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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over EER-Zwitserland: obstakels voor de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt
(2009/2176(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de vrijhandelsovereenkomst van 22 juli 1972 tussen de Europese Economische 
Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat,

– gezien de overeenkomst van 21 juni 1999 tussen enerzijds de Europese Gemeenschap en haar 
lidstaten, en anderzijds de Zwitserse Bondsstaat, over het vrij verkeer van personen, meer in 
het bijzonder bijlage I over het vrij 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 over vereenvoudigde inspectie en formaliteiten voor het vervoer van goederen en 
veiligheidsmaatregelen van de douanediensten,

– gezien de overeenkomst van 21 juni 1999 tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse 
Bondsstaat over wederzijdse erkenning van certificatie (of "overeenstemmingsbeoordeling"),

– gezien de overeenkomst van 21 juni 1999 tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse 
Bondsstaat over bepaalde aspecten van openbare aanbestedingen,

– gezien het Protocol van 27 mei 2008 bij de overeenkomst tussen enerzijds de Europese 
Gemeenschap en haar lidstaten, en anderzijds de Zwitserse Bondsstaat, over het vrij verkeer 
van personen voor wat betreft de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië als 
verdragsluitende partijen na hun toetreding tot de Europese Unie,

– gezien het Protocol van 26 oktober 2004 bij de overeenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap en haar lidstaten en de Zwitserse Bondsstaat, over het vrij verkeer van 
personen voor wat betreft de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, 
de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek 
Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse 
Republiek na hun toetreding tot de Europese Unie,

– gezien de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte,

– gezien Richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 van het Europees Parlement en de Raad 
over de diensten op de interne markt (de "dienstenrichtlijn")1,

– gezien Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees Parlement en de Raad 
over de erkenning van beroepskwalificaties2,

– gezien de resolutie van de 33e bijeenkomst van de Gemengde Parlementaire Commissie voor 
de Europese Economische Ruimte,

– gezien het verslag van de Gemengde Parlementaire Commissie voor de Europese 
Economische Ruimte over het jaarverslag 2008 over de toepassing van de EER-

                                               
1 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.
2 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.
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Overeenkomst,

– gezien het verslag van 2 september 2009 over het Zwitsers buitenlands beleid,

– gezien het 25ste scorebord voor de interne markt van de EER/EVA-landen,

– gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, meer in het bijzonder 
artikel 217, dat de Europese Unie het recht geeft om internationale overeenkomsten af te 
sluiten,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming
(A7-0000/2010),

A. overwegende dat de vier lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA: IJsland, 
Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) belangrijke handelspartners van de Europese Unie 
zijn - Zwitserland en Noorwegen zijn naar omvang haar vierde en vijfde belangrijkste 
handelspartner,

B. overwegende dat de betrekkingen tussen de EU en drie van de EVA-landen (IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen) zich in de Europese Economische Ruimte (EER) afspelen, 
zodat ze volledig aan de interne markt deelnemen, terwijl de EER-Overeenkomst in een sterk 
geïnstitutionaliseerd kader aangewend en met toezicht begeleid wordt,

C. overwegende dat de deelname van Zwitserland in 1992 door een volkstemming 
aangevochten is, zodat de betrekkingen tussen Zwitserland en de EU momenteel op meer dan 
120 bilaterale en sectoriële overeenkomsten berusten, die voor verregaande integratie, maar 
geen volledige deelname aan de interne markt zorgen,

Inleidende opmerkingen

1. beschouwt de EER-Overeenkomst als centrale drijvende kracht voor economische groei; 
verheugt zich over de vorderingen van de EER/EVA-landen bij de toepassing van de 
wetgeving op de interne markt, die over het algemeen goed te noemen zijn, zoals blijkt uit 
hun scorebord voor de interne markt; stelt vast dat de betrekkingen tussen de EU en 
Zwitserland bij de uitvoering van de overeenkomst over het vrij verkeer van personen voor 
veel meer problemen zorgen;

2. merkt op dat de bilaterale overeenkomsten geen enkele vorm van automatische aanpassing 
aan latere ontwikkelingen in de overeenkomstige verworvenheden van de Gemeenschap 
bevatten; erkent dat autonome aanpassingen van de nationale wet aan de EU-wetgeving die 
onder bilaterale overeenkomsten valt, uit het soeverein besluit van het Zwitsers volk 
voortvloeien om zich niet bij de EER aan te sluiten, dat volledige eerbiediging verdient;

