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Euroopan parlamentin sihteeristön erityisryhmän laatimien laajentumista koskevien katsausten tarkoituksena on esitellä järjestelmällisessä ja tiivistetyssä muodossa unionin laajentumisesta käytävän
keskustelun eri näkökohtien nykytilaa sekä jäsenvaltioiden, hakijamaiden ja Euroopan unionin toimielinten hyväksymiä kantoja. Tiedotteita päivitetään sitä mukaan kuin neuvotteluissa edistytään.
Seuraavat katsaukset on julkaistu aiemmin.
Numero Nimi PE-numero Päiväys Kielet
1 Kypros ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.284/korj. 4 18.03.99 Kaikki
2 Unkari ja Euroopan unionin laajentuminen 167.296/korj. 2 01.02.99 Kaikki
3 Romania ja Euroopan unionin laajentuminen 167.297/korj. 2 26.02.99 Kaikki
4 Tšekin tasavalta ja Euroopan unionin laajentuminen 167.335/korj. 2 10.02.99 Kaikki
5 Malta ja sen suhteet Euroopan unioniin 167.350/korj. 2 02.02.99 Kaikki
6 Bulgaria ja Euroopan unionin laajentuminen 167.392/korj. 2 26.02.99 Kaikki
7 Turkki ja sen suhteet Euroopan unioniin 167.407/korj. 1 27.10.98 Kaikki
8 Viro ja Euroopan unionin laajentuminen 167.409/korj. 1 08.10.98 Kaikki
9 Slovenia ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.531/korj. 1 08.02.99 Kaikki
10 Latvia ja Euroopan unionin laajentuminen 167.532/korj. 1 17.12.98 Kaikki
11 Liettua ja Euroopan unionin laajentuminen 167.533/korj. 2 12.01.99 Kaikki
12 Puola ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.587/korj. 2 20.10.98 Kaikki
13 Slovakia ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.609/korj. 1 14.12.98 Kaikki
14 Venäjä ja Euroopan unionin laajentuminen 167.734/korj. 1 23.02.99 Kaikki
15 Laajentumisen institutionaaliset näkökohdat 167.299 13.02.98 DE-EN-ES -FR-IT-SV
16 EU:n rahoitustoimen valvonta ja turvaaminen laajentumisen yhteydessä 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Ympäristöpolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 Eurooppa-konferenssi ja Euroopan unionin laajentuminen 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Euroopan unionin laajentuminen ja talousarvioon liittyvät näkökohdat 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 Demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen EU:n laajentumisprosessissa 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 Euroopan unionin laajentuminen ja taloudellinen ja sosiaalinen yhdentyminen 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Euroopan unionin laajentumista koskeva tilastoliite 167.614/korj.3 07.01.99 EN
23 Euroopan unionin laajentumista koskevat oikeudelliset ongelmat 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 Euroopan unionin laajentumista edeltävä strategia 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Yhteistyö oikeus- ja sisäasiaian alalla Euroopan unionin laajentumisprosessissa 167.690 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
26 Naisten oikeudet ja Euroopan unionin laajentuminen 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 Euroopan unionin laajentuminen ja maatalous 167.741 03.09.98       DE-EN-ES-FR-IT
28 Sveitsi ja Euroopan unionin laajentuminen 167.777/korj. 1 08.03.99 Kaikki
29 Euroopan unionin laajentuminen ja kalastus 167.799 12.10.98 Kaikki
30 Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.822 26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
31 Turvallisuus ja puolustuskysymykset ja Euroopan unionin laajentuminen 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 Europpan talousalue (EFTA) ja Euroopan unionin laajentuminen 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 Phare-ohjelma ja Euroopan unionin laajentuminen 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 Talous- ja rahaliitti (EMU) ja Euroopan unionin laajentuminen 167.962 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Teollisuuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.963 30.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
36 Agenda 2000 ja EU:hun liittymisprosessi 168.008 22.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
37 Euroopan unionin laajentuminen ja ulkosuhteet 168.062 25.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 Euroopan parlamentin rooli Euroopan unionin laajentumisprosessisssa 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 Euroopan unionin laajentumisen sosiaaliset näkökohdat 168.115 02.02.99 DE-EN-ES-FR-IT
Jäljennöksen katsauksesta voi tilata seuraavista osoitteistat: E. Deguffroy, Luxemburg, SCH Sali 602, puh. + 352 4300 22906 / faksi: + 352 4300 29027
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JOHDANTO

