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ONTWERPAANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de 
institutionele kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat
(2018/2262(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 218 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het besluit van de Raad van 6 mei 2014 tot machtiging voor het openen van 
onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Zwitserland over een 
institutioneel kader voor de bilaterale betrekkingen, en de start van de onderhandelingen 
op 22 mei 2014,

– gezien de conclusies van de Raad van 28 februari 2017 over de betrekkingen van de EU 
met de Zwitserse Bondsstaat,

– gezien de conclusies van de Raad van 14 december 2010 en 20 december 2012 over de 
betrekkingen van de EU met de EVA-landen,

– gezien de intrekking van de Zwitserse Bondsstaat van zijn aanvraag tot EU-
lidmaatschap in juli 2016,

– gezien de verwerping door de Zwitserse bevolking van het referendum over deelname 
aan de Europese Economische Ruimte (EER) met 50,3 % in december 1992, het 
initiatief "EU membership negotiations: let the people decide" met 74 % in juni 1997 en 
het initiatief "Yes to Europe!" met 77 % in maart 2001,

– gezien de Overeenkomst tussen de EU en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling 
van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten, getekend op 
23 november 20171,

– gezien het kader voor samenwerking tussen het Europees Defensieagentschap (EDA) en 
Zwitserland, getekend op 16 maart 2012,

– gezien de overeenkomst tussen Zwitserland en Eurojust over justitiële samenwerking, 
die is getekend op 27 november 2008 en in werking is getreden op 22 juli 2011,

– gezien de overeenkomst tussen Zwitserland en Eurojust over samenwerking tussen 
politieautoriteiten bij de voorkoming en bestrijding van zware en georganiseerde 
internationale criminaliteit en terrorisme, die is getekend op 24 september 2004 en in 
werking is getreden op 1 maart 2006, en de uitbreiding van het toepassingsgebied 
daarvan van 1 januari 2008,

– gezien de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland over onderwijs, opleiding en 
jongeren, getekend op 15 februari 2010,

                                               
1 PB L 322 van 7.12.2017, blz. 3.
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– gezien de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat 
over het vrije verkeer van personen, die in werking is getreden op 1 juni 20021,

– gezien het Zwitserse federale volksinitiatief van 9 februari 2014 waarbij 50,3 % van de 
Zwitserse bevolking steun verleende aan voorstellen voor het opnieuw invoeren van 
immigratiequota met de Europese Unie, voor nationale preferentie bij het invullen van 
vacatures en voor het beperken van het recht van immigranten op sociale voorzieningen,

– gezien de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zwitserland van 1972, die in de 
loop der jaren is uitgebreid2,

– gezien de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat 
inzake luchtvervoer, die in werking is getreden op 1 juni 20023,

– gezien de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat 
inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg, die in werking is 
getreden op 1 juni 20024,

– gezien de onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en de Zwitserse 
Bondsstaat inzake elektriciteit, die in november 2007 zijn gestart,

– gezien de 37e gezamenlijke parlementaire vergadering tussen de EU en Zwitserland, die 
op 4 en 5 juli 2018 is gehouden in Brussel,

– gezien zijn resoluties over Zwitserland, met name van 7 oktober 2010 over de Europese 
Economische Ruimte en Zwitserland: belemmeringen voor de volledige 
tenuitvoerlegging van de interne markt5, en de ontwerpresolutie van zijn Commissie 
interne markt en consumentenbescherming over hetzelfde onderwerp van 24 april 2018,

– gezien artikel 108, lid 4, en artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en het standpunt in de vorm 
van amendementen van de Commissie internationale handel (A8-0000/2018),

A. overwegende dat de huidige betrekkingen van Zwitserland met de EU zijn gestoeld op 
een complexe reeks van zo'n twintig sectorale bilaterale overeenkomsten en ongeveer 
honderd andere overeenkomsten; overwegende dat Zwitserland slechts ten dele 
deelgenoot is in de vier vrijheden;

B. overwegende dat de Raad heeft gesteld dat een overkoepelende institutionele 
overeenkomst met Zwitserland gericht moet zijn op het beschermen van de 
homogeniteit van de interne markt en moet zorgen voor rechtszekerheid voor 
autoriteiten, burgers en marktdeelnemers;