Uitvoering van de regels op de interne markt: EER-Eva-landen

3. verheugt zich over de verbeterde gegevens voor de EER/EVA-landen op het jaarlijks 
scorebord voor de verbruiksmarkten en moedigt de toezichthoudende autoriteit van de EVA 
aan om in samenwerking met de Commissie en met haar bijstand het systematisch toezicht 
op de uitvoering van de wetgeving op de interne markt verder te blijven uitbreiden;
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4. stelt vast dat er met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon onzekerheid over de 
vraag bestaat welke EU-wetgeving de EER raakt; denkt dat dat langzamer uitvoering van de 
wetgeving op de interne markt in de EER/EVA-landen tot gevolg kan hebben en dringt er bij 
de Commissie op aan om een evaluatie van de toestand voor te leggen;

5. merkt op dat het Verdrag van Lissabon de rol van de nationale parlementen in de 
besluitvorming op EU-niveau uitbreidt en vindt dat analoog daarmee de parlementen van de 
EER/EVA-landen nauwer bij de wetgevende procedures van de EU betrokken moeten 
worden als het om voorstellen gaat die voor de EER van belang zijn; vraagt de Commissie 
om de nationale parlementen van de EER/EVA-landen van de wetgevende voorstellen te 
voorzien die ze de nationale parlementen van de EU-lidstaten voor raadpleging toestuurt;

6. vraagt de Commissie om de bekendmakingsprocedure voor nieuwe EU-regels en -wetgeving 
die in het bereik van de EER-Overeenkomst vallen, formeel vast te leggen, om de afstand 
tussen de aanneming van nieuwe wetgeving en haar mogelijke overname door de EER/EVA-
landen te verkleinen;

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;

8. stelt vast dat er op het ogenblik nog andere belangrijke voorstellen van wetgeving op de 
interne markt in bespreking zijn, o.a. het voorstel van de Commissie voor een richtlijn op de 
rechten van de verbruiker; vraagt de Commissie om de EER/EVA-landen sterker in de 
besprekingen te betrekken;

Uitvoering van de regels op de interne markt: Zwitserland

9. verheugt zich over de vorderingen in de liberalisering van grensoverschrijdende 
dienstverlening tussen de EU en Zwitserland, en meer in het bijzonder de positieve 
uitwerking van het vrij verkeer van personen, zoals blijkt uit de toenemende aantallen 
uitgezonden werknemers en zelfstandige dienstverleners uit de EU die in Zwitserland 
werkzaam zijn, in de periode van 2005 tot 2009; stelt vast dat het een ontwikkeling is die 
wederzijds voordeel oplevert;

10. stelt vast dat Zwitserland het vrij verkeer van personen van een aantal begeleidende 
maatregelen voorzien heeft om de werknemers tegen sociale en loondumping in bescherming 
te nemen, die voor gelijke behandeling van Zwitserse en EU-dienstverleners zorgen en de 
overeenkomst de steun van de bevolking waarborgen; merkt op dat de maatregelen hinderlijk 
kunnen zijn voor dienstverlening in Zwitserland door ondernemingen van de EU, vooral 
kleine en middelgrote; stelt vast dat volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie een 
aantal van die begeleidende maatregelen enkel aanvaardbaar zouden zijn als ze binnen 
redelijke verhoudingen een algemeen belang beschermen dat in het land van herkomst van de 
dienstverlener nog geen bescherming krijgt;

11. vraagt de Commissie om maatregelen die de werking van de interne markt binnen de EU 
hinderen en ook voor Zwitserse dienstverleners problemen opwerpen, in onderzoek te nemen 
en zo nodig eigen maatregelen te treffen;

12. verheugt zich over de maatregelen van de Zwitserse regering om het bedrijfsleven van de EU 
beter van informatie te voorzien;

13. merkt op dat de overeenkomst op het vrij verkeer van personen in het algemeen geen 
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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;

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;

