważa, że w rzeczywistości z powodu konieczności
implementacji dorobku prawnego UE do prawa krajowego Szwajcaria staje się swego
rodzaju satelitą Unii Europejskiej, a instytucja demokracji bezpośredniej, do której tak
przywiązani są Szwajcarzy, traci, przynajmniej częściowo, swój sens. Jego zdaniem
fakt,

że

przejmowanie

prawodawstwa

unijnego

nazywa

się

eufemistycznie

autonomicznym, nie zmienia w niczym istoty rzeczy. Implementacja prawa UE jest
nieodzowna, bo tylko w ten sposób można zapobiegać dyskryminacji i chronić się
przed stratami natury gospodarczej, nieuchronnymi w sytuacji różnic w regulacjach
prawnych Szwajcarii i UE. 47 R. Schwok stoi na stanowisku, że jedynie w wyniku
wstąpienia do UE, a tym samym uzyskania możliwości udziału w procesie stanowienia
prawa w Radzie i w Parlamencie UE, Szwajcaria mogłaby odzyskać część
suwerenności, którą w obecnym stanie rzeczy traci. 48
Y. Papadopulos, jako autor opracowania poświęconego prognozie relacji
Szwajcarii i UE, powołując się na opinie znanych specjalistów i autorytetów
naukowych, m.in. P. Dardanellego, A. Trechsela, D. Gensera i G. Kreisa, 49 ocenia, że
generalny scenariusz przyszłych stosunków Szwajcarii z UE jest mniej optymistyczny
45

F. Blankart, Mitgestaltung oder Nachvollzug, „NZZ am Sonntag”, 25.10.2009.
Ibidem.
47
R. Schwok, Schweiz – Europäische Union Beitritt unmöglich, op.cit., s. 97.
48
Ibidem, s. 98.
49
. Switzerland and the European Union, Routledge, London, New York 2007, s. XII.
46
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dla kręgów proeuropejskich. W jego ocenie gdyby nawet pewnego dnia szwajcarscy
wyborcy opowiedzieli się w obligatoryjnym referendum za członkostwem w UE, to
iluzją byłoby oczekiwać, że podobnie zagłosuje także niezbędna w tamtejszym
systemie demokracji bezpośredniej większość kantonów. I to mimo poparcia
udzielanego generalnie przez rządy kantonalne polityce integracyjnej opartej na
umowach bilateralnych.
Warto

odnotować

także,

że

w

każdej

dyskusji

dotyczącej

aspektów

gospodarczych akcesji do UE pojawia się istotna kwestia wysokości składki
członkowskiej Szwajcarii, którą należałoby rokrocznie przekazywać do unijnego
budżetu. Według rządowego raportu z 2006 r. wynosiłaby 3,4 mld franków
szwajcarskich. Obliczenie tej składki na dziś ma czysto hipotetyczny charakter. W
przypadku członkostwa Szwajcaria byłaby z całą pewnością płatnikiem netto do kasy
UE, a wysokość jej wkładu stanowiłaby różnicę między obowiązkową składką
określaną według wielu kryteriów (liczby mieszkańców, wysokości PKB, liczby krajów
członkowskich itd.) i otrzymywanych z budżetu UE systemowych płatności na rzecz
krajów członkowskich. Jednocześnie w omawianej ekspertyzie dla rządu jako koszty
techniczno-administracyjnej obsługi integracji realizowanej w oparciu o umowy
bilateralne wymienia się kwotę 472 mln franków, co uwypukla znacznie niższe koszty
realizowanej obecnie strategii integracyjnej. 50
8.3. Szanse i ograniczenia współpracy w ramach WPZiB oraz WPBiO
Nie będąc członkiem UE, Szwajcaria nie uczestniczy w realizacji unijnej
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Nie ma w związku z tym możliwości
wpływania na politykę zagraniczną Unii, ale dysponuje znacznie większą autonomią w
zakresie prowadzenia własnej. Problem szwajcarskiej polityki zagranicznej w
warunkach członkostwa w UE to jedno z wielu zagadnień, które są dyskutowane w
ramach debaty nad perspektywami polityki integracyjnej. Stanowi ze zrozumiałych
względów przedmiot zainteresowania rządu szwajcarskiego, który w 2008 r. zamówił
poświęcone

tym

zagadnieniom

ekspertyzy

badawcze. 51

Prowadzone

pod

kierownictwem prof. Laurenta Goetschela w Instytucie Europy Uniwersytetu w Bazylei
badania pozwoliły na sformułowanie wniosków dających wyobrażenie na temat
50

R. Schwok, Schweiz – Europäische Union..., op.cit., s. 118.
L. Goetschel, D. Michel, Der aussenpolitische Handlungsspielraum der Schweiz als Nichtmitglied der
Europäischen Union: ein Blick auf einige Aspekte der Friedensförderung, „Baslerschriften zur
europäischen Integration” nr 89/2009.

51
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skutków członkostwa Szwajcarii w UE dla jej polityki zagranicznej. Zakładając udział
Szwajcarii we WPZiB, analitycy wskazują zarówno związane z tym korzyści, jak i
pewne straty. Wśród korzyści wymieniają zwiększone możliwości wpływania na proces
kształtowania polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa oraz uzyskiwania
szerszych informacji w tym zakresie. Z kolei straty postrzegane są w kontekście
koniecznych ograniczeń własnych inicjatyw Szwajcarii i jej aktywności na scenie
międzynarodowej. Generalny wniosek wynikający z badań mówi, że zyski
z uczestnictwa w strukturach WPZiB państw małych są w istocie większe niż straty.
Jako zaletę pozostawania poza strukturami UE uznaje się możliwość zachowania
autonomii w polityce zagranicznej, co znajduje wyraz w jej kształtowaniu zgodnie z
własnymi priorytetami. Z drugiej strony jednak Szwajcaria ponosi straty z powodu
nieuczestniczenia w procesie konsultacyjno-decyzyjnym UE. By temu przeciwdziałać,
Berno utrzymuje regularne kontakty z przedstawicielami kraju sprawującego
prezydencję w Radzie UE, a w 2004 r. zgłosiło postulat uruchomienia między
Szwajcarią i UE dialogu politycznego. 52 W badaniach rozważany był też wpływ
pozostawania poza UE na stopień realizacji celów polityki zagranicznej Szwajcarii i jej
aktywność na scenie międzynarodowej. W rezultacie autorzy ekspertyzy, L. Goetschel
i Daniel Michel, sformułowali następujące oceny:
■ Szwajcaria nie jest wprawdzie związana unijną polityką w ramach WPZiB
i Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, niemniej jednak są to obszary,
w których realizuje identyczne lub analogiczne cele jak UE;
■ Brak członkostwa nie stanowi przeszkody we włączaniu się w działania UE
w ramach WPBiO, choć wymaga to zgody strony unijnej i każdorazowo dużych
wysiłków koordynacyjnych;
■ Członkostwo w UE oznaczałoby zmniejszenie przestrzeni aktywności
w obszarze polityki międzynarodowej w stosunku do posiadanej obecnie.
Jednak jeśli jej idee znajdą akceptację pozostałych państw, uzyskają również
szersze międzynarodowe wsparcie;
■ Na mocy Traktatu z Lizbony wzrośnie siła oddziaływania UE w polityce
międzynarodowej, co dla Szwajcarii oznacza zwiększenie trudności w
pozycjonowaniu własnej aktywności, nieodzownej dla podtrzymania pozycji
międzynarodowej;
52

