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Amendement 1
Christophe Hansen
Ontwerpadvies
Paragraaf 1
Ontwerpadvies

Amendement

1.
merkt op dat de EU Zwitserlands
belangrijkste handelspartner is, goed voor
52% van de uitvoer van dit land, en dat
Zwitserland de op twee na belangrijkste
handelspartner van de EU is, die 7% van de
EU-handel vertegenwoordigt;

1.
merkt op dat de EU Zwitserlands
belangrijkste handelspartner is, goed voor
52 % van de uitvoer en meer dan 71 %
van de invoer van dit land, dat de handel
in goederen in het kader van de bilaterale
handelsovereenkomsten maar liefst
1 miljard CHF per dag oplevert1 bis en dat
een op de drie frank die Zwitserland
verdient afkomstig is van de handel met
de EU2 bis, terwijl Zwitserland de op twee
na belangrijkste handelspartner van de EU
is, die 7 % van de EU-handel
vertegenwoordigt;
_________________
1 bis

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/doc
uments/abkommen/InstA-Wichtigste-inKuerze_en.pdf
2 bis

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/doc
uments/abkommen/InstA-Wichtigste-inKuerze_en.pdf
Or. en

Amendement 2
Emmanuel Maurel
Ontwerpadvies
Paragraaf 1
Ontwerpadvies

Amendement

1.
merkt op dat de EU Zwitserlands
belangrijkste handelspartner is, goed voor
52% van de uitvoer van dit land, en dat
Zwitserland de op twee na belangrijkste
handelspartner van de EU is, die 7% van de

1.
neemt er kennis van dat op 7
december 2018 een overeenkomst tussen
de EU en Zwitserland geparafeerd is;
verzoekt de Commissie om de
overeengekomen tekst onverwijld naar het
Parlement te sturen; merkt op dat de EU
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EU-handel vertegenwoordigt;

Zwitserlands belangrijkste handelspartner
is, goed voor 52% van de uitvoer van dit
land, en dat Zwitserland de op twee na
belangrijkste handelspartner van de EU is,
die 7% van de EU-handel
vertegenwoordigt;
Or. en

Amendement 3
Christophe Hansen
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
1 bis. is verheugd over de afronding van
de onderhandelingen inzake de
institutionele kaderovereenkomst tussen
de Europese Unie en de Zwitserse
Bondsstaat in december 2018 en dringt
erop aan de belanghebbenden snel te
raadplegen, zoals de Bondsraad op 7
december 2018 gevraagd heeft, en
onverwijld werk te maken van de
ratificatie om de betrekkingen tussen de
EU en Zwitserland zo spoedig mogelijk te
moderniseren en verder uit te breiden, om
de rechtszekerheid te vergroten, om
Zwitserse bedrijven ononderbroken
toegang tot de eengemaakte markt te
garanderen en om de voortzetting en
bevordering van lopende sectorale
onderhandelingen mogelijk te maken;
Or. en

Amendement 4
Emmanuel Maurel
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
1 bis. benadrukt hoe belangrijk het is dat
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Europese onderhandelaars begrijpen en
goed voor ogen houden, tijdens de
onderhandelingen en zelfs nadat er een
overeenkomst gesloten is, dat arrogantie,
bedreigingen en ultimatums altijd het
tegenovergestelde effect hebben van wat
aanvankelijk werd beoogd;
Or. en

Amendement 5
Emmanuel Maurel
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
1 ter. merkt op dat de Zwitserse
Bondsraad de zogenaamde institutionele
kaderovereenkomst niet officieel heeft
goedgekeurd en dat de Bondsraad nog
vóór de goedkeuring door het Zwitserse
parlement of het Zwitserse volk zelf heeft
besloten om de ontwerpovereenkomst voor
te leggen aan de nationale
belanghebbenden, in overeenstemming
met de Zwitserse democratische tradities
en constitutionele beginselen;
Or. en

Amendement 6
Emmanuel Maurel
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
1 quater.
maakt krachtig bezwaar
tegen het feit dat de leden van het
Europees Parlement niet het gewoonlijke
respect hebben gekregen van de
Commissie, die de ontwerpovereenkomst
niet toegezonden heeft aan de Commissie
buitenlandse zaken en de Commissie
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internationale handel, hoewel meer dan
twee maanden geleden al de laatste hand
aan het document is gelegd;
Or. en