15. legt de nadruk op het wederzijds belang van de EU en Zwitserland in eenvormiger toepassing 
van de overeenkomst op het vrij verkeer van personen en tijdiger onderlinge afstemming van 
de Zwitserse en EU-wetgeving op de interne markt, zodat het bedrijfsleven van de beide 
partijen in een doorzichtiger en beter voorzienbare constellatie kan optreden;

16. verheugt zich over de onafhankelijk tot stand gekomen neiging van de Zwitserse overheden 
om de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie in aanmerking te nemen die na de 
ondertekening van de overeenkomst op het vrij verkeer van personen tot stand gekomen is, 
en begroet de recente Zwitserse wetgeving om het cassis de Dijon-principe in de 
overwegingen te betrekken;

17. vraagt de Commissie en Zwitserland om naar een werkwijze uit te kijken om de 
overeenkomst op het vrij verkeer van personen vlugger aan de ontwikkelingen in de 
overeenkomstige verworvenheden van de Gemeenschap op de beleidsterreinen die onder de 
overeenkomst vallen, aan te passen;

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;

19. wenst voor zichzelf betere communicatie met Zwitserland, en dat vertegenwoordigers van 
Zwitserland sterker bij de werkzaamheden van het Europees Parlement en zijn organen 
betrokken worden;

-o0o-

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 
regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De vier lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA: IJsland, Liechtenstein, 
Noorwegen, Zwitserland) zijn belangrijke handelspartners van de Europese Unie: Zwitserland en 
Noorwegen zijn naar omvang van de goederenstroom respectievelijk haar vierde en vijfde 
belangrijkste handelspartner. Even belangrijk is dat de vier Eva-lidstaten en de lidstaten van de 
EU tot hetzelfde cultuurgebied behoren en centrale waarden en een cultureel en historisch 
erfgoed delen.

1. Betrekkingen tussen de EU en de lidstaten van de EVA

De betrekkingen tussen de EU en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein gaan uit van de 
Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte uit (EER), die op 1 januari 1992 tussen 
IJsland, Noorwegen en Liechtenstein, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten afgesloten 
is. De voornaamste doelstelling van de overeenkomst is om de interne markt van de EG tot de 
drie Eva-landen uit te breiden. Ze bevat dezelfde "vier vrijheden" als die van de Europese 
Gemeenschap, maar maakt het de EVA-landen ook mogelijk om hun medewerking aan een 
aantal begeleidende beleidsvormen te verlenen, zoals bescherming van de verbruiker en het 
milieubeleid. De overeenkomst berust op het homogeniteitsprincipe, d.w.z. dat de EER-
wetgeving in de onderdelen die onder de overeenkomst vallen, zo dicht mogelijk bij de 
verworvenheden van de Gemeenschap moet aanleunen.

Het is ook van groot belang om de EER/EVA-lidstaten bij de besprekingen over de voornaamste 
onderdelen van de komende EU-wetgeving te betrekken, bijvoorbeeld het voorstel voor een 
richtlijn op de rechten van de verbruiker.

Zwitserland heeft aan de onderhandelingen deelgenomen die tot afsluiting van de EER-
overeenkomst geleid hebben. Maar zijn deelname is in 1992 in een volkstemming aangevochten. 
De betrekkingen tussen Zwitserland en de EU zijn daarom verder met behulp van een aantal 
bilaterale overeenkomsten met de Europese Gemeenschap en haar lidstaten geregeld.

2. Institutioneel raamwerk: twee verschillende modellen van economische integratie zonder 
toetreding

De EER-overeenkomst richt gezamenlijke instellingen op die uit vertegenwoordigers van de 
verdragsluitende partijen bestaan en de overeenkomst begeleiden. Een gemengd comité is voor 
de lopende begeleiding en overname van de wetgeving van de Gemeenschap in de overeenkomst 
verantwoordelijk. Ze bestaat uit ambassadeurs van de EU bij de EER/EVA-landen en 
vertegenwoordigers van de Commissie en de lidstaten van de EU.