Sveitsin viimeaikainen kehityskulku on ollut kaksijakoinen: toisaalta se on hakenut Euroopan
unionin jäsenyyttä, minkä jälkeen se kieltäytyi Euroopan talousalueen jäsenyydestä (6. joulukuuta
1992 järjestetyssä kansanäänestyksessä). Toisaalta vuoden 1994 loppupuolella Sveitsi aloitti
alakohtaiset jäsenyysneuvottelut Euroopan unionin kanssa. Viime aikoina Sveitsi on ryhtynyt
harkitsemaan uudelleen Euroopan unionin jäseneksi liittymistä.

I. SVEITSIN POLIITTINEN ASEMA

Sveitsi on valaliitto, joka syntyi vuonna 1291 ja jonka pääkaupunki on Bern. Tämä valaliitto on
nykyään liittotasavalta, joka muodostuu 20 kantonista ja kuudesta puolikantonista, ja se jakautuu
neljään eri kielialueeseen: 73 % väestöstä puhuu saksaa, 20 % ranskaa, 4 % italiaa ja 0,6 %
retoromaania, jotka ovat kansallisia kieliä, mutta vain saksa, ranska ja italia ovat perustuslain
mukaan maan virallisia kieliä.

A. Sveitsin poliittisen järjestelmän perusta

1. Perustuslaki ja oikeusjärjestelmä

- Sveitsin perustuslaki hyväksyttiin vuonna 1848. Sitä muutettiin vuonna 1874 ja uudelleen
vuonna 1978 Juran kantonin perustamiseksi. Sen asukkaista enemmistö on ranskankielisiä,
ja 30 vuoden separatismipyrkimysten jälkeen se irrottautui Bernin kantonista. Parhaillaan
tutkitaan perustuslain muutosehdotusta, joka koskee kansalaisten oikeuksia (kansanäänestys)
ja liittovaltion oikeusjärjestelmää.

- Sveitsin yleinen siviilioikeus on peräisin vuodelta 1912. Rikoslainsäädäntöä
yhdenmukaistettiin vuonna 1942. Kantonit valitsevat edelleen omat tuomarinsa, ja niiden
oikeudelliset menettelyt saattavat poiketa toisistaan. Jos sotilastuomioistuimia ei oteta
huomioon, Lausannessa sijaitseva liitovaltion tuomioistuin on ainoa liittovaltion
oikeusviranomaista edustava elin. Tuomioistuin muodostuu 30 tuomarista, joista avustavia
tuomareita on 15 sekä tilapäisiä avustavia tuomareita 15, jotka liittokokous valitsee kuudeksi
vuodeksi kerrallaan. Liittovaltion tuomioistuin edustaa koko maan korkeinta oikeusastetta.
Kantonien väliset tai kantonin ja liittovaltion väliset riidat ratkaistaan tässä liittovaltion
tuomioistuimessa, joka toimii valtion tuomioistuimen tavoin.

2. Sveitsin poliittiselle järjestelmälle ominaiset periaatteet

Vuonna 1815 tehdyssä perussopimuksessa vahvistettiin Sveitsin rajat ja määrättiin, että maa on
pysyvästi puolueeton.