Medienmitteilung der Bundes: Gipfeltreffen Schweiz – EU: Politische Einigung in den bilateralen
Verhandlungen, 19. Mai 2004.
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■ Obecnie Szwajcaria wchodzi w wolne przestrzenie międzynarodowej polityki,
występując

w

roli

budowniczego

mostów,

co

nie

będzie

możliwe

w dotychczasowym stopniu w warunkach członkostwa w UE.
W podsumowaniu badań zwrócono uwagę, że Szwajcaria, niezależnie od tego czy
jest, czy nie jest członkiem UE, powinna w swojej polityce brać pod uwagę stanowisko
Brukseli. Jednak nie będąc członkiem UE, może nie uwzględniać jej opinii, choć grozi
to ponoszeniem określonych kosztów. Berno ma szanse wykorzystać możliwości
działania w przestrzeni międzynarodowej najlepiej, gdy zapewni swym inicjatywom
szerokie poparcie w układzie wewnętrznym, a jednocześnie wzmocni współpracę z UE
w obszarze polityki międzynarodowej.
Komentując sformułowane w ekspertyzie wnioski, wypada stwierdzić, że nie
zawierają w gruncie rzeczy nowych ocen czy nowego podejścia, wskazującego
wyzwania polityki integracyjnej, z którymi Szwajcarii przyjdzie się zmierzyć. W istocie
tezy, które przedstawili autorzy, oznaczają poparcie dla realizowanej obecnie przez rząd
Szwajcarii strategii bilateralizmu wspieranej przez koła gospodarcze i sektor
bankowy. 53
Proces dostosowania do współczesnych wymogów udziału w międzynarodowych
akcjach pokojowych jest dla Szwajcarii istotnym wyzwaniem. W dużej części
establishmentu politycznego ugruntowało się przekonanie, że skuteczna polityka
prewencji i stabilizacji bezpieczeństwa związana jest z koniecznością angażowania
wojska. Oczekuje się natomiast, że będzie to przynosić skuteczne rozwiązywanie
konfliktów i ograniczać negatywny wpływ konfliktów w Europie i poza nią na
bezpieczeństwo

Szwajcarii.

Współczesne

akcje

pokojowe

winny

w

ocenie

szwajcarskich ekspertów koncentrować się przede wszystkim na niwelowaniu przyczyn
konfliktów, m.in. przez tworzenie społeczeństwa demokratycznego, jako efektywnego
czynnika stabilizowania bezpieczeństwa i utrzymania pokoju. 54 Przez długi czas
neutralność była wyjaśnieniem absencji Szwajcarii w międzynarodowych akcjach
pokojowych. Od 1990 r. warunkiem takiego udziału jest decyzja Rady Bezpieczeństwa
ONZ. Za najważniejsze dla bezpieczeństwa Szwajcarii obszary uznaje się południowowschodnią Europę i region Morza Śródziemnego. Perspektywicznie, obok aktywności

53

B. Strzyżewska, System bankowy Szwajcarii na tle procesów integracyjnych w Europie, Bonami,
Poznań 2002, s. 160.
54
Menschliche Sicherheit: Entstehung, Debatten, Trends, CSS Analysen zur Sicherheitspolitik nr 90,
März 2011, Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich.
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w ramach Partnerstwa dla Pokoju, Berno zakłada współpracę ze strukturami
bezpieczeństwa, które stworzy UE. 55
Nie istnieje podobna do gospodarczej pragmatyczna konwergencja między
Szwajcarią i UE w zakresie polityki bezpieczeństwa, mimo strategii „bezpieczeństwo
przez kooperację” przyjętej przez rząd i ogłoszonej w raporcie w sprawie polityki
bezpieczeństwa w 2000 r. Współpraca w ramach WPBiO ma charakter selektywny i
jest realizowana w formacie ad hoc. 56 Szwajcaria inaczej niż neutralne państwa
członkowskie, Austria, Szwecja, Finlandia i Irlandia, nie ma możliwości koordynacji
swojego planowania wojskowego w ramach WPBiO oraz udziału w realizacji koncepcji
Grup Bojowych Unii Europejskiej. Odbiera to jako restryktywne podejście ze strony
UE, tym bardziej że inne kraje niebędące członkami UE mają takie możliwości (np.
Norwegia uczestniczy w działaniach Nordyckiej Grupy Bojowej i w europejskim
planowaniu wojskowym). 57 W opinii ekspertów szwajcarskich kwestia utrzymania
niezależności w zakresie polityki bezpieczeństwa i wiarygodności sił zbrojnych
Szwajcarii w długiej perspektywie determinuje orientację na europejską strategię
bezpieczeństwa.
Realizując politykę bilateralizmu, Berno zgłosiło także swoje zainteresowanie
umowami w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, m.in. porozumieniem z
Europejską Agencją Obrony. Porozumienie takie, w formie nienakładającej na strony
zobowiązań, podpisane zostało 16 marca 2012 r. w Brukseli 58 przez szefową EAO
Claude-France Arnould i szefa Misji Szwajcarii przy UE, ambasadora Jacques’a de
Watteville’a. W istocie tworzy ono formalną podstawę do współpracy i Szwajcaria
sama będzie decydować, jakie informacje dostarczy stronie partnerskiej oraz w jakich
projektach czy programach będzie uczestniczyć. 59 Udział w konkretnym projekcie
poprzedzony zostanie każdorazowo podpisaniem oddzielnego porozumienia.
55