De begeleiding van de EER-overeenkomst verloopt in een sterk geïnstitutionaliseerd raamwerk: 
met de dagelijkse begeleiding van de EER-overeenkomst is het EVA-secretariaat belast. De 
toezichthoudende autoriteit van de EVA ziet op overname van de verworvenheden van de 
Gemeenschap die voor de EER van belang zijn, in de wetgeving van de EER/EVA-lidstaten toe. 
Ze heeft ook de bevoegdheid om bij het Hof van justitie van de EVA - de juridische autoriteit -
overtredingsprocedures aan te spannen.

Voor de begeleiding van de betrekkingen tussen de EU en Zwitserland bestaat er geen 
vergelijkbaar algemeen institutioneel kader. Elke bilaterale sectoriële overeenkomst wordt over 
het algemeen door een afzonderlijk gemengd comité begeleid, dat uit vertegenwoordigers van de 
verdragspartijen bestaat. Aan de kant van de EU is het de Commissie die de voornaamste rol 
speelt.
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Zowel de EER-overeenkomst als de bilaterale overeenkomsten kennen een specifieke procedure 
om nieuwe verworvenheden van de Gemeenschap in aanmerking te nemen. Telkens als er een 
nieuwe maatregel tot stand komt die voor de EER van belang is, stelt het EVA-secretariaat een 
besluit van het gemengd comité op om de bijlage bij de overeenkomst in kwestie te amenderen -
dat het gemengd comité normalerwijze aanneemt. Als de grondwet van de EER/EVA-landen 
goedkeuring door het parlement of bij referendum vergt, kan het besluit natuurlijk pas van kracht 
worden wanneer die voorwaarde vervuld is.

Voor de bilaterale overeenkomsten is het het bevoegd gemengd comité EU-Zwitserland dat na 
onderhandelingen tussen de verdragspartijen het overeenkomstig besluit neemt. Gemengde 
comités kunnen enkel bijlagen bij de overeenkomsten of aanhangsels wijzigen voorzover de 
wijzigingen een technisch karakter dragen. Op één uitzondering na kunnen ze niet de 
voornaamste bepalingen van de overeenkomst veranderen.

3. Voornaamste bevindingen van het ontwerpverslag

3.1. EER-overeenkomst en uitvoering van de regels op de interne markt

De EER-overeenkomst heeft ervoor gezorgd dat IJsland, Liechtenstein en Noorwegen 
daadwerkelijk aan de interne markt deelnemen. In de meer dan 15 jaar dat ze van kracht is, heeft 
ze een centrale drijvende kracht voor economische groei tot wederzijds voordeel van de 
EER/EVA-landen en de lidstaten van de EU gevormd.

Gezien haar uitgestrekte reikwijdte moet ik als rapporteur erkennen dat dit ontwerpverslag niet 
meer dan een algemene evaluatie van de stand van zaken in de uitvoering van de wetgeving op 
de interne markt in de EER/EVA-landen kan geven, zonder uitvoerig op de verschillende 
beleidsonderdelen in te gaan.

De uitvoering van de regels op de interne markt in de EER/EVA-landen is volgens mij bij de 
huidige stand van zaken over het algemeen goed te noemen, zoals blijkt uit hun scorebord 2009 
voor de interne markt. Met een leemte van 0,7% bevindt de omzetting van wetgeving door 
IJsland, Liechtenstein en Noorwegen zich op hetzelfde niveau als dat van de meeste lidstaten van 
de EU.

Ik vind het belangrijk dat het Europees Parlement en de andere EU-instellingen zich voor
structurele dialoog met de EER/EVA-landen inzetten. Ik wil vooral de Commissie vragen om de 
EER/EVA-lidstaten sterker bij de lopende besprekingen over aangelegenheden te betrekken die
de interne markt aanbelangen. Het is van groot belang dat de EU-instellingen en de EER/EVA-
lidstaten tot uitwisseling van optimale werkwijzen voor de uitvoering van de regels op de interne 
markt overgaan. Het Peppol-project (pan-Europese openbare aanbestedingen over het net - Pan 
European public procurement online) - gecoördineerd door Noorwegen, dat het voor 
ondernemingen in de openbare sector van alle Europese landen gemakkelijker zal maken om 
grensoverschrijdend te werken - is een voorbeeld van goede samenwerking en uitwisseling van 
beste werkwijzen in het kader van de Europese Economische Ruimte. Een ander voorbeeld van 
een geslaagd project is het gezamenlijk markttoezicht en handelend optreden voor de 
belastingen, tarieven, kosten en toeslagen van luchtvaartmaatschappijen onder Noorse leiding.