Puolueettomuusperiaatteen mukaisesti Sveitsi välttää kaikkea sotilaallista liittoutumista, mikä
monien kansalaisten mielestä estää maata liittymästä useimpiin kansainvälisiin järjestöihin, ja näin
ollen myös Yhdistyneisiin kansakuntiin, Euroopan unioniin, Maailmanpankkiin sekä
Kansainväliseen valuuttarahastoon. Sveitsi oli kuitenkin yksi vuonna 1960 perustetun Eftan
perustajajäsenistä. Sveitsi liittyi Euroopan neuvostoon ja joihinkin YK:n epäpoliittisiin
erityisjärjestöihin vuonna 1963. Vuonna 1986 75 % sveitsiläisistä äänesti Sveitsin YK-jäsenyyttä
vastaan. Näin ollen Sveitsi on nykyään YK:n vakituinen tarkkailijajäsen.
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B. SVEITSIN POLIITTINEN JÄRJESTELMÄ

1. Toiminta

1.1 Lainsäädäntö ja toimeenpano

Lainsäädäntö kuuluu kaksikamariselle liittokokoukselle (parlamentti): toinen kamari eli
maaneuvosto muodostuu 46:sta kantonien edustajista (jokaisella kantonilla on kaksi edustajaa ja
puolikantoneilla yksi edustaja), jotka valitaan kahdeksi tai neljäksi vuodeksi kerrallaan. Toiseen
kamariin eli kansallisneuvostoon kuuluu 200 jäsentä, jotka valitaan neljäksi vuodeksi yleisillä
vaaleilla suhteellista vaalitapaa noudattaen. Liittokokouksen toimivallan piiriin kuuluvia kysymyksiä
(liittovaltiolait, liittovaltiota koskevat päätökset, liittoneuvoston selvitysten käsittely) käsitellään
yleensä molemmissa neuvostoissa erikseen. Liittokokouksen kamarit tekevät tietyt päätökset (vaalit,
armahdusoikeus). Liittokokouksen toimivaltuuksiin kuuluvat lisäksi rahoitusasiat, aloiteoikeus sekä
vaali- ja valvontavalta.

Toimeenpanovalta kuuluu liittokanslialle ja liittoneuvostolle, jonka seitsemän jäsentä liittokokous
valitsee neljäksi vuodeksi. Liittokokous valitsee myös yhden liittoneuvoston jäsenen hoitamaan
liittopresidentin (valtionpäämiehen) tehtäviä yhdeksi vuodeksi. Presidentti, joka on "primus inter
pares" (ensimmäinen vertaistensa joukossa), johtaa liittoneuvoston istuntoja ja vastaa tietyistä
edustustehtävistä. Presidentin tehtäviä vuorotellen hoitavat presidentti ja varapresidentti vaihtuvat
vuosittain. Ruth Dreifuss valittiin presidentiksi 1. tammikuuta 1999.

1.2 Puolueet

Sveitsin puoluejärjestelmän perustan muodostaa neljä puoluetta: kristillis-demokraattinen puolue
(CVP), liberaalidemokraattinen puolue (FDP), sosiaalidemokraattinen puolue (SPS) sekä Sveitsin
kansanpuolue (SVP). Hallitus on vuodesta 1959 alkaen muodostunut näiden neljän puolueen
jäsenistä, ja hallituspaikat jakaantuvat niille seuraavasti: 2+2+2+1 tässsä järjestyksessä. Tämän
puoluekriteerin lisäksi otetaan huomioon puolueiden jäsenten kuuluminen suuriin kantoneihin (Bern
ja Zürich) sekä kielialueisiin. Kokoomushallitukselle kuuluu myös (edellisten, 22. lokakuuta
1995 toimitettujen vaalien tuloksena) yli 80 % kansallisneuvoston (liittokokouksen alakamarin)
paikoista ja vielä suurempi enemmistö maaneuvoston (yläkamarin) paikoista. Liberaalit ja kristillis-
demokraatit ovat menettäneet jonkin verran ääniä, mutta sosiaalidemokraatit ovat saaneet nykyään
lisäpaikkoja parlamentissa. Myös Sveitsin kansanpuolue on saanut joitakin lisäpaikkoja, mutta
vuodesta 1983 parlamentissa istuneet vihreät ovat menettäneet paikkoja. Vaikka hallituskoalition
asemaa ei ole kiistetty yli kolmeenkymmeneen vuoteen, pienemmät puolueet ovat saaneet
vaikutusvaltaa (erityisesti alueellisella tasolla). Vihreät ovat olleet edustettuina kansallisneuvostossa
vuodesta 1983. Vuonna 1991 pidetyissä vaaleissa vihreät saivat 14 parlamenttipaikkaa, mikä oli
heidän paras tuloksensa. Vaalikampanjoiden keskeisenä aiheena on ollut Euroopan yhdentyminen
työttömyyskysymyksen, yhteiskunnallisen uudistuksen, valtiontalouden tervehdyttämisen,
ulkomaalais- ja maahanmuuttopolitiikan lisäksi.