Sicherheitspolitischer Bericht: Kernpunkte und Debatten, CSS Analysen zur Sicherheitspolitik nr 50,
März 2009, Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich, s. 3.
56
Die ESVP nach dem EU-Reformvertrag: kohärenter und effizienter?;
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/CSS-Analysen-28.pdf
57
Zob.: Europejskie Siły Szybkiego Reagowania (European Union Rapid Reaction Force – ERRF);
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Si%C5%82y_Szybkiego_Reagowania
58
Zob.: Unterzeichnung der Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen der Europäischen
Verteidigungsagentur und der Schweiz;
http://www.ar.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/aktuell/media/mediasingle.43783.nsb.html,
Szwajcaria rozpoczyna współpracę z EDA; http://www.uniaeuropejska.org/szwajcaria-rozpoczynawspolprace-z-eda
59
Schweiz kooperiert mit Europäischer Verteidigungsagentur;
http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/schweiz/schweiz_kooperiert_mit_europaeischer_verteidigungsage
ntur_1.15823756.html
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W zakresie współpracy z UE na rzecz umacniania pokoju Szwajcaria wykazuje
dużą powściągliwość i nie wychodzi poza nieformalne rozmowy z przedstawicielami
dyplomacji lub tzw. specjalnymi wysłannikami UE. Współpraca na szczeblu
polityczno-strategicznym nie jest sformalizowana i w praktyce polega na uczestnictwie
obserwatorów

szwajcarskich

w

misjach

Komisji

Europejskiej

i

Parlamentu

Europejskiego monitorujących przebieg wyborów. Przykładowo w 2010 r. Szwajcaria
oddelegowała do takich prac 32 obserwatorów. Duży potencjał ma też współpraca w
zakresie cywilnych i wojskowych misji pokojowych w ramach WPBiO. Wskazują na to
doświadczenia z udziału szwajcarskich specjalistów w misji EULEX w Kosowie i
Bośni oraz bezpośrednie współdziałanie ze strukturami odpowiedzialnymi w Komisji
Europejskiej za organizację misji. 60
Należy podkreślić, że nie zostały zrealizowane opracowane w 2004 r. plany
wynegocjowania umowy określającej podstawowe reguły udziału Szwajcarii w
cywilnych i wojskowych misjach pokojowych prowadzonych przez UE w ramach
Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. 61 Przyczyną są uwarunkowania
wewnętrzne. Ze względu na nie współpraca z UE w ramach polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa byłaby szczególnie trudnym obszarem negocjacyjnym i musiałaby być
bardziej ograniczona niż w przypadku bezpieczeństwa wewnętrznego oraz sektorów
gospodarczych.
Jednocześnie dominuje ocena, że następujące w ostatnim okresie przemiany
w środowisku międzynarodowym skutkują wzrostem gotowości do współdziałania
Szwajcarii i UE w obszarze polityki bezpieczeństwa. W zakresie polityki wspierania
pokoju eksperci sugerują przeprowadzenie rozpoznania, gdzie Szwajcaria mogłaby
uzyskać wartość dodaną w sposób autonomiczny, przy jednoczesnym stałym
poszukiwaniu możliwości współpracy, w tym ustalania wspólnych środków działania z
UE. Konieczne wydaje się wsparcie UE w realizacji polityki sankcji na zasadzie
autonomicznych decyzji oznaczających przyłączenie się Szwajcarii do działań UE. Taki
kierunek polityki winien być postrzegany podobnie jak cieszący się poparciem udział
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ETH Zürich, Center for Security Studies, CSS Analysen zur Sicherheitspolitik, nr 87, Februar 2011.
Draft Agreement between the European Union and the Swiss Confederation establishing a framework
for the participation of the Swiss Confederation in the European Union crisis management operations.
15. September 2004; http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st12/st12426.en04.pdf
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w operacjach pokojowych w regionie Bałkanów Zachodnich – w Kosowie 62 oraz Bośni
i Hercegowinie. 63
Generalnie uznaje się, że status państwa neutralnego nie jest sprzeczny z zasadami
obowiązującymi w ramach WPBiO. Państwa określane mianem neutralnych wyznają te
same wartości co inni członkowie UE, stawiają sobie te same cele (pokój,
bezpieczeństwo,

