
AD\1175408NL.docx PE632.768v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2014-2019

Commissie interne markt en consumentenbescherming

2018/2262(INI)

29.1.2019

ADVIES

van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

aan de Commissie buitenlandse zaken

inzake een aanbeveling 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))

Rapporteur voor advies: Andreas Schwab



PE632.768v02-00 2/7 AD\1175408NL.docx

NL

PA_NonLeg



AD\1175408NL.docx 3/7 PE632.768v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien de Overeenkomst van 21 juni 1999 tussen de Europese Gemeenschap en haar 
lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van 
personen, meer in het bijzonder bijlage I over het vrije verkeer van personen, en bijlage 
III over de erkenning van beroepskwalificaties,

– gezien de Overeenkomst van 25 juni 2009 tussen de Europese Gemeenschap en de 
Zwitserse Bondsstaat inzake de vereenvoudiging van de controles en formaliteiten bij 
het goederenvervoer en inzake douaneveiligheidsmaatregelen,

– gezien het protocol van 27 mei 2008 bij de Overeenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over 
het vrije verkeer van personen, met het oog op de deelname, als overeenkomstsluitende 
partijen, van de Republiek Bulgarije en Roemenië, op grond van hun toetreding tot de 
Europese Unie,

– gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 
1 januari 1994,

– gezien zijn resolutie van 15 februari 2017 over het Jaarverslag over de governance van 
de interne markt binnen het Europees semester1,

– gezien het Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2047 van de Commissie van 20 december 
2018 betreffende de gelijkwaardigheid van het wettelijk en toezichtkader dat van 
toepassing is op effectenbeurzen in Zwitserland in overeenstemming met 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad2,

– gezien zijn resolutie van 9 september 2015 over de EER-Zwitserland: belemmeringen 
voor de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt3, 

A. overwegende dat een goed werkende en doeltreffende interne markt, op basis van een 
sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen, noodzakelijk is om de 
groei en het concurrentievermogen te stimuleren en banen te scheppen met als doel om 
de Europese economie nieuw leven in te blazen; overwegende dat de lidstaten en 
Zwitserland de interne markt slechts ten volle kunnen benutten indien de wetgeving op 
dit gebied naar behoren wordt omgezet, ten uitvoer wordt gelegd en wordt gehandhaafd;

1. is van mening dat de aanzienlijke mate van integratie van Zwitserland in de interne 
markt van de EU een belangrijke factor voor economische groei vormt, waardoor de EU 
de belangrijkste economische en handelspartner van Zwitserland is;

2. brengt in herinnering dat de totstandbrenging van een gemeenschappelijk institutioneel 
kader voor de bestaande en toekomstige overeenkomsten die Zwitserland in staat stellen 

                                               
1 PB C 252 van 18.7.2018, blz. 16.
2 PB L 327 van 21.12.2018, blz. 77.
3 PB C 316 van 22.9.2017, blz. 192.
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deel te nemen aan de interne markt van de EU, dat leidt tot homogeniteit en 
rechtszekerheid voor burgers en ondernemingen, een voorwaarde blijft voor de verdere 
ontwikkeling van een sectorale benadering; benadrukt dat na vier jaar van 
onderhandelingen de tijd is gekomen om de institutionele kaderovereenkomst te sluiten; 
is verheugd dat de onderhandelaars overeenstemming hebben bereikt over de definitieve 
tekst van de overeenkomst; dringt er bij de Zwitserse Bondsraad op aan te besluiten om 
deze overeenkomst te sluiten, zodra de raadpleging van de belanghebbenden hierover 
tot een positieve uitkomst heeft geleid; is van mening dat door de sluiting van de 
overeenkomst, het volledige potentieel van het brede partnerschap tussen de EU en 
Zwitserland kan worden bereikt;

3. erkent dat de nauwe betrekkingen tussen de EU en Zwitserland verder reiken dan 
economische integratie en de uitbreiding van de interne markt, en bijdragen tot 
stabiliteit en welvaart ten voordele van alle burgers en ondernemingen, inclusief kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo's); onderstreept dat de goede werking van de 
interne markt moet worden gegarandeerd met als doel een gelijk speelveld te creëren en 
banen te scheppen;