1.3 Kuntien vaikutusmahdollisuudet ja suora demokratia

Vaikka liittovaltiopolitiikka kuuluu liittohallituksen (liittoneuvosto) toimivallan piiriin, autonomiset
kantonit käyttävät valtaa monella eri tasolla. Sveitsin kansalainen on oikeusjärjestelmän alainen
kolmella tasolla: kunta, kantoni ja liittovaltio. Suora osallistuminen on kunnallishallinnon tärkein
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tekijä. Kaikki täysi-ikäiset sveitsiläiset ovat oikeutettuja osallistumaan kunnalliskokouksiin sekä
kansanvaaleihin, joiden perusteella tehdään kuntia koskevat päätökset.
Viisi kantonia (Glarus, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Obwalden sekä
Nidwalden) ovat säilyttäneet "Landesgemeinde-kokouksen", joka on eräänlainen äänestysikäisten
kansalaisten kansankokous, joka pidetään kaupungin aukiolla ja jossa päätöksistä äänestetään kätä
nostamalla.

Kuntien koko vaihtelee: pienimmässä on alle 20 asukasta ja suurimmassa, Zürichissä,
350 000 asukasta.

Kansanäänestys on olennainen osa Sveitsin demokratiaa. Kansanäänestys voidaan toimittaa
kunnissa, kantoneissa ja liittovaltiossa, joten kansalaiset voivat osallistua suoraan poliittiseen
päätöksentekoon. Pakollinen kansanäänestys toimitetaan aina, kun perustuslakiin tehdään muutoksia,
joiden hyväksyminen edellyttää äänten ja kantonien enemmistöä. Laeista ja määräyksistä järjestetään
vapaaehtoinen kansanäänestys, jos 50 000 kansalaista sitä vaatii. Kansalaisilla on myös aloiteoikeus,
jonka perusteella he voivat tehdä koko perustuslakia tai sen osaa koskevia tarkistusehdotuksia. Tämä
aloite vaatii 100 000 asukkaan allekirjoituksen.

2. Poliittinen elämä

- Nykyinen hallitus/vaalit
Parlamentin (kansallisneuvoston) vaalit järjestettiin Sveitsissä 22. lokakuuta vuonna 1995. Vuodesta
1959 asemansa säilyttänyt, sosiaalidemokraateista, kristillis-demokraateista, Sveitsin
kansanpuolueesta ja FDP:stä (liberaalidemokraattinen puolue) koostuva hallituskoalitio sai vaaleissa
jälleen kerran suuren enemmistön. Seuraavat vaalit pidetään lokakuussa 1999.

Sveitsin nykyinen asukasluku on yli seitsemän miljoonaa, ja vuoteen 2020 mennessä se nousee
reilusti yli seitsemään ja puoleen miljoonaan. Näin ollen ensimmäistä kertaa maan historiassa alle
15-vuotiaita tulee olemaan alle puolet väestöstä.

II. SVEITSIN TALOUDELLINEN TILANNE

Sveitsin talouden perustaa voidaan kuvata kunkin toimialan osuudella maan bruttokansantulosta:
- palvelut: 65,3 %
- teollisuus: 25,1 %
- rakentaminen: 7 %
- maatalous: 2,6 %

1. Taloudellisen stagnaation kausi:

Rahapolitiikan sääntely, budjettipolitiikan tervehdyttäminen ja laaja-alaiset rakenneuudistukset
johtuvat alunperin pääasiassa Sveitsin talouselämän kuusi peräkkäistä vuotta (1990 - 1996)
kestäneestä stagnaatiosta. BKT kasvoi vuosina 1994 (0,5 %) ja 1995 (0,6 %), muttei enää vuonna
1996.     