Amendement 7
Emmanuel Maurel
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
1 quinquies. begrijpt volledig dat
Zwitserland alle pogingen om zijn sociale
wetgeving te ondermijnen wil voorkomen,
vooral de Zwitserse wetten die
bekendstaan als begeleidende
maatregelen, en dringt er bij beide
partijen op aan deze kwestie uiterst
voorzichtig te onderzoeken, om tot een
overeenkomst te komen waarbij beide
partijen echt iets te winnen hebben;
Or. en

Amendement 8
Emmanuel Maurel
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
1 sexies.
merkt op dat Zwitserland
een van de oudste Europese naties is en
sinds jaar en dag bekendstaat om zijn
blijvende wens om zijn onafhankelijkheid,
vrijheid en soevereiniteit te behouden,
maar dat dit de inwoners nooit verhinderd
heeft handel te drijven met andere landen
en dezelfde waarden te delen, vooral met
de buurlanden;
Or. en
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Amendement 9
Emmanuel Maurel
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 septies (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
1 septies.
is van oordeel dat het niet
ratificeren van een kaderovereenkomst
enkel mogelijk is als Zwitserland
doortastende maatregelen neemt om van
de lijst met niet-coöperatieve landen wat
begrotingskwesties betreft verwijderd te
worden;
Or. en

Amendement 10
Emmanuel Maurel
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 octies (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
1 octies.
is van oordeel dat de EU
niet moet verzoeken om de toepassing van
het voorschrift inzake vrije en onvervalste
mededinging en het verbod op
noodzakelijke subsidies;
Or. en

Amendement 11
Emmanuel Maurel
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2.
erkent de behoefte aan een
interinstitutionele kaderovereenkomst,
aangezien de betrekkingen tussen de EU en

2.
erkent de behoefte aan een
interinstitutionele kaderovereenkomst,
aangezien de betrekkingen tussen de EU en

AM\1175195NL.docx

7/19

PE634.550v01-00

NL

Zwitserland gebaseerd zijn op een complex
stelsel van 120 sectorspecifieke
overeenkomsten;

Zwitserland gebaseerd zijn op een complex
stelsel van 120 sectorspecifieke
overeenkomsten, maar is van mening dat
deze overeenkomst geen ontmanteling van
de noodzakelijke sociale bescherming van
Zwitserse en buitenlandse werknemers
mag inhouden, onder andere met
betrekking tot het verhogen van de
pensioenleeftijd, lonen of een beperking
van de sociale zekerheid;
Or. en

Amendement 12
Christophe Hansen
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2.
erkent de behoefte aan een
interinstitutionele kaderovereenkomst,
aangezien de betrekkingen tussen de EU en
Zwitserland gebaseerd zijn op een complex
stelsel van 120 sectorspecifieke
overeenkomsten;

2.
erkent de behoefte aan een
interinstitutionele kaderovereenkomst,
aangezien de betrekkingen tussen de EU en
Zwitserland gebaseerd zijn op een complex
stelsel van 120 sectorspecifieke
overeenkomsten en alle partijen baat
zouden hebben bij meer samenhang en
rechtszekerheid;
Or. en

Amendement 13
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
2 bis. vraagt de Commissie onmiddellijk
toegang te verschaffen tot de
onderhandelingstekst van de
Kaderovereenkomst tussen de EU en
Zwitserland, die in december 2018
afgewerkt werd, zodat INTA en AFET een
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gefundeerd advies en vbasis van erslag op
feitopstellenen kunnen ;
Or. en

Amendement 14
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
2 ter. vraagt de Commissie en de Raad
om te wachten met de ratificatieprocedure
van de kaderovereenkomst tussen de EU
en Zwitserland totdat de Zwitserse
bevolking geraadpleegd is;
Or. en

Amendement 15
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3.
wenst dat de handelsbetrekkingen
worden gemoderniseerd en dat gebieden
als diensten, intellectueleeigendomsrechten en handelsfacilitatie
hiervan deel gaan uitmaken;