4. is van mening dat de sluiting van een institutionele kaderovereenkomst met Zwitserland 
van groot belang is, aangezien deze zou leiden tot rechtszekerheid voor zowel 
Zwitserland als de EU, dynamische overname van het EU-acquis, een betere toegang tot 
de interne markt voor Zwitserland ten bate van beide partijen, en de rechtsspraak van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie in geval van onopgeloste geschillen in 
verband met de toepassing of interpretatie van de institutionele kaderovereenkomst; 

5. is ingenomen met het besluit van de Commissie van 20 december 2018 om 
effectenbeurzen in Zwitserland te erkennen en daarmee ook te onderwerpen aan de 
verplichting om aandelen te verhandelen zoals vastgelegd in de richtlijn1 en 
verordening2 betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II/MiFIR); 
benadrukt dat deze gelijkwaardigheid op 30 juni 2019 verloopt, maar kan worden 
verlengd op voorwaarde dat vooruitgang is geboekt met het oog op de sluiting van een 
overeenkomst voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijk institutioneel kader;

6. neemt kennis van de uitvoering van het "domestic preference light"-initiatief, en de 
conclusie van de Raad dat de daaruit voortvloeiende tekst, die op 16 december 2016 
door de Zwitserse Bondsvergadering is aangenomen, kan worden uitgevoerd op een 
wijze die verenigbaar is met de rechten van EU-burgers uit hoofde van de overeenkomst 
over het vrije verkeer van personen, indien in de vereiste uitvoeringsbeschikking 
duidelijkheid wordt verstrekt over openstaande kwesties, zoals het recht op informatie 
met betrekking tot vacatures en de naleving van de rechten van grensarbeiders; 
herinnert er evenwel aan dat migratie van burgers uit derde landen niet mag worden 
verward met het vrije verkeer van personen overeenkomstig de Verdragen; onderstreept 
dat de tenuitvoerlegging van de beschikking nauwlettend moet worden gevolgd, 
teneinde te beoordelen of zij in overeenstemming is met de overeenkomst over het vrije 
verkeer van personen;

7. betreurt eventuele kantonale of nationale initiatieven die tot de beperking van de 

                                               
1 PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349.
2 PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84.
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toegang van EU-werknemers, met name grensarbeiders, tot de Zwitserse arbeidsmarkt 
zouden kunnen leiden, hetgeen een ondermijning zou betekenen van de rechten van 
EU-burgers op grond van de overeenkomst over het vrije verkeer van personen en van 
de samenwerking tussen de EU en Zwitserland;

8. neemt kennis van de herziene wet inzake openbare aanbestedingen die in 2017 in het 
kanton Ticino, Zwitserland, is aangenomen, die volledig in overeenstemming moet zijn 
met de overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie inzake overheidsopdrachten en 
de relevante sectorale overeenkomst tussen de EU en Zwitserland die sinds 2002 van 
kracht is; moedigt Zwitserse aanbestedende diensten ten zeerste aan om leveranciers en 
dienstverleners uit de EU op niet-discriminerende wijze te behandelen, zelfs in het geval 
van overheidsopdrachten onder de drempel;

9. dringt erop aan dat de huidige praktijk waarbij taxibedrijven uit de EU-lidstaten 
onbeperkt hun diensten in Zwitserland kunnen aanbieden mag worden voortgezet, 
aangezien deze praktijk al lang bijdraagt tot de economische ontwikkeling in Zwitserse 
grensgebieden en beide partijen tot voordeel strekt;

10. is van mening dat wederkerigheid en billijke verhoudingen tussen de EER en 
Zwitserland noodzakelijk zijn, opdat beide partijen profijt kunnen trekken van hun 
deelname aan de interne markt;

11. wijst erop dat de samenwerking in het kader van de overeenkomst tussen de EU en 
Zwitserland inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling in het 
algemeen bevredigend is; is verheugd over de laatste herziening van deze overeenkomst 
in 2017 en hoopt dat de komende herzieningen snel kunnen worden volbracht wanneer 
de toekomstige institutionele kaderovereenkomst haar volledige potentieel zal hebben 
bereikt.
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