Vaikka Sveitsin frangin arvo on heikentynyt vuoden 1996 kesästä alkaen, talouden tuloksiin sillä ei
ole nähty olevan minkäänlaisia myönteisiä vaikutuksia. Ulkomaankaupan ylijäämä ei ole edistänyt
tuotannon kasvua, sillä Sveitsin vientimarkkinoiden kasvu hiipui vuonna 1996. Kotimaan kysyntää
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ovat edelleen jarruttaneet kaikilla hallinnon tasoilla vaadittu menojen rajoittaminen budjettivajeiden
supistamiseksi sekä yksityisen kulutuksen heikkeneminen. Koska reaalipalkat ja työllisyys ovat
pysyneet jokseenkin muuttumattomina, talouksien käytettävissä olevat reaalitulot alenivat vuonna
1996 samoin kuin muut kuin palkkatulot, kun taas tuloverot ja sosiaaliturvamaksut - erityisesti
sairausvakuutusmaksut - nousivat räjähdysmäisesti. Inflaatiotaso oli 0,8 % vuonna 1996.
Rakennusalan sijoitukset ovat vähentyneet edelleen 1980-luvun loppupuolen voimakkaan
kasvukauden aikana kasaantuneen ylijäämäkapasiteetin vuoksi. Kone- ja työkaluinvestointien
jatkuminen ei ole juurikaan edistänyt kotimaisen tuotannon kasvua, sillä Sveitsi tuo maahan
suurimman osan näistä laitteista. Ulkomaankaupan ylijäämä on pysytellyt noin seitsemässä
prosentissa bruttokansantuotteesta vuonna 1996: tavaroiden vientimäärät ovat kasvaneet, mikä
johtuu viejien kuuden prosentin hintamyönnytyksistä vuonna 1997.

Työmarkkinatilanne heikkeni vuoden 1996 kuluessa samanaikaisesti tuotannon laskun kanssa:
työttömien määrä, joka tilapäisesti laski hieman vuonna 1995, pysyi 4,7 %:ssa ammatissa toimivasta
 väestöstä.

Erityisesti Sveitsin frangin vakaa vaihtokurssi ja maltillisuus palkkakehityksessä ovat tehneet
mahdolliseksi hintojen ja palkkojen nousun pysyttelemisen alhaisella tasolla vuodesta 1994 alkaen.

2. Talouden elpyminen

Seitsemän vuotta kestäneen stagnaation jälkeen Sveitsin talous alkoi elpyä vuonna 1997.

BKT kasvoi 1,7 % vuonna 1997 ja 2,2 % vuonna 1998. Vuoden 1999 talousarvio perustuu 2 %
kasvuennusteeseen, jota on äskettäin tarkistettu alaspäin 1,5 %:iin. Economist Intelligence Unitin
mukaan luvun pitäisi olla 1,3 %.           

Inflaatiotaso oli 0,5 % vuonna 1997 ja 0,1 % vuonna 1998.

Työttömien määrä nousi 5 %:iin vuonna 1997, mutta laski 3,4 %:iin vuonna 1998.

Vientimäärä on lisääntynyt vuodesta 1997, ja viennin kasvu vuonna 1998 oli 8 %. Taseen ylijäämä
oli ennätysmäiset 21,2 miljardia dollaria vuonna 1997 ja 18,4 miljardia dollaria vuonna 1998. Vienti
on hyötynyt Yhdysvaltojen ja Saksan talouskasvusta. On syytä tarkentaa, että 66 % Sveitsin viennistä
suuntautuu Euroopan unioniin. Ottaen huomioon, että kauppa muodostaa kolme neljäsosaa BKT:stä,
talouskasvu on tietenkin hyvin riippuvainen vientikapasiteetista. Taseen ylijäämän pieneneminen
vuonna 1998 johtuu Aasian kriisistä ja Sveitsin frangin yliarvostuksesta. «Aasialaisen tekijän»
merkitys on kuitenkin minimaalinen, sillä viennistä menee Japaniin ainoastaan 4,1 % ja Kaakkois-
Aasiaan 3,7 %.