stabilność),

a

system

podejmowania

decyzji

ma

charakter

międzyrządowy. Ponadto nie sprecyzowano obowiązków w zakresie wspólnej obrony.
W kontekście WPBiO powstała potrzeba określenia możliwości równoczesnego
stosowania zasady neutralności i zachowania spójności działań zewnętrznych, m.in. w
płaszczyźnie bezpieczeństwa całej UE. Praktyczne rozwiązania w tym zakresie przyjęte
zostały w odniesieniu do Irlandii w przededniu referendum w sprawie Traktatu z
Lizbony i można je potraktować jako uzgodnione stanowisko państw członkowskich
UE. Miałoby ono zastosowanie w odniesieniu do Szwajcarii w trakcie ewentualnych
negocjacji dotyczących akcesji do UE. 64
8.4. Imperatyw współpracy z Unią Europejską
Stosunki Szwajcarii i UE znajdują silne podstawy w identycznym pojmowaniu
podstawowych wartości: demokracji, wolności obywatelskich, praw człowieka i
państwa prawa. Unia Europejska ze swymi 27 krajami członkowskimi jest
najważniejszym partnerem Szwajcarii, przede wszystkim w dziedzinie stosunków
gospodarczych, kulturalnych i w pewnym sensie politycznych.
Polityka integracyjna, rozumiana jako ciąg reakcji i specyficznego udziału
w postępującym procesie integracji europejskiej, pozostaje jednym z priorytetów
polityki zagranicznej Konfederacji Szwajcarskiej, co podkreślono w poprzednich
rozdziałach niniejszej pracy.
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Parlament Szwajcarii zatwierdził wiosną 2011 r. przedłużenie do roku 2014 udziału jednostki armii
szwajcarskiej Swisscoy, w sile 235 ochotników, w międzynarodowej misji pokojowej KFOR w Kosowie
oraz czasowe zwiększenie jej liczebności o 80 osób; http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home/
themen/einsaetze/peace/swisscoy.html
63
Rząd w Bernie podjął 16.02.2011 r. decyzję o zwiększeniu liczby żołnierzy uczestniczących
w przedsięwzięciach European Union Force (EUFOR) w Bośni i Hercegowinie o sześć osób tworzących
mobilny zespół treningowy do działań w misji ALTHEA. Podstawą prawnomiędzynarodową jest
Rezolucja 1575 ONZ; http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home/themen/einsaetze/peace/eufor.html
64
Szefowie państw i rządów 27 państw członkowskich podczas posiedzenia Rady Europejskiej w
Brukseli 18–19.06.2009 r. zgodzili się przyjąć gwarancje neutralności Irlandii, potwierdzające jej prawo
do suwerennego stanowienia o uczestnictwie w polityce obronnej i bezpieczeństwa UE i prowadzonych
w jej ramach misjach.
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Za w pełni zasadną należy uznać konstatację, że Szwajcaria jest i jednocześnie nie
jest w UE, albo – jak definiują inni – jest z nią zintegrowana, choć nie ma formalnego
członkostwa. Pozostając poza UE, umacnia przeświadczenie swoich obywateli o pełnej
suwerenności, a przez wysoki stopień integracji, dzięki umowom bilateralnym i
implementacji dorobku prawnego UE, uzyskała szeroki zakres europeizacji, 65 inaczej
– eurokompatybilności. 66 Nie mogąc zrealizować celu, jakim jest członkostwo w UE, i
mając jednocześnie na uwadze konieczność przeciwdziałania politycznej izolacji w
Europie, rząd Szwajcarii był w pewnym sensie zmuszony po odrzuceniu w referendum
członkostwa w EOG do podążania drogą pośrednią, jaką jest przedstawiona
w poprzednich rozdziałach polityka bilateralizmu.
Cytowany już Papadopulos, podejmując próbę nakreślenia perspektyw polityki
integracyjnej Szwajcarii, 67 uznaje za prawie niemożliwy zwrot, który polegałby na
odwróceniu się od Unii Europejskiej i zdeprecjonowaniu jej jako priorytetowego
partnera Konfederacji w relacjach zewnętrznych. Nieuchronne w takiej sytuacji
zerwanie umów bilateralnych prowadziłoby do politycznej izolacji Szwajcarii i
gospodarczej dezintegracji. Szwajcarzy zdają sobie sprawę, że osłabienie relacji z UE,
nie mówiąc o całkowitym zerwaniu z nią współpracy, nie leży w ich interesie i dawali
temu niejednokrotnie wyraz w tzw. referendach europejskich. 68 Tym samym wykazali,
że mają pełną świadomość istoty i nieodzowności współpracy z UE oraz będącą jej
następstwem zdolność formułowania niezależnych ocen. Było to widoczne zwłaszcza
na tle antyintegracyjnych nastrojów w Europie Zachodniej, które przesądziły m.in.
o odrzuceniu Traktatu Konstytucyjnego przez elektorat Francji i Holandii w 2005 r.
Przywiązanie do praktyki bezpośredniej demokracji jest w istocie kluczową
przeszkodą w przystąpieniu Szwajcarii do UE. Społeczeństwo obawia się bowiem, że
członkostwo w UE nadwerężyłoby jego prerogatywy i suwerenność kraju. Analogiczne
oceny istnieją w odniesieniu do pozostałych filarów szwajcarskiej tożsamości, tj.
federalizmu i neutralności.

65

Pod pojęciem europeizacji Szwajcarii rozumie się głównie procesy będące skutkiem wprowadzenia
swobody przepływu osób i włączenia do wspólnej przestrzeni Schengen. Zob.: P. Koch , S. Lavenex, The
(contentious) human face of Euaropeanization [w:] Switzerland and the European Union, a close,
contradictory and misunderstood relationship, red. C.H. Church, Routledge, London 2007, s. 145.
66
Szerzej na ten temat zob.: Martin Philipp Wyss, Europakompatibilität und Gesetzgebungsverfahren im
Bund; http://www.bk.admin.ch
67
W. Linder, T.H. Ballmer-Cao, Das Politische System der Schweiz von Morgen, „Annuaire suisse de
science politique” nr 31, 1991, s. 337–361.
68
Zob.: Tabela 2. Referenda związane bezpośrednio z polityką integracyjną Szwajcarii.
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Sektorowe umowy bilateralne w połączeniu z autonomiczną implementacją
unijnego dorobku prawnego zaowocowały dużym stopniem harmonizacji prawa
szwajcarskiego, 69 a osiągnięty stan stosunków z Unią Europejską, mierzony zwłaszcza
dostępem Szwajcarii do unijnego rynku wewnętrznego, zasadnie określa się jako
uprzywilejowane partnerstwo. Jest ono rezultatem realizowanej od 1992 r. strategii
bilateralizmu, w której podstawę stosunków z UE stanowią sektorowe umowy
bilateralne, zawierające szczegółowe regulacje kooperacji w wybranych dziedzinach,
ważnych z punktu widzenia interesów jednej i drugiej strony.
Porównanie stopnia europeizacji prawa Szwajcarii i będącej od 1995 r. w UE
Austrii daje dość zaskakujący wynik, wskazujący na minimalne tylko różnice. Ilustrują
to diagramy opracowane na podstawie wyników badań ustawodawstwa, które w latach
1996–2005 przeszło proces legislacji w parlamentach wymienionych krajów. Autor Ali
Arbia 70 przeanalizował 200 wybranych losowo ustaw pod kątem ich zgodności
z dorobkiem prawnym UE.
Diagram 2.
Europeizacja prawa w Szwajcarii
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http://www.scienceblogs.de/zoonpolitikon/2009/02/vermeintliche-souveranitat-die-

