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1. Sissejuhatus: Euroopa Liidu ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) 
liikmesriikide vahelised suhted

ELi ja EFTA kolme liikmesriigi (Island, Norra ja Liechtenstein) vahelised suhted põhinevad 
1. jaanuaril 1992 sõlmitud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingul Islandi, Norra ja 
Liechtensteini ning Euroopa Ühenduse (EÜ) ja selle liikmesriikide vahel. Lepingu peamine 
eesmärk on laiendada EÜ siseturgu neile kolmele EFTA riigile. See hõlmab neidsamu "nelja 
vabadust” mis Euroopa Ühenduski, samuti võimaldab see EMP/EFTA riikidel osaleda 
teatavates kõrvalpoliitikates, nagu tarbijakaitse ja keskkonnapoliitika. Leping tugineb 
homogeensuse põhimõttele, mis tähendab, et EMP õigusaktid lepinguga kaetud valdkondades 
peaksid olema võimalikult lähedased ühenduse õigustikule. 

Šveits – praeguseks neljas EFTA liige – osales läbirääkimistel, mis päädisid EMP lepingu 
sõlmimisega. Siiski leidis riigi osalemine lepingus vastuseisu 1992. aasta rahvahääletusel 
(huvitaval kombel peale seda, kui Šveits esitas ametliku taotluse ELi astumiseks). Šveitsi ja 
ELi vahelisi suhteid on hiljem reguleerinud mitmed kahepoolsed lepingud EÜ ja selle 
liikmesriikidega. Seitse lepingut ehk nö Kahepoolsed lepingud I, allkirjastati 1999. aastal. 
Sellele järgnes uus läbirääkimiste voor, mis viis lepinguteni kaheksas uues sektoris ehk nö 
Kahepoolsed lepingud II, mis sõlmiti 2004. aastal.

2. Institutsiooniline raamistik: kaks erinevat mudelit majanduslikuks integreerimiseks 
ilma ühinemiseta

EMP lepinguga luuakse lepingupoolte esindajatest koosnevad ühisinsitutsioonid, kes 
vastutavad lepingu eest. Ühiskomitee vastutab lepingu jooksva rakendamise ja ühenduse 
õigusaktide inkorporeerimise eest lepingu sätetesse. Komitee koosneb EMP/EFTA 
liikmesriikide saadikutest ELi juures, Euroopa Komisjoni ja ELi liikmesriikide esindajatest. 

EMP lepingut rakendatakse ranges institutsioonilises raamistikus: EFTA sekretariaat vastutab 
EMP lepingu igapäevase rakendamise eest. EFTA järelevalveamet jälgib EMP asjassepuutuva 
ühenduse õigustiku ülevõtmist EMP/EFTA liikmesriikide õigusaktidesse. Samuti on selle 
pädevuses algatada rikkumismenetlusi EFTA kohtus, mis on EMP õigusasutus. 

ELi ja Šveitsi suhete haldamiseks aga sellist terviklikku institutsioonilist raamistikku ei ole.
Iga kahepoolse valdkondliku lepingu eest vastutab eraldi ühiskomitee, mis koosneb 
lepingupoolte esindajatest. ELi poolel täidab võtmerolli Euroopa Komisjon.

Nii EMP lepingus kui ka kahepoolsetes lepingutes on sätestatud erikord, et arvestada uute 
ühenduse õigusaktidega. Iga kord, kui võetakse vastu uus EMPsse puutuv määrus, koostab 
EFTA sekretariaat vastava lepingu lisa muutva ühiskomitee otsuse, mille ühiskomitee 
tavaliselt hiljem vastu võtab. Kui EMP/EFTA riikide põhiseaduse järgi nõutakse heakskiitu 
parlamendis või referendumil, on jõustumine võimalik üksnes pärast selle nõudmise täitmist. 

Kahepoolsed lepingud on võrreldes EMP lepinguga jäigemad. Vastava otsuse teeb pädev 
Šveitsi-ELi ühiskomitee pärast läbirääkimisi lepingupoolte vahel. Ühiskomiteed võivad 
lepingu lisasid muuta üksnes siis, kui muudatused on tehnilist laadi. Ühegi lepingu põhisätteid 
nad muuta ei tohi. 
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3. Siseturu rakendamisega seotud küsimused

3.1. Raporti ulatus

Konsulteerinud mitmete aktsionäridega mõlemal poolel, täheldas raportöör, et kui 
EMP/EFTA liikmesriikidel siseturu rakendamisega probleeme ei ole, siis ELi ja Šveitsi 
suhted on keerulisemad. Hiljuti on ka tekkinud üldisem arutelu ELi ja Šveitsi suhete tuleviku 
teemal, kuna praegune olukord ei rahulda kumbagi poolt.