Sveitsin rahapolitiikka perustuu pyrkimykseen välttää frangin yliarvostus. Tästä syystä Sveitsin
kansallinen pankki, Banque Nationale Suisse, on pitänyt korot alhaalla. Diskonttokorko on ollut
1 % syyskuusta  1996 lähtien. Viime aikoina Sveitsin frangi on pysynyt vakaana dollariin mutta ollut
yliarvostettu Saksan markkaan verrattuna. Tällä hetkellä Sveitsin viranomaiset ovat huolissaan
käyttöönotostaan lähtien heikon euron vaikutuksesta. Epävarmuus valuuttamarkkinoilla on  lisännyt
Sveitsin frangin kysyntää sen vakaan maineen vuoksi, mikä on pakottanut keskuspankin syöttämään
likvidejä varoja rahamarkkinoille korkojen pitämiseksi matalina. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että
euroa tulevat laajasti käyttämään euron alueella toimivat sveitsiläiset yritykset sekä sveitsiläiset
pankit, joiden asiakkaat voivat nyt jo pitää tilejä ja suorittaa maksuja euroina. Sveitsin pörssi on jo
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ottanut käyttöön euron kansainvälisiä tapahtumia varten. Pitkällä tähtäimellä eurosta tulee varmasti
Sveitsin frangia vakauttava tekijä, mutta siihen asti on odotettavissa huolestuneiden
rahamarkkinoiden aiheuttamia voimakkaita heilahteluja sekä ylös- että alaspäin.

Budjetin tietynlainen höllyys on jonkin verran ristiriidassa Sveitsin keskuspankin harjoittaman tiukan
politiikan kanssa. Liittovaltion, kantonien ja kuntien yhteisen budjetin alijäämä on 3 % BKT:stä ja
valtion velan osuus BKT:stä on 51 %. Liittovaltion hallituksen mukaan budjetin pitäisi olla
tasapainossa vuoden 2001 tienoilla.

III. SVEITSIN SUHTEET EUROOPAN UNIONIIN

Sveitsissä on harjoitettu Eurooppa-politiikkaa jo vuodesta 1945 yhä läheisemmän yhteistyön
kehittämiseksi Länsi-Euroopan valtioiden kanssa. Sveitsin poliittisia keskusteluja on jo 1990-luvun
alkupuolelta alkaen hallinnut enemmän Euroopan unioniin liittyminen kuin kysymykset, jotka
koskevat lähentymistä Yhdistyneisiin kansakuntiin.

A. SVEITSIN YHDENTYMISPOLITIIKKA

1. Panokset

Liittoneuvoston yhdentymispolitiikan tavoitteena on välttää Sveitsin poliittista, taloudellista ja
kulttuurista eristäytyneisyyttä sekä edistää maan talouden kilpailukykyä.

Lähentyminen Euroopan unioniin olisi talouden kannalta erittäin tärkeää. Euroopan unionin kanssa
käytävän kaupan arvo on noin 45 prosenttia maan bruttokansantulosta. Euroopan unionin osuus
Sveitsin viennistä on 66 %. Sveitsiläiset ovat kokeneet eräänlaisen herätyksen varsinkin todettuaan,
että EFTA-maat hyötyivät ETA:an liittymisestään vuonna 1992. Tämän seurauksena esimerkiksi
Norjan kauppa Euroopan unionin kanssa kasvoi 46,5 %:lla vuosien 1993 ja 1997 välillä,  kun
vastaava luku Sveitsin osalta oli vain 13,2 %.             

Koska Sveitsissä on vain hieman alle seitsemän miljoonaa asukasta, se ei ole tietenkään otollinen
markkina-alue massatuotannolle, vaan ennemminkin ylellisyystuotteille ja kalliille, pitkälle kehitetyn
teknologian tuotteille. Sveitsi oli kuitenkin vuonna 1995 Euroopan unionin kahdeksanneksi tärkein
kauppakumppani, ja Sveitsille Euroopan unioni on ylivoimaisesti tärkein kauppakumppani.

