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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. verheugt zich over het feit dat de landen van de EER en Zwitserland deelnemen aan de 

interne markt van de Europese Unie, wat gunstig is voor de groei, competitiviteit en 

werkgelegenheid; 

2. spoort de landen van de EER en Zwitserland ertoe aan hun inspanningen betreffende de 

omzetting en volledige toepassing en handhaving van de wetgeving van de interne markt 

voort te zetten en nog te intensiveren; verzoekt Zwitserland om richtlijn 2005/36/EG 

betreffende de erkenning van beroepskwalificaties volledig ten uitvoer te leggen en 

richtlijn 2013/55/EU tot wijziging van richtlijn 2005/36/EG snel om te zetten; neemt er 

nota van dat bijlage II bij de overeenkomst over het vrij verkeer van personen onlangs is 

geactualiseerd met het oog op een effectievere coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels van de EU en Zwitserland; moedigt Zwitserland ertoe aan door 

te gaan met het correct toepassen van het communautair acquis; 

3. pleit voor een voortzetting van de onderhandelingen met Zwitserland over de invoering 

van een institutioneel kader dat zowel Zwitserland als de EU meer rechtszekerheid zou 

verlenen en Zwitserland zou helpen het Europees recht over te nemen; vraagt dat de 

Commissie en Zwitserland het Parlement op de hoogte houden van de evolutie van de 

onderhandelingen; 

4. benadrukt de democratische legitimiteit van referenda en de noodzaak om de resultaten 

van referenda te eerbiedigen maar tegelijk ook de rechtsstaat in acht te nemen; maakt zich 

zorgen over de gevolgen van de uitkomst van het burgerinitiatief van 9 februari 2014, die 

de bilaterale overeenkomsten tussen de EU en Zwitserland zouden kunnen ondermijnen; 

vraagt Zwitserland niettemin zijn verplichtingen jegens de EU na te komen; vraagt de 

Europese Unie daarom met klem voet bij stuk te houden wat betreft de naleving van het 

grondbeginsel van het vrije verkeer van mensen, zodat Zwitserland werknemers en 

ondernemingen uit de EU een bevoorrechte toegang blijft bieden en tegelijk toeziet op de 

eerbiediging en handhaving van de bilaterale overeenkomsten; 

5. onderstreept dat de unilaterale maatregelen die Zwitserland heeft genomen ten gunste van 

Kroatische burgers, niet in de plaats kunnen komen van de noodzakelijke ratificering van 

het protocol tot uitbreiding van de overeenkomst over het vrije verkeer van personen tot 

Kroatië; spoort Zwitserland er bijgevolg toe aan dit protocol onverwijld te ratificeren; 

6. neemt er nota van dat Zwitserland na de opschorting van de onderhandelingen over de 

deelname van Zwitserland aan het programma Erasmus+ een overgangsregeling heeft 

getroffen; vreest dat deze regeling waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor de mobiliteit 

in het hoger onderwijs tussen de EU en Zwitserland; verzoekt Zwitserland en de EU al het 

mogelijke te doen om te voldoen aan de vastgestelde voorwaarden voor hun deelname aan 

het programma Erasmus+, met als doel de wederkerigheid van de uitwisselingen te 

garanderen en de belangen van de jonge generaties niet te schaden; 
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7. merkt op dat Zwitserland en de EU een overeenkomst hebben ondertekend over 

gedeeltelijke associatie met Horizon 2020, die sinds 15 september 2014 van kracht is en 

dat voorlopig blijft tot het einde van 2016; spoort Zwitserland ertoe aan al het mogelijke te 

doen om te voldoen aan de vastgestelde voorwaarden voor zijn deelname aan het 

programma Erasmus+, met als doel de werknemersrechten van onderzoekers veilig te 

stellen en de toegang van onderzoekers tot Horizon 2020-financiering te bevorderen; 

8. stelt vast dat Zwitserland in het kader van de overeenkomst over het vrij verkeer van 

personen eenzijdig flankerende maatregelen heeft ingevoerd en vervolgens heeft 

verscherpt; betreurt het dat sommige van deze maatregelen beperkingen opleggen aan het 

verrichten van diensten in het kader van de overeenkomst en dat kmo's die in Zwitserland 

diensten wensen te verrichten, er bijzonder hard door worden getroffen; vraagt 

Zwitserland daarom deze maatregelen te herzien om ze in overeenstemming te brengen 

met de overeenkomst over het vrij verkeer van personen. 

9. roept ertoe op de obstakels voor de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit weg te nemen 

met als doel de interne markt verder uit te bouwen; onderstreept in dit verband dat het 

belangrijk is het taalonderricht te bevorderen en werknemers beter te informeren en 

concrete ondersteuning te geven bij het zoeken naar werk, met name via het EURES-

netwerk, in samenwerking met Zwitserland en alle landen van de EER; verheugt zich 

bijgevolg over de actieve deelname van Zwitserland aan de activiteiten van het EURES-

netwerk, met name in grensoverschrijdende regio's; vraagt Zwitserland zijn transnationale 

en grensoverschrijdende EURES-diensten verder uit te bouwen, overeenkomstig de 

huidige EURES-verordening, teneinde de mobiliteit van werknemers te vergroten en 

tussen de EU en Zwitserland een echte geïntegreerde arbeidsmarkt te creëren; pleit voorts, 

met het oog op een grotere mobiliteit van werknemers, voor het in kaart brengen van een 

brede waaier opkomende industrieën en belangrijke groeisectoren waarop de EER-landen, 

Zwitserland en de EU-lidstaten zich moeten concentreren bij het ontwikkelen van hun 

vaardighedenbestand, met als doel vaardigheden en kwalificaties beter af te stemmen op 

de vraag en het aanbod. 
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