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EER-Zwitserland: obstakels voor de volledige tenuitvoerlegging van de 
interne markt 
Resolutie van het Europees Parlement van 7 september 2010 over de Europese 
Economische Ruimte en Zwitserland: belemmeringen 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 
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over de erkenning van beroepskwalificaties1,

– gezien de resolutie van de 33ste 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-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 
(A7-0216/2010),

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 
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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;

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 zoiets 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 wettelijke 
voorschriften op de interne markt uit te voeren, en beschouwt daarbij de uitvoering van de 
dienstenrichtlijn, en vooral de aanwijzing van enige aanspreekpunten, als van het grootste 
belang;

8. erkent dat de uitvoering van de wettelijke voorschiften op de interne markt in de 
EER/EVA-landen om institutionele redenen noodzakelijkerwijze langzamer verloopt als in 
de EU; geeft in overweging dat er, ondanks de verschillende omstandigheden en de 
resultaten die over het algemeen positief te noemen zijn, ook in de EER/EVA-landen nog 
mogelijkheden aanwezig zijn om de tekortkomingen in de uitvoering verder te verminderen;

9. 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

10. 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;



11. 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;

12. wijst erop dat vooral de volgende begeleidende maatregelen gezien de overeenkomst over 
het vrij verkeer als onevenredig te beschouwen zijn en het voor kleine en middelgrote 
bedrijven moeilijk maken om diensten in Zwitserland te verrichten: de verplichting tot 
voorafgaande aanmelding met een wachttijd van acht dagen, die in Zwitserland geldt, de 
verplichting om de uitvoeringskosten van driepartijencommissies te helpen dragen, en de 
uiterst strenge uitvoeringspraktijk; dringt er in dezelfde gedachtegang bij de Zwitserse 
overheden ook op aan om reglementeringen in te trekken die buitenlandse bedrijven die 
grensoverschrijdende diensten verlenen, verplichten om een waarborg van financiële 
betrouwbaarheid te stellen;

13. maakt zich ongerust over een aantal recente ontwikkelingen op de luchthaven Kloten van 
Zürich, waar de Zwitserse overheid Duitse en Oostenrijkse taxi's verbod opgelegd heeft om 
passagiers aan te nemen, en betwijfelt ten zeerste dat zo'n maatregel in overeenstemming 
met het vrij verkeer van personen is; dringt er bij de Commissie op aan om de zaak 
zorgvuldig te onderzoeken;

14. 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;

15. moedigt de Zwitserse regering en de kantons aan om gebruik te maken van de ervaringen 
van de EU en de EER met de openstelling van de dienstensector bij de uitvoering van de 
dienstenrichtlijn; benadrukt dat van de dienstenrichtlijn in economisch opzicht niet alleen in 
de onderlinge betrekkingen van de lidstaten, maar ook binnen de lidstaten zelf een 
liberaliserende werking blijkt uit te gaan dankzij de kritische doorlichting van de nationale 
wetgeving, om overbodige belemmeringen voor de vestiging en collegiale toetsing –
waarmee de lidstaten eventuele verdere beperkingen als in het algemeen belang 
gerechtvaardigd hebben – op te heffen; meent dan ook dat een dergelijke gang van zaken 
wellicht nuttig kan blijken om de weg voor toenemende dienstverlening tussen de EU en 
Zwitserland over de grenzen heen te effenen;

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

17. verheugt zich over het besluit van de Zwitserse Bondsvergadering om Richtlijn 2005/36/EG 
inzake de erkenning van beroepskwalificaties over te nemen en vraagt Zwitserland en de 
Commissie zo spoedig mogelijk tot een overeenkomst over de uitvoering van de richtlijn te 
komen;

18. 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 algemene 
overeenkomst over het vrij verkeer van diensten beide zijden aanzienlijke economische 
voordelen zou opleveren; vraagt de Commissie en Zwitserland dan ook om de mogelijkheid 
van onderhandelingen met het oog op een volledige overeenkomst over het vrij verkeer van 
diensten te onderzoeken;

19. 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 voet van gelijkheid aan de interne markt kan deelnemen;

20. 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;

21. 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"-beginsel in de 
overwegingen te betrekken;

22. moedigt de Commissie en Zwitserland aan om in de lopende onderhandelingen over 
bilaterale akkoorden, o.a. dat over de veiligheid van producten, spoedig tot 
overeenstemming te komen; dringt er bij de Commissie op aan om de lopende en 
toekomstige overeenkomsten zo ondubbelzinnig mogelijk te formuleren, met vooruitziende 
blik op de ontwikkelingen in de toekomst, zodat de mogelijkheden van ongelijke toepassing 
van meet af aan tot het uiterste beperkt blijven;

23. 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 aan te passen, op de 
beleidsterreinen die onder de overeenkomst vallen;

24. vraagt de Commissie en Zwitserland om op korte termijn de mogelijkheden van horizontale 
oplossingen voor een aantal institutionele kwesties te bezien, versplintering van het 
besluitvormingsproces tegen te gaan en het doorzichtiger te maken, de verbindingen tussen 
de gemengde comités te verbeteren en de invoering van een doeltreffend mechanisme om 
geschillen te slechten te onderzoeken;

25. 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;

26. constateert dat er door de nieuwe gezichtspunten in de lopende en geplande 
onderhandelingen over diverse beleidsgebieden, waaronder consumentenbescherming, 
behoefte is aan discussie over de mogelijkheid om verder te gaan dan het bestaande 
institutioneel kader en misschien een allesomvattende bilaterale overeenkomst af te sluiten 
die het wederzijds belang van Zwitserland en de EU dient;
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27. verzoekt zijn Voorzitter om deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.


