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Teema: Šveitsi kehtestatud kvoodid seoses elamislubade andmisega Poola, Leedu, Läti, Eesti, 
Sloveenia, Slovakkia, Tšehhi Vabariigi ja Ungari kodanikele 

Šveitsi ametiasutused otsustasid 18. aprillil 2012. aastal kehtestada kvoodid B kategooria 
elamislubadele, mis antakse ELi kaheksa riigi kodanikele, pidades silmas kaitseklauslit, mis on 
sätestatud 1999. aasta isikute vaba liikumist käsitleva lepingu artiklis 10, ning nimetatud lepingu 2004. 
aasta protokolli sätteid. 

Kas komisjoni arvates on endiselt kohaldatavad üleminekumeetmed 1999. aasta lepingu artikli 10 
kohaldamiseks kaheksa mainitud riigi suhtes, nagu on ette nähtud 2004. aasta protokollis? Kui mitte, 
kas komisjon on seisukohal, et Šveitsi ametiasutustel on õigus kasutada 2004. aasta protokolli 
õigusliku alusena erimeetme rakendamisel? 

Arvestades, et 1999. aasta lepingu artikli 10 sätted viitavad „Euroopa Ühenduse töötajatele ja 
füüsilisest isikust ettevõtjatele”, kas komisjon arvab, et Šveitsi ametiasutustel on õigus ELi 25 
liikmesriigi vahel vahet teha: a) kehtestades riiklikud ülemmäärad, mis võivad põhjustada kaitseklausli 
rakendamise; b) punkti a tagajärjel kehtestades elamislubade kvoodid, mis on suunatud teatud riikide 
kodanikele? Kui mitte, kuidas peaks komisjoni arvates Euroopa Liit reageerima Šveitsi ametiasutuste 
kehtestatud meetmetele? 

Arvestades eeltoodut ning Šveitsi ametiasutuste 18. aprilli 2012. aasta otsuse erinevat tõlgendamist, 
nagu on rõhutanud kõrge esindaja Ashton, kas komisjon peab praegust isikute vaba liikumise lepingut 
piisavaks ja tõhusaks vahendiks? 

Selles kontekstis ning viidates Euroopa Parlamendi 7. septembri 2010. aasta resolutsioonile 
P7_TA(2010)0300 Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi ning takistuste kohta siseturu täielikul 
rakendamisel, ning pidades silmas taotlusi, mis on esitatud seoses siseturu küsimustega üldiselt ja 
eelkõige teenuste osutamise vabadusega, milliseid edusamme on teinud komisjon neis punktides ning 
milline on hetkeolukord Euroopa Liidu ja Šveitsi vaheliste läbirääkimistel tulevaste suhete üle? 
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