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Amendement 1
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. moedigt de EER/EVA-landen aan om de 
nodige middelen uit te trekken om de 
dienstenrichtlijn uit te voeren, en vooral de 
enige aanspreekpunten op te richten;

7. moedigt de EER/EVA-landen aan om de 
nodige middelen uit te trekken om de 
wettelijke voorschriften inzake de interne 
markt uit te voeren; de omzetting van de 
dienstenrichtlijn, en vooral de aanwijzing 
van de enige aanspreekpunten, is in dit 
verband van eminent belang.

Or. de

Amendement 2
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. erkent dat de omzetting van de 
wettelijke voorschiften inzake de interne 
markt in de EER/EVA-landen om 
institutionele redenen noodzakelijkerwijs 
langzamer verloopt dan in de EU; geeft in 
overweging dat ondanks deze 
verschillende omstandigheden en de over 
het algemeen goede balans ook in de 
EER/EVA-landen nog mogelijkheden 
voor een verdere vermindering van de 
tekortkomingen op omzettingsgebied 
aanwezig zijn;

Or. de

Amendement 3
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat vooral de volgende 
belemmeringen – in weerwil van de 
overeenkomst inzake een vrij verkeer –
het voor kleine en middelgrote bedrijven 
moeilijk maken diensten in Zwitserland te 
verrichten: de in Zwitserland geldende 
verplichting tot aanmelding vooraf met 
een wachttermijn van acht dagen, het 
verbod op de detachering van EU-
uitzendkrachten, de verplichting tot 
betaling van een 
uitvoeringskostenbijdrage aan 
driepartijencommissies alsmede een 
uitvoeringspraktijk die overschotten 
genereert;

Or. de

Amendement 4
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. moedigt de Zwitserse regering en 
de cantons aan gebruik te maken van de 
ervaringen van de EU en de EER met de 
openstelling van de dienstensector door 
middel van de uitvoering van de 
dienstenrichtlijn;  benadrukt dat van de 
dienstenrichtlijn in economisch opzicht 
niet alleen in de betrekkingen tussen de 
lidstaten, maar ook binnen de lidstaten
zelf een liberaliserend effect blijkt uit te 
gaan dankzij het proces van het kritisch 
doorlopen van de nationale wetgeving, het 
wegnemen van overbodige 
belemmeringen voor vestiging in het land 
en peer review, waarbij de lidstaten 
eventuele verdere in het algemeen belang 
ingevoerde beperkingen hebben 
gerechtvaardigd; is daarom van oordeel 
dat een dergelijke gang van zaken wellicht 
nuttig zou zijn om de weg te effenen voor 



AM\809840NL.doc 5/8 PE439.940v01-00

NL

een toegenomen dienstverlening tussen de 
EU en Zwitserland over de grenzen heen;

Or. en

Amendement 5
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is verheugd over het besluit van de 
Zwitserse Bondsraad om richtlijn 
2005/36/EG inzake de erkenning van 
beroepskwalificaties over te nemen en 
verzoekt Zwitserland om een spoedige 
afronding van de uitvoeringsprocedure;

Or. de

Amendement 6
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de overeenkomst op het 
vrij verkeer van personen in het algemeen 
geen volledige overeenkomst over het vrij 
verkeer van diensten omvat, dat alleen 
selectief in specifieke bilaterale 
overeenkomsten behandeld wordt; vraagt 
de Commissie en Zwitserland om de 
mogelijkheid van onderhandelingen met 
het oog op een volledige overeenkomst 
over het vrij verkeer van diensten te 
onderzoeken;

13. merkt op dat de overeenkomst op het 
vrij verkeer van personen in het algemeen 
geen volledige overeenkomst over het vrij 
verkeer van diensten omvat, dat alleen 
selectief in specifieke bilaterale 
overeenkomsten behandeld wordt; 
onderstreept dat een uitgebreide 
overeenkomst over het vrije verkeer van 
diensten beide zijden aanzienlijke 
economische voordelen zou opleveren;
vraagt de Commissie en Zwitserland 
derhalve om de mogelijkheid van 
onderhandelingen met het oog op een 
volledige overeenkomst over het vrij 
verkeer van diensten te onderzoeken;