schweiz-und-die-europaische-union.php

Na obecnym etapie rozwoju stosunków szwajcarsko-unijnych realizacja umów
bilateralnych pierwszego i drugiego pakietu oraz towarzyszących im ok. 100
porozumień technicznych stanowi podstawową płaszczyznę aktywności i wypełnia
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Więcej na ten temat zob.: Ali Arbia, The Road not Taken – Europeanisation of Laws in Austria and
Switzerland 1996–2005, Studies and Working Papers, no. 1, Graduate Institute of International and
Development Studies, Geneva 2008.
70
Ali Arbia, Vermeintliche Souveränität, die Schweiz und die Europäische Union; http://www.scienceblogs.
de/zoonpolitikon/2009/02/vermeintliche-souveranitat-die-schweiz-und-die-europaische-union.php
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wytworzone ramy współpracy. Podkreślić trzeba, że proces ten przebiega w warunkach
zwiększającego się wpływu regulacji będących dorobkiem prawnym UE.
Podtrzymanie współpracy, a zwłaszcza jej dalszy rozwój, wymaga zawarcia
nowych umów bilateralnych w ponad 20 obszarach. Rząd szwajcarski stoi na
stanowisku, że należy nadal realizować strategię bilateralizmu, ponieważ dobrze służy
rozwojowi współpracy i interesom Szwajcarii, a jej potencjał daleki jest od
wyczerpania. Istotne znaczenie ma fakt, że strategia ta cieszy się poparciem dużej
części elektoratu. Za jej kontynuacją są środowiska i organizacje gospodarcze, które
domagają się nowych porozumień ułatwiających dostęp do tych segmentów rynku
wewnętrznego UE, które nie zostały objęte dotychczasowymi układami. Za umowami
bilateralnymi opowiadają się też uznane autorytety, np. Kaspar Villiger, były członek
rządu szwajcarskiego z ramienia liberalnej partii FDP, dwukrotny prezydent Szwajcarii,
a także autor wydanej w 2009 r. książki Eine Willensnation muss wollen. Podkreśla on
jednak, że w przyszłości droga umów bilateralnych będzie trudniejsza, 71 i wymienia
konkretne powody:
■ nastąpił względny spadek znaczenia stosunków ze Szwajcarią po rozszerzeniu
UE do obecnego stanu 27 państw członkowskich. Unia będzie więc angażować się
tylko tam, gdzie dostrzeże własny interes, na co wskazuje m.in. sprawa sporu
podatkowego. Szwajcarię dzieli od grupy nowych państw często nie tylko dystans
geograficzny, ale również brak rozwiniętych powiązań, jakie łączą ją ze starymi
krajami członkowskimi;
■ zaabsorbowana rozwiązywaniem własnych problemów wewnętrznych, UE
mniej czasu poświęci sprawom outsidera, który postrzegany jest jako beneficjent
procesu integracji europejskiej.
Podstawowe znaczenie będzie miało rozstrzygnięcie w sprawie nowego
mechanizmu współpracy, który w oczekiwaniu Berna oznaczałby jakąś formę
uczestnictwa kraju w unijnym procesie tworzenia prawa, a jednocześnie uwzględniałby
ograniczenia

wynikające

z

faktu,

że

Szwajcaria

nie

ma

statusu

państwa

członkowskiego. Dziś UE wymaga od niej pełnej implementacji odnoszącego się do
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K. Williger, Eine Willensnation muss wollen. Die politische Kultur der Schweiz: Zukunfts – oder
Auslaufmodell?, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2009, s. 352.
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negocjowanych umów bilateralnych dorobku prawnego oraz jego nowelizacji i raczej
nie należy się spodziewać, że w najbliższym czasie stanowisko to ulegnie zmianie. 72
Zilustrowaną sytuację potwierdza przebieg rozmów, które w lipcu 2010 r.
w Brukseli przeprowadziła prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Doris Leuthardt. 73
Zdecydowano wówczas o powołaniu szwajcarsko-unijnego zespołu ekspertów, któremu
postawiono

zadanie

wypracowania

rozwiązań

w

zakresie

współpracy

instytucjonalnej. 74 Obejmuje ona newralgiczną kwestię stworzenia mechanizmu
definiującego warunki implementacji nowo tworzonego prawa wspólnotowego,
powołania instytucji niezależnego nadzoru nad jego przestrzeganiem oraz opracowania
procedur rozwiązywania sporów. Ponadto Szwajcaria widzi w pracy tego zespołu
szansę przekonania Komisji Europejskiej do ponownego rozważenia sprawy zawarcia
tzw. umowy ramowej. UE nie jest gotowa do realizacji tego postulatu, uznaje bowiem,
że pod uwagę może być brana jedynie umowa o przystąpieniu do EOG.
Berno zdecydowanie odrzuca natomiast stawiany przez Komisję Europejską
warunek implementacji aqui communitaire, argumentując, że stanowiłoby to
niedopuszczalne naruszenie suwerenności kraju.
W sierpniu 2010 r. rząd Szwajcarii odbył specjalne posiedzenie poświęcone
perspektywom polityki integracyjnej. W ogłoszonym po posiedzeniu komunikacie, a
następnie w rządowym raporcie z 17 września 2010 r., przedstawiono stanowisko, że
mimo trudności w stosunkach z UE Szwajcaria będzie kontynuować dotychczasową
politykę opartą na strategii umów bilateralnych. 75 Rząd dał wyraz przekonaniu, że
strategia bilateralizmu jest nadal skutecznym instrumentem polityki integracyjnej w
układzie zewnętrznym i cieszy się znaczącym poparciem w Szwajcarii. Trudności w
realizacji tej strategii pozostają jego zdaniem w bezpośrednim związku ze
stanowiskiem UE, która zdecydowanie domaga się implementacji prawa dotyczącego
obszarów negocjowanych umów bilateralnych i odnośnych regulacji w przyszłości.
Viviane Reding, wiceprzewodnicząca KE i komisarz ds. sprawiedliwości, praw
podstawowych i obywatelstwa, podczas pobytu w Szwajcarii w listopadzie 2010 r.
dobitnie wyraziła ocenę, że umowy bilateralne są w istocie przestarzałą i nieprzydatną
już formą stosunków Szwajcarii i UE, zwłaszcza z uwagi na będącą rezultatem Traktatu
72

Center for Security Studies, ETH Zürich, „CSS Analysen zur Sicherheitspolitik” nr 106, Dezember
2011, s. 2.
73
U. Geiser, Ungewissheit über künftige Beziehungen zur EU, Swissinfo, 16. August 2010.
74
Ibidem.
75
Bundesrat setzt im Verhältnis zur EU auf Kontinuität und führt den bilateralen Weg fort;
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/recent/media/single.html?id=34656
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z Lizbony dynamikę integracji. Niedługo potem zasadnicze stanowisko UE w sprawie
rozwoju relacji ze Szwajcarią ujęto w dokumencie przyjętym w grudniu 2010 r. na
posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich. 76
Badania prowadzone przez Szwajcarskie Towarzystwo Praktycznych Badań
Socjologicznych wykazały, że negatywny stosunek Szwajcarów do członkostwa w UE
utrzymuje się na niezmienionym poziomie od dziesięcioleci, a w ostatnim okresie uległ
nawet wzmocnieniu. 77 Sytuacja ta inspiruje do refleksji, tym bardziej że zarówno
Szwajcaria, jak i UE odwołują się do tych samych wartości podstawowych: demokracji,
praw człowieka, państwa prawa oraz zasad wolnego rynku w gospodarce.