Schrappen

Or. en

Amendement 16
Christophe Hansen
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
AM\1175195NL.docx
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Ontwerpadvies

Amendement

3.
wenst dat de handelsbetrekkingen
worden gemoderniseerd en dat gebieden
als diensten, intellectueleeigendomsrechten en handelsfacilitatie
hiervan deel gaan uitmaken;

3.
is verheugd over de politieke
intentieverklaring om de
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en
Zwitserland van 1972 te moderniseren,
aangezien deze geen degelijke regeling
voor geschillenbeslechting omvat en geen
betrekking heeft op diensten, en is
verheugd over de ambitie om een herzien
handelspartnerschap tot stand te brengen
waarvan gebieden als diensten (waaronder
digitale diensten), intellectueleeigendomsrechten, handelsfacilitatie,
wederzijdse erkenning van
conformiteitsbeoordelingen, openbare
aanbestedingen en een hoofdstuk over
handel en duurzame ontwikkeling deel
gaan uitmaken;
Or. en

Amendement 17
Nicola Danti
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3.
wenst dat de handelsbetrekkingen
worden gemoderniseerd en dat gebieden
als diensten, intellectueleeigendomsrechten en handelsfacilitatie
hiervan deel gaan uitmaken;

3.
wenst dat de handelsbetrekkingen
worden gemoderniseerd en dat gebieden
als diensten, intellectueleeigendomsrechten en handelsfacilitatie
hiervan deel gaan uitmaken en dat er
verder wordt samengewerkt om de
bescherming van geografische
aanduidingen te verbeteren;
Or. en

Amendement 18
Christophe Hansen
Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
PE634.550v01-00
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Ontwerpadvies

Amendement
3 bis. is verheugd dat er een moderne
regeling voor geschillenbeslechting is
opgenomen in het ontwerp van de
institutionele kaderovereenkomst, die kan
worden toegepast op de toekomstige
aangepaste handelsbetrekkingen;
Or. en

Amendement 19
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4.
is zich ervan bewust dat er
momenteel geen brede
dienstenovereenkomst tussen de EU en
Zwitserland van kracht is en dat diensten
slecht gedeeltelijk worden gedekt door de
overeenkomst inzake vrij verkeer van
personen (AFMP), waaruit blijkt dat er
ruimte voor verdere ontwikkeling is;

Schrappen

Or. en

Amendement 20
Emmanuel Maurel
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4.
is zich ervan bewust dat er
momenteel geen brede
dienstenovereenkomst tussen de EU en
Zwitserland van kracht is en dat diensten
slecht gedeeltelijk worden gedekt door de
overeenkomst inzake vrij verkeer van
personen (AFMP), waaruit blijkt dat er
ruimte voor verdere ontwikkeling is;
AM\1175195NL.docx

4.
is zich ervan bewust dat er
momenteel geen brede
dienstenovereenkomst tussen de EU en
Zwitserland van kracht is en dat diensten
slechts gedeeltelijk worden gedekt door de
overeenkomst inzake vrij verkeer van
personen (AFMP) en dat deze leemte niet
wordt opgevuld in de gelekte geparafeerde
11/19
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kaderovereenkomst; is van oordeel dat de
EU geen overeenkomst mag ondertekenen
indien Zwitserland zijn behandeling van
uit de EU afkomstige migranten niet
verbetert en geen einde maakt aan zijn
beleid van nationale preferentie;
Or. en

Amendement 21
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5.
merkt op dat Zwitserland het
hoogste percentage van grensarbeiders uit
de EU ontvangt en roept de EU en de
Zwitserse regering op om de maatregelen
op grond van de AFMP te verbeteren door
een "handvest voor grensarbeiders" toe te
voegen met bindende bepalingen
betreffende onder andere fundamentele
arbeidsrechten, arbeids- en
pendelomstandigheden, overdracht van
werkloosheidstoelagen en dubbele
belasting;

Schrappen

Or. en

Amendement 22
Emmanuel Maurel
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5.
merkt op dat Zwitserland het
hoogste percentage van grensarbeiders uit
de EU ontvangt en roept de EU en de
Zwitserse regering op om de maatregelen
op grond van de AFMP te verbeteren door
een "handvest voor grensarbeiders" toe te