Or. de
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Amendement 7
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent, met volledige inachtneming van 
de redenen voor de bijzondere aard van de 
betrekkingen tussen Zwitserland en de EU, 
dat alles in het werk gesteld moet worden 
om te zorgen dat identieke of parallelle 
regels op de interne markt, o.a. op het vrij 
verkeer van diensten, in de EU en 
Zwitserland dezelfde interpretatie en 
uitvoering krijgen, zodat Zwitserland op 
betekenisvolle manier aan de interne markt 
kan deelnemen;

14. meent, met volledige inachtneming van 
de redenen voor de bijzondere aard van de 
betrekkingen tussen Zwitserland en de EU, 
dat alles in het werk gesteld moet worden 
om te zorgen dat identieke of parallelle 
regels op de interne markt, o.a. op het vrij 
verkeer van diensten, in de EU en 
Zwitserland dezelfde interpretatie en 
uitvoering krijgen, zodat Zwitserland op 
gelijke voet aan de interne markt kan 
deelnemen;

Or. de

Amendement 8
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. moedigt de Commissie en 
Zwitserland aan om in de lopende 
onderhandelingen over bilaterale 
akkoorden in de sectoren stroom, 
landbouw, voedselveiligheid, 
productveiligheid en volksgezondheid 
spoedig tot overeenstemming te komen; 
dringt er bij de Commissie op aan om deze 
en toekomstige overeenkomsten zo 
ondubbelzinnig mogelijk en met 
vooruitziende blik te formuleren teneinde 
de mogelijkheden van een niet-uniforme 
toepassing van meet af aan tot het uiterste 
te beperken;

Or. de
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Amendement 9
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. vraagt de Commissie en Zwitserland 
om de mogelijkheid van horizontale 
oplossingen voor een aantal institutionele 
kwesties te bezien, versplintering van het 
besluitvormingsproces tegen te gaan en de 
verbindingen tussen de gemengde comités 
te verbeteren; vraagt om Zwitserland 
nauwer bij de totstandkoming van besluiten 
in de EU te betrekken, bijvoorbeeld door 
het de mogelijkheid van aanbevelingen te 
geven;

18. vraagt de Commissie en Zwitserland 
om de mogelijkheid van horizontale 
oplossingen voor een aantal institutionele 
kwesties te bezien, versplintering van het 
besluitvormingsproces tegen te gaan en de 
verbindingen tussen de gemengde comités 
te verbeteren en de invoering van een 
doeltreffend mechanisme voor het 
oplossen van geschillen te onderzoeken; 
vraagt om Zwitserland nauwer bij de 
totstandkoming van besluiten in de EU te 
betrekken, bijvoorbeeld door het de 
mogelijkheid van aanbevelingen te geven;

Or. de

Amendement 10
Rafał Trzaskowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. vraagt de Commissie en Zwitserland 
om de mogelijkheid van horizontale 
oplossingen voor een aantal institutionele 
kwesties te bezien, versplintering van het 
besluitvormingsproces tegen te gaan en de 
verbindingen tussen de gemengde comités 
te verbeteren; vraagt om Zwitserland 
nauwer bij de totstandkoming van 
besluiten in de EU te betrekken, 
bijvoorbeeld door het de mogelijkheid van 
aanbevelingen te geven;

18. vraagt de Commissie en Zwitserland 
om op korte termijn te kijken naar de 
mogelijkheid van horizontale oplossingen 
voor een aantal institutionele kwesties, 
versplintering van het 
besluitvormingsproces tegen te gaan en de 
verbindingen tussen de gemengde comités 
te verbeteren;

Or. en
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Amendement 11
Rafał Trzaskowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. constateert dat er in het licht van 
de nieuwe gezichtspunten in de lopende 
en geplande onderhandelingen over 
diverse beleidsgebieden, waaronder de 
consumentenbescherming, behoefte is 
aan het bespreken van de mogelijkheid 
verder te gaan dan het bestaande 
institutionele kader en uiteindelijk te 
komen tot een allesomvattende bilaterale 
overeenkomst die het wederzijds belang 
van Zwitserland en de EU dient;

Or. en