76

Schlussfolgerungen des Rates zu den Beziehungen zwischen der EU und den EFTA-Ländern 3060.
ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN Tagung des Rates Brüssel, den 14. Dezember 2010;
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/DE/foraff/118466.pdf
77
A. Hollmann, Die Schweizer und Europa, Nomosverlagsgesellschaft, Nomos Verlagsgesellschaft,
Baden-Baden 2005, s. 14.
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ZAKOŃCZENIE
Szwajcaria widnieje na dzisiejszej mapie Europy jako obszar niemal ze wszystkich
1

stron otoczony państwami członkowskimi UE. Niewiele wskazuje, by w najbliższym
czasie miało się w tym względzie coś zmienić. Wspomniany we wprowadzeniu do
niniejszej pracy, niedawno zmarły, znany szwajcarski historyk Jean-François Bergier,
podejmując problem wzajemnych odniesień Szwajcarii i Europy w książce zatytułowanej
Die Schweiz in Europa (Szwajcaria w Europie), konstatuje, że Szwajcaria i Europa wpisują
się w jedną całość geograficzną i historyczno-kulturową. Trudno byłoby wyobrazić sobie
Szwajcarię bez Europy i Europę bez Szwajcarii. Historyczna świadomość kontynentu
obejmuje bowiem Szwajcarię jako stały składnik Europy, a duchowa i materialna realność
Europy była zawsze obecna na terytorium zamieszkiwanym przez Szwajcarów.2
Historycznie między Europą i Szwajcarią stale istniała wzajemna zależność, symbioza, a
także obecny był efekt synergii. 3 Teza ta zachowuje aktualność również dzisiaj, gdy relacje
Szwajcarii i integrującej się Europy mają szczególny charakter i specyfikę.
Szwajcaria jest zatem jednocześnie swego rodzaju fenomenem i paradoksem,
pozostaje bowiem poza UE i EOG, ale ma niemal pełny dostęp do rynku wewnętrznego
UE i korzysta z efektów integracji europejskiej.
Retrospektywne spojrzenie na relacje Szwajcarii i integrującej się Europy
w okresie od powstania trzech Wspólnot Europejskich w 1951 i 1957 r. do dnia
dzisiejszego pozwala wyróżnić cztery zasadnicze fazy rozwoju polityki integracyjnej:
■ pierwszą, obejmującą okres od powstania WE do podpisania w 1972 r.
między Szwajcarią i EWG Umowy o wolnym handlu (1951−1972),
■ drugą, której początek wyznacza wejście w życie Umowy o wolnym
handlu, trwającą aż do utworzenia Jednolitego Rynku (1973−1987),
■ trzecią, którą charakteryzowała polityka zbliżania Szwajcarii do UE
z wyraźnym kursem na członkostwo (1987–1992),
■ czwartą, za początek której uznać należy zasadniczą zmianę kursu
w polityce integracyjnej Berna po odrzuceniu w referendum z grudnia
1992 r. członkostwa Szwajcarii w EOG. Faza ta trwa do dnia dzisiejszego.
1

Wyjątek stanowi licząca 41 km granica Szwajcarii z Księstwem Liechtenstein, które nie jest wprawdzie
państwem członkowskim UE, ale należy do EOG.
2
J.F. Bergier, Die Schweiz in Europa, Pendo Verlag AG, Zürich 1998, s. 23.
3
Ibidem.

Stosunek do jednoczącej się Europy, jako najważniejszego gospodarczo,
politycznie i kulturowo partnera, dzielił szwajcarską klasę polityczną i społeczeństwo
na dwa przeciwstawne obozy. Dla realizacji celu, który dla wielu Szwajcarów stanowi
członkostwo ich kraju w UE, zgodnie z regułami demokracji bezpośredniej nieodzowna
jest wyrażona w głosowaniu akceptacja ze strony elektoratu. Takiej akceptacji
dotychczas nie było.
Analiza polityki Szwajcarii wobec UE, określanej także mianem polityki
integracyjnej, prowadzi wielu badaczy do wniosku, podzielanego także przez autora
niniejszej pracy, że Szwajcaria nigdy dotąd nie była zainteresowana udziałem w
projektach integracyjnych realizowanych pod hasłem budowy jedności Europy.
Podejmowano natomiast różnorodne działania i inicjatywy, niekiedy z udziałem innych
państw, mające na celu łagodzenie skutków integracji europejskiej, przede wszystkim
dla gospodarki szwajcarskiej. Jednocześnie umacniało się stanowisko elektoratu i
paralelna linia w polityce rządu, dla których kluczowa była sprawa utrzymania pełnej
suwerenności i ochrony filarów tożsamości Szwajcarii. W konsekwencji pojawiła się
polityka dystansu w stosunku do inicjatyw państw uczestniczących w projektach
politycznej i gospodarczej integracji Europy.
Jako ogólna prawidłowość zewnętrznych stosunków Szwajcarii, jawią się od
dziesięcioleci w pełni harmonijne relacje ekonomiczne, podczas gdy rozwój stosunków
w sferze politycznej ciągle był obarczony problemami. Odzwierciedlała to duża
aktywność Szwajcarii w międzynarodowej wymianie towarowej i brak jej członkostwa
w znaczących organizacjach międzynarodowych, np. ONZ i Radzie Europy.
Dynamika