5.
merkt op dat Zwitserland het
hoogste percentage van grensarbeiders uit
de EU ontvangt en roept de EU en de
Zwitserse regering op om de maatregelen
op grond van de AFMP te verbeteren door
een "handvest voor grensarbeiders" toe te
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voegen met bindende bepalingen
betreffende onder andere fundamentele
arbeidsrechten, arbeids- en
pendelomstandigheden, overdracht van
werkloosheidstoelagen en dubbele
belasting;

voegen met bindende bepalingen
betreffende onder andere fundamentele
arbeidsrechten, arbeids- en
pendelomstandigheden, overdracht van
werkloosheidstoelagen en dubbele
belasting; betreurt dat de nieuwe
overeenkomst volgens de gelekte
informatie de termijn voor het melden van
gedetacheerde werknemers van 8 naar 4
zal herleiden, hetgeen toezicht op hun
arbeidsomstandigheden onmogelijk maakt
en een negatieve impact zou hebben op de
structuur van de arbeidsmarkt en op de
salarissen;
Or. en

Amendement 23
Emmanuel Maurel
Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
5 bis. verzoekt de partijen om zo snel
mogelijk een interparlementaire
vergadering te organiseren met wetgevers
van zowel EU- als Zwitserse partijen om
alle kwesties die verband houden met deze
overeenkomst te bespreken;
Or. en

Amendement 24
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpadvies
Paragraaf 6
Ontwerpadvies

Amendement

6.
is verheugd over de nieuwe
wetgeving betreffende preferentiële fiscale
regelingen en praktijken, en hoopt op een
positieve uitkomst van het komende
AM\1175195NL.docx
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referendum in Zwitserland;
Or. en

Amendement 25
Nicola Danti
Ontwerpadvies
Paragraaf 6
Ontwerpadvies

Amendement

6.
is verheugd over de nieuwe
wetgeving betreffende preferentiële fiscale
regelingen en praktijken, en hoopt op een
positieve uitkomst van het komende
referendum in Zwitserland;

6.
is verheugd over de nieuwe
belastingwetgeving die preferentiële fiscale
regelingen aan banden zal leggen en
praktijken dichter bij de internationale
normen zal brengen, en hoopt op een
positieve uitkomst van het komende
referendum in Zwitserland; benadrukt de
noodzaak om samenwerking te blijven
verbeteren om belastingontwijking tegen
te gaan en fiscale rechtvaardigheid te
verhogen;
Or. en

Amendement 26
Christophe Hansen
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7.
erkent de nauwe verwevenheid van
EU- en Zwitserse bedrijven in de
staalindustrie en merkt op dat de huidige
EU-vrijwaringsmaatregelen een negatieve
impact op de sector hebben; verzoekt om
een herziening van de maatregelen die
bescherming moeten bieden tegen de
verlegging van het handelsverkeer door de
stijging van de heffingen van de VS,
waarbij rekening wordt gehouden met de
verschillende quota's voor landen die
deelnemen aan onze waardeketens;
PE634.550v01-00
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Or. en

Amendement 27
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7.
erkent de nauwe verwevenheid van
EU- en Zwitserse bedrijven in de
staalindustrie en merkt op dat de huidige
EU-vrijwaringsmaatregelen een negatieve
impact op de sector hebben; verzoekt om
een herziening van de maatregelen die
bescherming moeten bieden tegen de
verlegging van het handelsverkeer door de
stijging van de heffingen van de VS,
waarbij rekening wordt gehouden met de
verschillende quota's voor landen die
deelnemen aan onze waardeketens;

Schrappen

Or. en

Amendement 28
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpadvies
Paragraaf 8
Ontwerpadvies

Amendement

8.
verzoekt Zwitserland om zijn
werkzaamheden voor de strategie voor een
digitaal Zwitserland voort te zetten, om tot
harmonisatie te komen met de digitale
eengemaakte markt van de EU;

Schrappen

Or. en

Amendement 29
Klaus Buchner
AM\1175195NL.docx
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namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpadvies
Paragraaf 9
Ontwerpadvies