Het van kracht worden van het Verdrag van Lissabon brengt volgens mij twee nieuwe 
uitdagingen op institutioneel vlak voor de EER-overeenkomst met zich mee. 

Ten eerste, aangezien de EER-overeenkomst van een pijlerstructuur van de EU uitgaat, die met 
het Verdrag van Lissabon opgegeven wordt, bestaat er onzekerheid over de vraag welke EU-
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wetgeving een weerslag op de EER heeft, met als mogelijk gevolg langzamer uitvoering van de 
wetgeving op de interne markt in de EER/EVA-landen. De Commissie moet een evaluatie van de 
toestand voorleggen.

Ten tweede breidt het Verdrag van Lissabon de rol van de nationale parlementen in de 
besluitvorming op EU-niveau uit. Naar analogie moeten de parlementen van de EER/EVA-
landen nauwer bij de wetgevende procedures van de EU betrokken worden als het om 
voorstellen gaat die voor de EER van belang zijn. Ik stel voor dat de Commissie de nationale 
parlementen van de EER/EVA-landen de wetgevende voorstellen ter beschikking stelt die ze 
voor raadplegingsdoeleinden de nationale parlementen van de EU-lidstaten toestuurt.

De EER/EVA-landen zijn met de uitvoering van de dienstenrichtlijn bezig. Ik moedig ze aan om 
daar de nodige middelen voor uit te trekken, en meer in het bijzonder om de enige 
aanspreekpunten op te richten. Verder kunnen ze de uitvoering van de dienstenrichtlijn als 
gelegenheid aangrijpen om hun bestuursdiensten in elektronische vorm uit te bouwen.

3.2. Overeenkomst op het vrij verkeer van personen/betrekkingen tussen de EU en 
Zwitserland

Zwitserland levert op zijn eigen manier een bijdrage tot de uitbouw van de interne markt.

De EU heeft met Zwitserland meer dan 120 bilaterale en sectoriële overeenkomsten gesloten, 
waarvan de voornaamste zijn: de Vrijhandelsovereenkomst van 1972, de 7 bilaterale 
overeenkomsten van de eerste groep, afgesloten in 1999 ("bilaterals I": vrij verkeer van 
personen, vervoer over land en luchtvervoer, technische handelsbelemmeringen, openbare 
aanbestedingen, onderzoek, landbouw), en de bilaterale overeenkomsten van de tweede groep, 
afgesloten in 2004 ("bilaterals II": Verdragen van Schengen en Dublin, fraudebestrijding, 
belasting op spaargeld, statistieken, landbouwproducten na verwerking, pensioenen, milieu, 
media, en een gezamenlijke intentieverklaring tot samenwerking in onderwijsprogramma's).

Het ontwerpverslag concentreert zich op de werking van de overeenkomst op het vrij verkeer 
van personen tussen de EU, haar lidstaten en Zwitserland, die als onderdeel van de eerste groep 
bilaterale overeenkomsten afgesloten is.

Om te beginnen heeft die overeenkomst betekenisvolle positieve uitwerkingen gehad, zoals blijkt 
uit de aanhoudende toename van het aantal uitgezonden werknemers en zelfstandige 
dienstverleners uit de EU, die van 2005 tot 2009 in Zwitserland werkzaam geweest zijn en 
daarmee de economische banden tussen de EU en Zwitserland hebben helpen aanhalen. Er zijn 
ongeveer 200 000 grensarbeiders uit de EU of de EVA-landen die elke dag in Zwitserland gaan 
werken.

Ondanks de positieve ontwikkelingen zijn er ook een aantal details in de uitvoering van de 
overeenkomst op het vrij verkeer van personen, die enige bespreking verdienen. Ze worden 
zowel door dienstverleners uit de EU als de Zwitserse overheden ter sprake gebracht.