C. overwegende dat de Zwitserse Bondsraad een institutionele overeenkomst met de EU 

                                               
1 PB L 114 van 30.4.2002, blz. 6.
2 PB L 300 van 31.12.1972, blz. 189.
3 PB L 114 van 30.4.2002, blz. 73.
4 PB L 114 van 30.4.2002, blz. 91.
5 PB C 308 E van 20.10.2011, blz. 18.
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wenst af te sluiten die in rechtszekerheid op het gebied van markttoegang voorziet en de 
welvaart, de onafhankelijkheid en het rechtsstelsel van Zwitserland behoudt1;

D. overwegende dat Zwitserland te kennen heeft gegeven bindende materiële bepalingen 
inzake staatssteun over te willen laten aan een toekomstige overeenkomst betreffende 
markttoegang en toegang te willen hebben tot de interne markt voor elektriciteit;

E. overwegende dat Zwitserland en de EU op 27 mei 2015 een nieuwe overeenkomst 
inzake belasting en spaarinkomsten hebben getekend op grond waarvan beide partijen 
automatisch inlichtingen moeten uitwisselen over de financiële rekeningen van elkaars 
inwoners vanaf september 2018; overwegende dat de EU Zwitserland in december 2017 
omwille van belastingdoeleinden op de lijst heeft gezet van "niet-coöperatieve 
jurisdicties";

F. overwegende dat Zwitserland aan het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB) deelneemt en heeft deelgenomen aan civiele en militaire 
vredeshandhavingsmissies van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 
(GVDB), met name in Oekraïne en Mali;

G. overwegende dat Zwitserland deel heeft uitgemaakt van het Schengengebied sinds de 
toetreding ervan in december 2008;

H. overwegende dat Zwitserland op grond van de Dublin-associatieovereenkomst 
betrokken is bij onderdelen van het EU-acquis inzake asiel; overwegende dat 
Zwitserland sinds 2009 financieel en operationeel heeft bijgedragen aan Frontex;

I. overwegende dat in 2017 de Zwitserse bevolking van 8,48 miljoen inwoners uit 
2,13 miljoen buitenlandse onderdanen bestond, van wie 1,4 miljoen afkomstig was uit 
de lidstaten van de EU en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA); overwegende dat 
320 000 EU-burgers dagelijks naar Zwitserland pendelen, terwijl 450 000 Zwitserse 
onderdanen in de EU wonen;

J. overwegende dat Zwitserland in 2009 akkoord ging met de voortzetting van de 
bilaterale overeenkomst tussen de EU en Zwitserland over het vrije verkeer van 
personen;

K. overwegende dat buitenlandse bedrijven zich verplicht aan de Zwitserse minimale 
arbeidsvoorwaarden moeten houden wanneer zij buitenlandse werknemers in 
Zwitserland detacheren; overwegende dat de hoofdaannemer de wettelijke 
verantwoordelijkheid draagt om ervoor te zorgen dat onderaannemers de Zwitsers 
arbeidsmarktvoorschriften naleven; 

L. overwegende dat Zwitserland in 2002 "begeleidende maatregelen" invoerde ter 
bescherming van Zwitserse lonen, arbeidsomstandigheden en sociale normen; 

M. overwegende dat Zwitserland overnameverplichtingen wat betreft EU-burgerschap en 
coördinatie van socialezekerheidsstelsels wenst uit te sluiten van de bepalingen van de 

                                               
1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
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institutionele kaderovereenkomst;

N. overwegende dat Zwitserland sinds 1960 lid van de EVA is; 

O. overwegende dat op 25 november 2018 het initiatief tot zelfbeschikking via een 
referendum met 66 % en door alle kantons werd verworpen;

1. beveelt de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid het 
volgende aan:

a) benadrukt dat Zwitserland en de EU nauwe, brede en alomvattende betrekkingen 
onderhouden en dat de economische, politieke, sociale, wetenschappelijke en 
interpersoonlijke banden en relaties sterk zijn, waarbij de unieke culturele en 
geografische nabijheid tussen de twee in herinnering wordt gebracht;

b) is verheugd over de verklaring van Zwitserland dat het in zijn belang, en in het 
belang van de EU, is om de bilaterale benadering te vernieuwen en te consolideren 
en de banden verder aan te halen;