Ne, jotka vastustavat Sveitsin liittymistä Euroopan unioniin, ovat aina katsoneet, että liittymällä
EU:hun rikottaisiin Sveitsin poliittisen järjestelmän tiettyjä perusperiaatteita eli maan
puolueettomuutta tai suoraa demokratiaa ja että siihen sisältyisi valtaisan maahanmuuton vaara.

2. Kehitys

Sveitsin hallitus haki virallisesti Euroopan unionin jäsenyyttä vuonna 1992.

Sen jälkeen kun sveitsiläiset hylkäsivät 6. joulukuuta 1992 pidetyssä kansanäänestyksessä ETA-
sopimuksen, Sveitsin ja yhteisön kahdenvälisiä suhteita on jatkettu olemassa olevien sopimusten
perusteella (vapaakauppasopimus, tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskeva puitesopimus,
kauttakulkusopimus), ja Sveitsin mahdollisuudet liittyä Euroopan unioniin tyrehtyivät.
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Euroopan talousalueeseen kuuluminen olisi kuitenkin voinut tarjota Sveitsille monia samoja etuja
ja velvollisuuksia kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioilla on, ilman että se olisi johtanut jäsenyyteen
unionissa.

Tämän äänestystuloksen aiheuttamista vaikeuksista huolimatta yhteisö on ilmaissut olevansa halukas
ylläpitämään ja syventämään suhteitaan Sveitsiin.

Neuvosto valtuuttikin 31. lokakuuta 1994 direktiiviensä perusteella komission neuvottelemaan
kahdenvälisistä sopimuksista aloilla, joilla sopimukset  osoittautuisivat tarpeellisiksi ja
toteuttamiskelpoisiksi:

Kahdenväliset neuvottelut alkoivat 12. joulukuuta 1994, ja ne koskivat seuraavia aloja:

Henkilöiden vapaa liikkuvuus, tutkimus ja teknologian kehittäminen, maatalous, kaupan tekniset
esteet, julkiset hankinnat, tie- ja lentoliikenne.

Euroopan komissio ja Sveitsin hallitus ilmoittivat 16. kesäkuuta 1998, että viittä alaa (henkilöiden
vapaa liikkuvuus, maatalous, julkiset hankinnat, tutkimus, teknisen yhdenmukaisuuden
vastavuoroinen tunnustaminen) koskevat tekniset työt oltiin saatu päätökseen. Lopullisten
neuvottelujen jälkeen allekirjoitettiin seitsemän alakohtaista sopimusta 11. joulukuuta 1998.
Molemmat osapuolet parafoivat niitä 26. helmikuuta 1999 Bernissä. Neljä vuotta kestäneiden
neuvottelujen tuloksena syntyneillä sopimuksilla on tärkeitä, Sveitsin ja Euroopan unionin välisiä
suhteita lähentäviä vaikutuksia. Seuraavaksi on vuorossa niiden hyväksyminen. 

B. SVEITSI AVOIN LIITTYMISELLE

1. Sisäinen kehitys

30. heinäkuuta 1996 kansanliikkeet nimeltään «Né le 7 décembre 1992", «Renaissance Suisse
Europe», «Jeunesse européenne fédéraliste suisse», «Aktion Europa Dialog» ja «Mouvement
européen suisse» esittivät «Kyllä Euroopalle» -nimisen kansalaisaloitteen liittovaltion perustuslain
muuttamiseksi seuraavia asioita koskevilla säännöksillä:

- Sveitsin osallistuminen Euroopan yhdentymiskehitykseen tavoitteenaan liittyminen Euroopan
unioniin;

- neuvottelujen aloittaminen välittömästi Euroopan unionin kanssa;
- Euroopan unioniin liittymistä koskevan kansanäänestyksen toimittaminen kansalaisille ja

kantoneille.