integracji

europejskiej,

kolejne

rozszerzenia

geograficzne,

powiększający się zakres obszarów polityk europejskich i rozbudowa architektury
instytucjonalnej UE oznaczały dla Szwajcarii i oznaczają do dzisiaj nowe wyzwania.
Takim wyzwaniem jest obecnie wyczerpujący się potencjał strategii bilateralizmu,
a także, będący jego skutkiem, pewien uszczerbek w zakresie suwerenności.
W latach 1960–1992 główną płaszczyzną polityki Szwajcarii wobec UE była
przynależność do ugrupowania EFTA. Dwukrotnie podejmowano wówczas próby
stowarzyszenia z EWG. Pierwsza okazała się nieudana dla wszystkich państw
aplikujących o stowarzyszenie, druga zakończyła się negatywnym rezultatem tylko dla
Szwajcarii. Konsekwencją było m.in. osamotnienie Berna i swego rodzaju zapóźnienie,
jeśli chodzi o podstawy prawne współpracy z integrującą się Europą, zwłaszcza w
porównaniu z krajami EFTA należącymi do EOG. Przyjęta wówczas metoda rozwoju
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relacji i udziału w integracji z zastosowaniem umów bilateralnych stała się podstawą
strategii bilateralizmu, która do dzisiaj pozostaje oficjalną doktryną polityki rządowej.
W międzyczasie jednak rząd szwajcarski dokonał brzemiennej w skutkach modyfikacji
celu strategicznego tej polityki.
Doświadczenia krajów europejskich, które podobnie jak Szwajcaria nie stawiają
obecnie na porządku dnia sprawy uzyskania członkostwa w UE, stanowią przedmiot
badań licznych ośrodków naukowych. Interesującym przykładem są tutaj wyniki
realizowanego od 2008 r. przez Uniwersytet Europejski programu badawczego
Integration without EU Membership (Integracja bez członkostwa w UE). 4 Jego autorzy
dążyli do uwzględnienia w badaniach sąsiadów UE, zarówno wschodnich (Ukrainy,
Rosji), jak i zachodnich (Szwajcarii, Norwegii), a objęto nimi zorganizowane struktury
współpracy, np. w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (European Neighbourhood
Policy) i EOG, a także rozwój stosunków dwustronnych, opartych na doraźnych
formach współpracy. We wnioskach dotyczących relacji Szwajcarii i UE autorzy
sformułowali następujące oceny: 5
■ Polityczne i ekonomiczne stosunki Szwajcarii z UE rozwijają się na
szczególnych zasadach. Dlatego raczej trudno wyobrazić sobie, by mogły
zostać wykorzystane, tak od strony proceduralnej, jak i od strony konkretnych
mechanizmów, jako model relacji z innymi krajami. Stanowią bowiem
przykład złożonej i niemającej odpowiednika integracji.
■ W UE stosunki ze Szwajcarią mogą być postrzegane jako środowisko
testowania specyficznych rozwiązań w zakresie relacji zewnętrznych.
Porozumienie dotyczące wejścia Szwajcarii do strefy Schengen to przykład
charakteryzujący zmienną geometrię UE, co potwierdza fakt, że nie wszystkie
kraje unijne do niego przystąpiły. 6 Doświadczenia tego rodzaju mogą być
wykorzystane nie tylko w odniesieniu do Układu z Schengen, ale także
w innych obszarach.
■ Obok niekwestionowanych zalet stosunków ukształtowanych w oparciu
o umowy bilateralne istnieją też wady. Wśród nich wymienić trzeba brak
skutecznego mechanizmu aktualizacji umów, co powoduje, że stale
4

F. Maiani, Legal Europeanization as a Legal Transformation: Some Insights from Swiss „Outer
Europe” [w:] EUI Working Papers MWP 2009/10, Max Weber Programme, European Integration
without EU Membership: Models, Experiences, Perspectives, Badia Fiesolana 2009, s. 108–110.
5
Ibidem.
6
Państwami członkowskimi UE, które nadal pozostają poza obszarem Schengen, są Wielka Brytania
i Irlandia.
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podtrzymywany być musi proces negocjacyjny. Jest to niezbędne zarówno
w odniesieniu do umów bilateralnych pozostających w mocy, jak i nowo
negocjowanych. Tym samym model rozwoju stosunków oparty na umowach
bilateralnych wiąże się z potrzebą funkcjonowania składających się
z przedstawicieli obu stron wspólnych komitetów.
Generalnie, sformułowane powyżej oceny zgodne są z tezą autora niniejszej
pracy, że realizowana od 1992 r. w ramach szwajcarskiej polityki integracyjnej strategia
bilateralizmu przyniosła sukces w postaci uprzywilejowanego partnerstwa z UE. W
sformułowanych wnioskach nie dostrzeżono jednak kluczowego znaczenia, jakie miało
koncepcyjne powiązanie polityki bilateralizmu ze strategicznym celem członkostwa w
Unii Europejskiej. Odejście od tego klarownie sformułowanego celu przyniosło skutek
negatywny. Jest nim osłabienie dotychczasowej dynamiki bilateralizmu i w istocie
nieodzowność rekonstrukcji szwajcarskiej polityki wobec UE.
Coraz silniej przebija się teza, że utrzymanie status quo w zakresie bilateralizmu
nie będzie możliwe w dalszej perspektywie. Wszystko wskazuje, że Szwajcaria stoi
przed koniecznością zasadniczej przebudowy polityki integracyjnej. Znalezienie
wyjścia z sytuacji, jakiekolwiek by ono było, nie jest sprawą łatwą, m.in. z uwagi na
uwarunkowania systemowe i zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne.
W 1992 r. szwajcarski elektorat niewielką większością głosów odrzucił
członkostwo w EOG, a rozstrzygnięcie to na długi czas nadało kierunek rozwojowi
relacji z UE, który jest aktualny do dziś. Rząd miał wiele powodów, by umocnić się w
przekonaniu, że optymalna strategia stosunków z UE to umowy bilateralne, co
potwierdził także w komunikacie z 19 sierpnia 2010 r., podkreślając, iż najlepiej służy
ona interesom Szwajcarii i będzie kontynuowana. 7
Szwajcaria, zaliczana do grupy krajów małych, jest ważnym partnerem Unii
Europejskiej z powodu swej siły gospodarczej. Gospodarka szwajcarska z
powodzeniem podejmuje wyzwania globalizacji. W 2005 r. kilkanaście największych
korporacji transnarodowych (m.in. Nestlé, koncern technologiczny ABB, koncern
farmaceutyczny Novartis) zatrudniało zagranicą prawie tyle samo pracowników, co w
Szwajcarii. W latach 1985–1994 szwajcarskie przedsiębiorstwa przemysłowe stworzyły
w UE ponad 90 tys. miejsc pracy.