Raportöör kavatseb keskenduda konkreetsetele probleemidele, mis on seotud piiriülese 
teenuste osutamisega, mida reguleerib Šveitsi ning ELi ja selle liikmesriikide vaheline isikute 
vaba liikumise leping. 

Raportöör kavatseb praeguse üldisema arutelu raames kasutada isikute vaba liikumise lepingu 
toimimist üksikjuhtuuringuna, mille valguses peaks hindama ELi ja Šveitsi suhete 
institutsioonilist raamistikku. Raportöör sooviks panustada laiahaardelisemasse arutellu ELi ja 
Šveitsi suhete tuleviku teemal. 

Raportöör jääb parlamendikomisjonis toimuva arutelu jooksul avatuks taotlustele kaasata 
raportisse ka teisi teemasid, nagu tarbijakaitse, tollikoostöö ja riigihanked. 

3.2. Isikute vaba liikumise leping ja teenuste liberaliseerimine

Isikute vaba liikumise leping jõustus 1. juunil 2002 ühena seitsmest lepingust nö 
Kahepoolsete lepingute I paketist. Lepingu eesmärk on muu hulgas hõlbustada teenuste 
osutamist lepinguosaliste territooriumidel ja eelkõige liberaliseerida lühiajaliste teenuste 
osutamist1. See näeb ette Šveitsi seaduse lähendamist ühenduse õigustikule lepinguga kaetud 
valdkondades, kohustades Šveitsi rakendama samasuguseid õigusi ja kohustusi nagu Euroopa 
Ühenduse õigusaktides. 2

Leping hõlmab sätteid isikute vaba liikumise ja asutamisõiguse kohta, kajastades EÜ 
asutamislepingu artikleid 39 ja 43. See annab lepingupoolte kodanikele õiguse siseneda ja 
jääda lepingupoolte territooriumile, seal viibida, töötada ning alustada tegevust füüsilisest 
isikust ettevõtjana. Lepingu põhitekst ja I lisa (isikute vaba liikumine) sisaldavad sätteid, mis 
on seotud teenuste osutamisega. Isikute vaba liikumise lepingu III lisas (kutsekvalifikatsiooni 
vastastikune tunnustamine) on loetletud ühenduse teisesed õigusaktid, mida tuleb 
kutsekvalifikatsiooni vastastikuse tunnustamise valdkonnas arvesse võtta. Seetõttu 
liberaliseeritakse lepingus üksnes lühiajaliste teenuste osutamine (maksimaalselt 90 tööpäeva 
kalendriaasta kohta). 

Kui III lisa on võimalik ühiskomitee otsusega uuendada, siis lepingut ennast ja I lisa saab 
muuta üksnes vastavalt rahvusvaheliste lepingute muutmise korrale. 

Direktiiv 2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonid)

                                               
1 isikute vaba liikumise lepingu artikli 1 lõike 1 punkt b. 
2 isikute vaba liikumise lepingu artikli 16 lõige 1. 
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Praegune lisa versioon sisaldab viiteid olemasolevatele kutsekvalifikatsioonide tunnustamist 
käsitlevatele direktiividele, kuid seda pole muudetud, nii et see ei sisalda direktiivi nr 
2005/36/EÜ, mis jõustus ELis 20. oktoobril 2007. aastal. Ehkki Šveitsi liidunõukogu nõustus 
2008. aasta juunis muutma vastavalt III lisa, ei ole ettevalmistused direktiivi nr 2005/36/EÜ 
jõustumiseks Šveitsis lõppenud ja Šveitsi seadusandluse vastavad sätted jõustuvad ilmselt 
alles 2011. aastal, kui III lisasse on vajalikud muudatused tehtud.

Direktiiv 2006/123/EÜ (teenuste direktiiv)

Seoses teenuste direktiiviga märgib raportöör, et isikute vaba liikumise leping ei sisalda 
terviklikku kokkulepet teenuste osas. Kuna I lisa ühiskomitee muuta ei saa, saab teenuste 
direktiivi sätteid lisada üksnes kehtiva lepingu muutmisega või uue teenustealase lepingu 
sõlmimisega. Mitu korda on proovitud eraldi teenuste lepingu üle läbirääkimisi pidada, kuid 
seni ei ole need tulemuseni jõudnud. 

Raportöör täheldab, et isikute vaba liikumise leping ei näe ette rahuldavat mehhanismi 
ühenduse uute õigusaktide arvesse võtmiseks. Nagu direktiiv nr 2005/36/EÜ näitas, on lisa 
uuendamine väga pikk protsess. See ei ole kaugeltki automaatne isegi juhtudel, kui kõnealune 
õigusakt ei muuda oluliselt kehtivat ühenduse õigustikku, mis on juba lisasse kaasatud. 
Ühiskomitee on arutanud võimalusi kehtestada automaatsem toimimisviis uute ühenduse 
õigusaktide ülevõtmiseks, kuid seni tulemuseta. 