c) dringt erop aan dat de betrekkingen van de EU met haar naaste partner, 
Zwitserland, worden versterkt middels de tijdige afsluiting van de 
onderhandelingen over de bilaterale institutionele kaderovereenkomst en wijst op 
het potentieel om de reeds bestaande betrekkingen verder te versterken; 

d) benadrukt dat het vrije verkeer van personen een grondpijler van het EU-beleid en 
de interne markt is en dat de daarmee samenhangende vier vrijheden ondeelbaar 
zijn; betreurt de eenzijdige "begeleidende maatregelen" van Zwitserland die sinds 
2002 van kracht zijn; verzoekt Zwitserland en de EU dan ook om tot een 
wederzijds aanvaardbare overeenkomst over de kwestie te komen;

e) wijst op het feit dat Zwitserland een significante financiële bijdrage moet blijven 
leveren ter vermindering van economische en sociale verschillen in de EU; 
herinnert eraan dat de deelname aan de interne markt Zwitserland aanzienlijke 
voordelen oplevert; benadrukt dat de toekomstige Zwitserse bijdrage aan EU-
cohesie van essentieel belang is en aanzienlijk moet worden vergroot; 

f) stelt voor dat Zwitserland zijn burgers meer uitleg geeft over de concrete voordelen 
die de toegang tot de interne markt en een nauwere samenwerking met de EU voor 
hen meebrengt;

g) dringt erop aan dat zodra de institutionele overeenkomst is gesloten, deze 
onverwijld ter goedkeuring aan het Europees Parlement, de lidstaten en het 
Zwitserse parlement wordt voorgelegd;

h) merkt op dat Zwitserland ruim een miljoen immigranten uit de EU heeft 
verwelkomd; 

i) herinnert eraan dat het Zwitserse parlement in 2016, naar aanleiding van het 
referendum van 9 februari 2014, een amendement heeft aangenomen op de wet 
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inzake buitenlandse ingezetenen ter uitvoering van artikel 121 bis van de federale 
grondwet, dat op 1 juli 2018 in werking is getreden; benadrukt dat het van 
essentieel belang is dat de Bondsraad bijzondere aandacht besteedt aan de 
uitvoering van artikel 121 bis teneinde het recht van EU-burgers op vrij verkeer niet 
in het gedrang te brengen; 

j) erkent de bijdrage van het nauwe partnerschap tussen de EU en Zwitserland aan de 
bilaterale sectorale overeenkomsten; dringt er echter op aan dat het tijd is het 
partnerschap te versterken en een meer omvattende en substantiële stap te nemen 
wat betreft bilaterale betrekkingen door de kaderovereenkomst te sluiten;

k) is ingenomen met het feit dat de bevordering van vrede zeer lang een belangrijk 
onderdeel van het Zwitserse buitenlands beleid is geweest; neemt nota van de 
betrokkenheid van Zwitserland bij de bevordering van vrede, met name in de 
Balkanlanden zoals Bosnië-Herzegovina en Kosovo, in Oekraïne, in landen van het 
Midden-Oosten zoals Syrië, in Noord-Afrika, in de Hoorn van Afrika en in de 
Sahel;

l) is verheugd over de deelname van Zwitserland aan veiligheids- en defensiemissies 
van de EU, zoals EUFOR Althea, EULEX Kosovo, EUTM Mali en EUBAM Libië, 
en aan het werk van het Europees Defensieagentschap; is ingenomen met de nauwe 
samenwerking met Zwitserland op het gebied van humanitaire hulp, civiele 
bescherming, terrorismebestrijding en klimaatverandering;

m) erkent de Zwitserse bijdrage en samenwerking op het vlak van massale 
migratiestromen naar het Schengengebied en de uitvoering van de Europese agenda 
inzake migratie; betreurt het besluit van Zwitserland om het mondiaal pact inzake 
migratie niet te ondertekenen;

n) stelt in het licht van de begeleidende maatregelen voor dat de EU-
detacheringsrichtlijn Zwitserland genoeg ruimte zou kunnen laten om zijn huidige 
niveau van sociale bescherming te behouden wat de grensoverschrijdende verlening 
van diensten betreft;

o) is verheugd over de deelname van Zwitserland aan het volledige Horizon 2020-
programma;

p) dringt aan op het afsluiten van de onderhandelingen over de Zwitserse deelname 
aan het Erasmus-programma;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Bondsvergadering en de Bondsraad 
van de Zwitserse Bondsstaat.
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