De EU-ondernemingen hebben verschillende hindernissen voor de uitvoering van de 
overeenkomst op het vrij verkeer van personen aangewezen, o.a. de regel dat EU-ondernemingen 
die diensten in Zwitserland willen leveren een aanmeldingstermijn van 8 dagen in acht moeten 
nemen, en een verplichting om in de uitvoeringskosten van driepartijencommissies bij te dragen. 
In antwoord op de kritiek heeft de Zwitserse regering voor betere beschikbaarheid van informatie 
voor de ondernemingen gezorgd, meer bepaald met een internetpagina die informatie over loon-
en arbeidsvoorwaarden in Zwitserland geeft. Ik begrijp dat er enig wantrouwen leeft en vraag me 
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af of dergelijke maatregelen binnen redelijke perken blijven.

Zwitserse ondernemingen klagen o.a. over de Duitse wetsbepaling op buitenlandse werknemers 
die werk in Duitsland komen verrichten, zodat Zwitserse bouwondernemingen verplicht zijn om 
tot het Duits vakantiefonds bij te dragen, ook als ze al betaald verlof in Zwitserland moeten 
verlenen. Een andere kwestie is de verplichte waarborg van 10 jaar voor alle 
bouwwerkzaamheden in Frankrijk. Alle aannemers moeten daarvoor een verzekering bij een 
Franse verzekeringsmaatschappij afsluiten. Volgens de Zwitserse autoriteiten is het voor 
Zwitserse ondernemingen zeer moeilijk om de bewuste verzekering te verkrijgen.

Zowel de verplichting om tot het Duits vakantiefonds bij te dragen als de verplichte 10 jaar-
waarborg zijn eventueel als hinderlijk voor de vrije dienstverlening te beschouwen, maar niet als 
discriminerend tegenover Zwitserland, aangezien ze op dezelfde manier binnen de grenzen van 
de EU van toepassing zijn. Bovendien heeft het Hof van Justitie al verklaard dat de verplichting 
om tot het Duits vakantiefonds bij te dragen onder bepaalde omstandigheden als verenigbaar met 
de vrijheid van dienstverlening te beschouwen is, die door het Verdrag gewaarborgd wordt1.

Volgens mij moeten alle mogelijkheden om de uitvoering van de overeenkomst op het vrij 
verkeer van personen te verbeteren, zorgvuldig nagegaan worden, door te zorgen dat identieke of 
parallelle regels op de interne markt in de EU en Zwitserland dezelfde interpretatie en uitvoering 
krijgen, zodat Zwitserland op een zinvolle manier aan de interne markt kan deelnemen. Grotere 
eenvormigheid in de toepassing van de overeenkomst op het vrij verkeer van personen en 
spoediger onderlinge afstemming van de Zwitserse en EU-wetgeving op de interne markt zou het 
bedrijfsleven aan beide zijden van de grens een doorzichtiger en beter voorzienbaar 
bedrijfsklimaat tot wederzijds voordeel bieden. Tegelijk waardeer ik alle moeite die de Zwitserse 
rechtbanken doen om de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in 
overweging te nemen die na de ondertekening van de overeenkomst op het vrij verkeer van 
personen tot stand gekomen is.

Ik zie in dat de Zwitserse grondwettelijke orde het niet met het Zwitsers politiek bestel en de 
Zwitserse tradities verenigbaar maakt om nieuwe verworvenheden van de Gemeenschap 
automatisch over te nemen. Ik ben me ook van de moeilijkheden voor de Zwitserse regering 
bewust om de overeenkomst op het vrij verkeer van personen door de Zwitserse bevolking te 
laten aanvaarden, meer in het bijzonder omdat elke wijziging of uitbreiding van de overeenkomst 
aan een volkstemming onderworpen kan worden.

Desondanks spoor ik de Commissie en Zwitserland aan om samen voor betere uitvoering van de 
overeenkomst op het vrij verkeer van  personen te werken, vooral door middel van eenvormiger 
toepassing van de verworvenheden die binnen het bereik van de overeenkomst vallen, op de 
interne markt en in Zwitserland, en door naar mogelijkheden voor horizontale oplossingen voor 
een aantal institutionele kwesties te zoeken, zodat er in de toekomst misschien een algemene 
kaderovereenkomst afgesloten kan worden.

                                               
1 Zie gevoegde zaken C-49/98, C-50/98, C-52/98 t/m C-54/98 en C-68/98 t/m C-71/98 (Finalarte e.a.).