14. helmikuuta 1997 antamassaan päätöksessään liittokanslia totesi, että 106442 ihmistä oli
allekirjoittanut aloitteen ja että se täytti lain vaatimukset. Liittoneuvoston tehtäväksi jäi  tehdä tätä
aloitetta koskeva esitys molemmille kamareille. 22. huhtikuuta 1998 liittoneuvosto päätti esittää
«Kyllä Euroopalle» -nimisen aloitteen vastapainoksi hankkeen, jonka tavoitteena on aloittaa
liittymisneuvottelut Euroopan unionin kanssa, ja pyysi ulkomaansuhteista ja talousasioista vastaavia
liitto-osastoja toimittamaan sille yhdentymisraportin Euroopan unioniin liittymisen seurauksista.

Yhdentymisraportti annettiin 3. helmikuuta 1999. Asiakirjassa verrataan neljän seuraavan
vaihtoehdon vaikutuksia Sveitsiin:
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l liittyminen Euroopan unioniin;
l valmistautuminen liittymiseen Euroopan talousalueeseen;
l alakohtaisten sopimusten hyväksyminen;
l nykyisen tilanteen ylläpitäminen.
Raportin mukaan Sveitsin valaliiton liittyminen Euroopan unioniin maksaisi Sveitsille vuodessa noin
3,1 - 3,9 miljardia Sveitsin frangia (1,94 - 2,44 miljardia euroa). Asiakirjan tarkoituksena on
käynnistää yleinen keskustelu Sveitsin ja Euroopan unionin välisistä suhteista tulevaisuudessa.
Tämän keskustelun ja alakohtaisten sopimusten täytäntöönpanon valossa liittoneuvosto aikanaan
päättää, milloin on syytä käynnistää liittymisneuvottelut uudelleen.

2. Ulkoinen toiminta

Ulkoministerit keskustelivat epävirallisesti Luxemburgissa 29. kesäkuuta 1998 Sveitsin saman
vuoden toukokuussa esittämästä pyynnöstä osallistua niin sanottuun Eurooppa- konferenssiin, jossa
Euroopan unionin jäsenvaltiot ja jäsenehdokkaat kokoontuvat. Sveitsi korosti, että se täyttää
Eurooppa-neuvoston 12. ja 13. joulukuuta 1997 asettamat, konferenssiin osallistumista koskevat
kriteerit. Sveitsi toi  jälleen esiin kiinnostuksensa Eurooppaa kohtaan sekä aikomuksensa osallistua
Euroopan yhdentymispyrkimyksiin.

Tämä toiminta liittyy pyrkimykseen totuttaa yleinen mielipide liittymisneuvottelujen
uudelleenkäynnistämiseen.

Yleisten asioiden neuvosto, joka kokoontui 29. kesäkuuta 1998, suhtautui myönteisesti Sveitsin
pyyntöön saada osallistua Eurooppa-konferenssiin, mutta jätti muodolliset päätökset
valtionpäämiesten tehtäväksi.

Saksan, Italian, Itävallan ja Ranskan sisäministerien kanssa järjestetyn kokouksen perusteella oikeus-
ja poliisiasioista vastaava Sveitsin liittoneuvoston jäsen ilmoitti 16. heinäkuuta 1998, että Sveitsi
haluaisi liittyä keskipitkällä aikavälillä Schengenin sopimukseen ja ennen liittymistä kehittää yhteistä
viisumipolitiikkaa Euroopan unionin naapurivaltioiden kanssa.

Sveitsin noudattamalle kehityskululle voitaisiin antaa seuraavia selityksiä:

Vuoden 1990 jälkeen syntynyt talouskriisi sai maan jättämään Euroopan unionin jäsenhakemuksen
vuonna 1992. Prosessia pitkittivät toisaalta Euroopan unionin kanssa aloitetut neuvottelut ja toisaalta
Euroopan yhdentymistä ja Sveitsin avautumista muuhun maailmaan koskevien poliittisten
keskustelujen aloittaminen (Sveitsin osallistuminen YK:n rauhanturvatehtäviin ja NATOn luomaan
rauhankumppanuusohjelmaan). Hidasta etenemistä seurasi Sveitsin pyyntö osallistua Eurooppa-
konferenssiin, mihin Sveitsi sai epäilemättä kimmokkeen talous- ja rahaliiton luomisesta, jota
pankkiirit pitävät vakauttavana tekijänä.

***
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