3.3. Takistused teenuste piiriüleselt osutamisel isikute vaba liikumise lepingu alusel

Šveits on võtnud vastu mitmeid isikute vaba liikumise lepinguga kaasas käivaid 
tugimeetmeid, mille eesmärk on töötajate kaitsmine palkade alandamise ja sotsiaalse 
dumpingu eest, tagades Šveitsi ja ELi teenuse osutajatele võrdse kohtlemise ja kindlustades 
Šveitsi kodanike leppimise lepinguga. 

Raportöörini on jõudnud teave mitmete Šveitsi seadusandlusest tulenevate nõuete kohta, mis 
enamasti jäävad tugimeetmete kategooriasse ja võivad diskrimineerida ELi teenuse osutajaid. 
Sellise meetme näitena võib tuua kaheksapäevase etteteatamise kohustuse ELi ettevõtetele, 
kes tahavad Šveitsis teenuseid osutada. Eeskirja kohaselt on ELi ettevõtted kohustatud 
kaheksa päeva ette teavitama vastutavaid kantoni ametiasutusi isikutest, kes hakkavad Šveitsis 
teenuseid osutama. See nõue võib põhjustada probleeme eriti väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele, kes täidavad tihti lühiajalisi tellimusi Šveitsis. Teiste teadaolevate 
nõuete seas on muu hulgas kohustus maksta 20 000 Šveitsi frangi suurune tagatis, kui 
soovitakse osutada teenuseid Baseli kantonis, ja kohustus maksta kolmepoolsete komisjonide 
jõustamiskulusid. Ettevõtteid, kes ei täida neid ja teisi nõudeid, ootavad Šveitsi ametivõimude 
määratud kõrged trahvid.  

Ka Šveitsi pool on välja toonud mitmeid probleeme. Näiteks peavad Saksa seaduse kohaselt 
Šveitsi ehitusfirmad Saksamaale töötajaid lähetades panustama Saksa puhkusefondi 
(“Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft”), isegi kui nad on juba niigi 
kohustatud maksma tasustatava puhkuse eest Šveitsis. Teine probleem, mida Šveitsi 
ettevõtted on maininud, on seotud kohustusliku kümneaastase garantiiga („garantie 
décennale“) kõigile Prantsusmaal teostatud ehitustöödele. Kõik ehitajad peavad tegema 
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vastava kindlustuse Prantsuse kindlustusfirmas. Šveitsi ametiasutused väidavad, et Šveitsi 
firmadel on väga raske sellist kindlustust saada.

ELi siseselt lahendaks sellised küsimused lõpuks Euroopa Kohus. EMP lepingu puhul on 
EFTA kohus pädev otsustama lepingu tõlgendamise üle. Isikute vaba liikumise lepingu puhul 
ei ole ühte kohtuorganit, kes pakuks lepingule ühest tõlgendust. 

Pealegi on vaidluse võimalik sisuline tulemus ettearvamatu. Isikute vaba liikumise leping on 
paljudel juhtudel ebaselge lepinguosaliste kohustuste osas. Nii palju kui lepingu rakendamine 
hõlmab ühenduse õiguse põhimõtteid, on vastavalt isikute vaba liikumise lepingu artikli 16 
lõikele 2 lepinguosalistele kohustuslik üksnes lepingu allakirjutamisele eelnev Euroopa 
Ühenduse Kohtu asjakohane pretsedendiõigus. Mis puutub pretsedendiõigusesse pärast 
allakirjutamise kuupäeva, siis on ühiskomitee siseselt loodud teavitamismehhanism, mille 
kohaselt juhitakse Šveitsi tähelepanu vastavale pretsedendiõigusele, ilma et Šveits oleks 
kohustatud seda arvesse võtma. Vaidlused lahendatakse ühiskomitees poliitilisel tasandil ja 
üksikjuhtumi kaupa. Ettevõtjate jaoks tekitab see ebakindlust. Halvimal juhul võib see viia 
ühenduse õigustiku erineva rakendamiseni ELis ja Šveitsis.

4. Valik arutlusteemasid

Et algatada parlamendikomisjonis arutelu, soovib raportöör tõstatada mitu erinevat teemat, 
mis vajaksid põhjalikumat uurimist. 

 Kuidas hõlbustada ELi ja Šveitsi vaheliste vaidluste lahendamist seoses piiriülese teenuste 
osutamisega? 

 Kuidas kindlustada Šveitsi ja ELi siseturgu käsitleva seadusandluse kiirem ühtlustamine?

 Kuidas tagada parem järelevalve isikute vaba liikumise lepingu rakendamise üle teenuse 
osutamise valdkonnas?