7

http://uk.reuters.com/article/idUKLDE67I0MQ20100819
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Wspólnota i jej państwa członkowskie dążą do harmonijnego rozwoju współpracy
z Konfederacją Szwajcarską, ale obecnie stają także wobec wyzwania, jakim jest
potrzeba wyjścia z impasu w stosunkach ze Szwajcarią. Stanowisko UE w tej kwestii
zostało sformułowane i znane jest stronie partnerskiej co najmniej od 2008 r. Od tego
czasu było wielokrotnie i w różnych formach podnoszone i precyzowane, a jego istota
sprowadza się do stworzenia instytucjonalnych rozwiązań gwarantujących prawidłowe
funkcjonowanie obecnych i przyszłych umów bilateralnych. Gwarancje takie
zapewniałoby stworzenie mechanizmu klarownej implementacji dorobku prawnego
UE, zapewnienie jednolitej wykładni i nadzoru w zakresie prawidłowego stosowania
prawa europejskiego oraz zdefiniowanie drogi rozstrzygania sporów. Podstawą
stanowiska UE jest ocena, że uprzywilejowany status Szwajcarii w stosunku do innych
państw członkowskich UE i EOG nie znajduje uzasadnienia. Jako podmiot będący
(podobnie jak inne kraje) uczestnikiem rynku wewnętrznego, Szwajcaria winna
podlegać przyjętym przez wszystkich regułom. Nie bez znaczenia jest tutaj niewątpliwa
odmienność etapu rozwoju, na jakim znajduje się dzisiaj Unia Europejska, z 27
państwami członkowskimi i Traktatem z Lizbony.
Z uwagi na wewnętrzne uwarunkowania Szwajcaria nie może przyjąć
proponowanego przez Brukselę sposobu rozwiązywania problemów od długiego czasu
hamujących rozwój stosunków z UE. Dotychczasowe rozmowy i kontakty
przedstawicieli obu stron wykazały, jak dalece rozbieżne są stanowiska i oczekiwania.
Szwajcaria niezmiennie utrzymuje, że kompromisowego rozwiązania poszukują dwa
równoprawne

podmioty

prawa

międzynarodowego,

respektujące

na

zasadzie

wzajemności suwerenność partnera.
W ocenie Berna szczególne stosunki UE i Szwajcarii determinuje wspólny interes
polegający na rozwiązaniu specyficznych problemów w wielu ważnych dziedzinach
współpracy. Służą temu sektorowe umowy bilateralne. W przekonaniu rządu
szwajcarskiego również obecnie są one najlepszym sposobem osiągania koniecznej
konwergencji interesów Konfederacji Szwajcarskiej i Unii Europejskiej. W dalszej
realizacji strategii bilateralizmu rząd szwajcarski zamierza się kierować następującymi
podstawowymi wymogami:
■ wzajemność w respektowaniu suwerenności i instytucjonalnych rozwiązań
obu stron, jednak przy nieodzownym uznaniu konstytucyjnych procedur
decyzyjnych Szwajcarii, co oznacza także odrzucenie automatycznego
przejmowania prawa UE,
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■ instytucjonalne wsparcie bilateralizmu,
■ zagwarantowanie równowagi interesów obu stron, w szczególności przez
zapobieganie powstawaniu barier w dostępie do rynku i zapewnienie równych
dla obu stron warunków ramowych.
Jednocześnie Szwajcaria zadeklarowała wkład w rozwiązywanie wspólnych dla
całej Europy problemów i gotowość ponoszenia ciężarów, m.in. w ramach polityki
umacniania pokoju i bezpieczeństwa, realizacji trwałych projektów infrastrukturalnych,
jak i w wysiłkach na rzecz politycznej, gospodarczej i socjalnej stabilizacji.
Zasygnalizowane trudności w rozwiązaniu problemów bieżącej oraz przyszłej
współpracy Szwajcarii i UE potwierdzają, że podstawowe wyzwanie, przed jakim stoi
dzisiaj Berno, dotyczy redefinicji dotychczasowej polityki integracyjnej. Z powodu
przedłużającego się kryzysu zadłużeniowego w UE Berno zyskuje na czasie, niemniej
jednak jego pole manewru w dyskusji z Unią na temat rozwiązania problemów,
będących przyczyną impasu bilateralizmu, stale się zawęża. W Brukseli dominuje
bowiem stanowisko kwalifikujące umowy bilateralne jako przestarzałą formę rozwoju
stosunków, 8 nieprzydatną zwłaszcza ze względu na dynamikę integracji, która jest
rezultatem Traktatu z Lizbony. Jednocześnie UE oczekuje, że z uwzględniającymi
nowe uwarunkowania propozycjami zmian w zakresie mechanizmów kształtowania
wzajemnych stosunków wyjdzie sama Szwajcaria. 9 Ograniczenia bilateralizmu stały się
na przestrzeni ostatnich lat bardziej wyraziste i doprowadziły do impasu. Jednocześnie
jedyna realna alternatywa – członkostwo w UE – straciła z punktu widzenia Szwajcarii
wiele na atrakcyjności z powodu kryzysu zadłużeniowego. Trudności w strefie euro
wykorzystują przeciwnicy akcesji, tym bardziej że w tej sytuacji również koła
gospodarcze pozostają wstrzemięźliwe wobec projektów integracyjnych, co oddala
perspektywę powrotu do debaty w sprawie członkostwa. Istnieje duży potencjał
narastania trudności w stosunkach Szwajcarii i UE, a jednocześnie pogłębia się
strukturalna zależność Szwajcarii od Unii Europejskiej. Członkostwo w UE nie stoi
dzisiaj na porządku dnia polityki szwajcarskiej, ale też nie można uznać, że nie ma ono
perspektyw.

8

P. Winkler, EU – Mitgliedsstaaten beraten Positionspapier zur Schweiz, „Neue Zürcher
Zeitung”, 6.11.2010.
9
S. Gemperli, Einmal ausgehandelt, schon wieder veraltet, „Neue Zürcher Zeitung”, 13.11.2010.
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