Amendement

9.
brengt in herinnering dat er in het
kader van de bilaterale
handelsbetrekkingen geen betrouwbaar
mechanisme voor geschillenbeslechting
tussen staten bestaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 30
Christophe Hansen
Ontwerpadvies
Paragraaf 9
Ontwerpadvies

Amendement

9.
brengt in herinnering dat er in het
kader van de bilaterale
handelsbetrekkingen geen betrouwbaar
mechanisme voor geschillenbeslechting
tussen staten bestaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 31
Nicola Danti
Ontwerpadvies
Paragraaf 9
Ontwerpadvies

Amendement

9.
brengt in herinnering dat er in het
kader van de bilaterale
handelsbetrekkingen geen betrouwbaar
mechanisme voor geschillenbeslechting
tussen staten bestaat.
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9.
brengt in herinnering dat er in het
kader van de bilaterale
handelsbetrekkingen geen betrouwbaar
mechanisme voor geschillenbeslechting
tussen staten bestaat om
handelsbelemmeringen tussen de partijen
op een doeltreffende manier te kunnen
oplossen;
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Or. en

Amendement 32
Emmanuel Maurel
Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
9 bis . begrijpt dat de nieuwe set regels
die gezien wordt als een "dynamische
update" en Zwitserland niet verplicht tot
een "automatische update" van de
wetgeving over kwesties die in de
overeenkomst aan bod komen, toch een
belangrijke stap is om het Zwitserse recht
te integreren in het Europees recht;
Or. en

Amendement 33
Nicola Danti
Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
9 bis. is erg verheugd over de politieke
intentieverklaring van beide partijen, die
de bereidheid uitdrukt onderhandelingen
te beginnen om de Overeenkomst inzake
overheidsopdrachten en de
vrijhandelsovereenkomst van 1972 te
actualiseren;
Or. en

Amendement 34
Nicola Danti
Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)
AM\1175195NL.docx

17/19

PE634.550v01-00

NL

Ontwerpadvies

Amendement
9 ter. neemt kennis van de herziene wet
inzake openbare aanbestedingen die in
2017 in het kanton Ticino is aangenomen
en die in overeenstemming zal zijn met de
WTO-overeenkomst inzake
overheidsopdrachten en de relevante
sectorale overeenkomst tussen de EU en
Zwitserland die sinds 2002 van kracht is;
moedigt aanbestedende diensten ten
zeerste aan om leveranciers en
dienstverleners uit de EU op nietdiscriminerende wijze te behandelen, zelfs
in het geval van overheidsopdrachten
onder de drempel;
Or. en

Amendement 35
Emmanuel Maurel
Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
9 ter. erkent het recht dat opgenomen is
in de overeenkomst dat Zwitserland mag
deelnemen aan de besluitvorming, maar
geen besluiten mag nemen, aangezien dit
recht enkel voor de EU-lidstaten is
weggelegd;
Or. en

Amendement 36
Emmanuel Maurel
Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
9 quater.
verwacht dat Zwitserland,
als deze overeenkomst geratificeerd wordt,
harde en pijnlijke maatregelen zal moeten

PE634.550v01-00

NL

18/19

AM\1175195NL.docx

nemen om zijn systeem van
overheidssubsidies grondig te hervormen;
Or. en

Amendement 37
Emmanuel Maurel
Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
9 quinquies. hoopt dat Zwitserland ten
volle beseft dat als het zo'n grote
hervorming van zijn overheidssubsidies
aanvaardt voor zaken die in de
overeenkomst aan bod komen, het tijdens
de volgende stappen van het institutioneel
kader geleidelijk van al deze subsidies zal
moeten afzien (behalve de subsidies die
het Europees recht toestaat);
Or. en

Amendement 38
Emmanuel Maurel
Ontwerpadvies
Paragraaf 9 sexies (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
9 sexies.
roept de Europese Raad en
de Commissie op om de deelname van
Zwitserland aan het programma voor
onderzoek en innovatie voor de periode
2021-2027 voort te zetten, zelfs als het
land de overeenkomst weigert goed te
keuren voor het einde van het voorjaar;
Or. en
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