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1. Johdanto: EU:n ja EFTAn jäsenvaltioiden väliset suhteet

Euroopan unionin (EU) ja kolmen Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenvaltion (Islanti, 
Norja ja Liechtenstein) suhteet perustuvat Euroopan talousalueesta (ETA) tehtyyn 
sopimukseen, jonka Islanti, Norja ja Liechtenstein sekä Euroopan yhteisö (EY) ja sen 
jäsenvaltiot allekirjoittivat 1.tammikuuta 1992. Sopimuksen päätavoitteena on laajentaa EY:n 
sisämarkkinat kolmeen EFTA-maahan. Sopimus sisältää samat "neljä vapautta", joita 
sovelletaan Euroopan yhteisössä, ja ETA- ja EFTA-maat voivat osallistua myös muuhun alaa 
koskevaan politiikkaan, kuten kuluttajansuoja- ja ympäristöpolitiikkaan. Sopimus perustuu 
yhtenäisyyden periaatteeseen, jonka mukaan ETA-maiden lainsäädännön pitäisi olla 
sopimuksen kattamilla aloilla mahdollisimman lähellä yhteisön säännöstöä. 

EFTAn neljäs jäsenvaltio, Sveitsi, osallistui ETA-sopimusta koskeviin neuvotteluihin. 
Sveitsiläiset kuitenkin estivät maan liittymisen sopimukseen vuonna 1992 järjestetyssä 
kansanäänestyksessä (mielenkiintoista kyllä juuri sen jälkeen, kun Sveitsi oli virallisesti 
hakenut EU:n jäsenyyttä). Sveitsin ja EU:n suhteita on kehitetty jatkuvasti lukuisilla Sveitsin 
sekä EY:n ja sen jäsenvaltioiden solmimilla kahdenvälisillä sopimuksilla. Ensimmäinen 
kahdenvälisten sopimusten paketti ("Bilaterals I") allekirjoitettiin vuonna 1999, ja siihen 
kuuluu seitsemän sopimusta. Tämän jälkeen järjestettiin uusi neuvottelukierros, jonka 
seurauksena vuonna 2004 allekirjoitettiin toinen kahdenvälisten sopimusten paketti 
("Bilaterals II"). Se käsittää sopimukset kahdeksalla uudella alalla.

2. Toimielinjärjestelmä: kaksi erilaista taloudellisen yhdentymisen mallia, jotka 
eivät johda liittymiseen

ETA-sopimuksella perustettiin yhteisiä toimielimiä, joihin kuuluu sopimuksen 
täytäntöönpanosta vastaavia sopimuspuolten edustajia. Sopimuksen jatkuvasta 
täytäntöönpanosta ja yhteisön lainsäädännön sisällyttämisestä sen määräyksiin vastaa 
sekakomitea. Sekakomiteaan kuuluu ETA- ja EFTA-maiden EU-suurlähettiläitä sekä 
Euroopan komission ja EU:n jäsenvaltioiden edustajia. 

ETA-sopimuksen täytäntöönpanoa ohjaavat vakiintuneet toimielimet: EFTAn sihteeristö 
vastaa ETA-sopimuksen päivittäisestä hallinnoinnista. EFTAn valvontaviranomainen 
puolestaan valvoo, että ETAn kannalta merkitykselliset säännökset siirretään osaksi ETA- ja 
EFTA-maiden kansallista lainsäädäntöä. Se voi myös tarvittaessa aloittaa rikkomismenettelyn 
EFTAn tuomioistuimessa, joka on ETAn tuomiovaltaa käyttävä elin. 

Vertailun vuoksi todettakoon, että EU:n ja Sveitsin välisten suhteiden hallintaa varten ei ole 
luotu yhtä kattavaa toimielinjärjestelmää. Kunkin alakohtaisen kahdenvälisen sopimuksen 
hallinnoinnista vastaa erillinen sekakomitea, johon kuuluu sopimuspuolten edustajia. EU:n 
puolelta tärkein toimija on Euroopan komissio.

Sekä ETA-sopimuksessa että kahdenvälisissä sopimuksissa määrätään erityinen menettely 
uusien säännösten huomioon ottamista varten. Aina kun unionissa hyväksytään ETAn 
kannalta merkityksellisiä uusia toimenpiteitä, EFTAn sihteeristö valmistelee sekakomitealle 
päätösluonnoksen asianomaisen sopimuksen muuttamisesta. Sekakomitea hyväksyy 
päätöksen yleensä myöhemmin. Jos jonkin ETA- tai EFTA-maan perustuslaki edellyttää 
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tekstin hyväksymistä maan parlamentissa tai kansanäänestyksessä, teksti voi tulla voimaan 
vasta sitten, kun kyseinen vaatimus on täytetty. 

Kahdenvälisiin sopimuksiin tehdään vähemmän muutoksia kuin ETA-sopimukseen. 
Päätöksen tekee asiassa toimivaltainen Sveitsin ja EU:n sekakomitea sen jälkeen, kun 
sopimuspuolet ovat neuvotelleet asiasta. Sekakomiteat voivat muuttaa vain sopimuksen 
liitteitä, sikäli kun ne ovat luonteeltaan teknisiä. Sekakomiteat eivät siis voi muuttaa minkään 
sopimuksen ydinmääräyksiä. 

3. Sisämarkkinoiden toteuttamista koskevat ongelmat

3.1. Mietinnön tavoite

Kuultaan useiden sidosryhmien edustajia molemmilta puolilta esittelijä katsoo, ettei 
sisämarkkinoiden toteuttaminen sinänsä aiheuta ETA- ja EFTA-maissa merkittäviä ongelmia, 
vaan ongelmat liittyvät ennemminkin EU:n ja Sveitsin välisiin suhteisiin. Lisäksi EU:n ja 
Sveitsin suhteiden tulevaisuudesta on alettu viime aikoina käydä yleisempää keskustelua, kun 
kumpikin osapuoli on kyseenalaistanut nykyiset järjestelyt.

Esittelijä aikoo keskittyä erityisiin ongelmiin, jotka koskevat palvelujen tarjoamista rajojen 
yli. Rajat ylittävien palvelujen tarjoamisesta määrätään Sveitsin sekä EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden tekemässä sopimuksessa henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta. 

Koska suhteista käydään tällä hetkellä yleisempää keskustelua, esittelijä aikoo myös 
tarkastella henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuksen toimivuutta 
tapaustutkimuksessa, jonka yhteydessä on tarkoitus arvioida EU:n ja Sveitsin välisten 
suhteiden toimielinjärjestelmää. Esittelijä pyrkii omalta osaltaan edistämään laajempaa 
keskustelua EU:n ja Sveitsin suhteiden tulevaisuudesta. 

Riippuen siitä, miten keskustelut etenevät valiokunnassa, esittelijä on valmis vastaanottamaan 
pyyntöjä myös muiden alojen sisällyttämisestä mietintöönsä. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi 
kuluttajansuoja, tulliyhteistyö sekä julkiset hankinnat. 

3.2. Henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskeva sopimus ja palveluiden vapauttaminen

Henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskeva sopimus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2002, ja se on 
yksi ensimmäisen kahdenvälisen sopimuspaketin seitsemästä sopimuksesta. Sopimuksen 
tavoitteena on muun muassa "helpottaa Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Sveitsin 
kansalaisten palvelujen tarjonnan harjoittamista sopimuspuolten alueella ja erityisesti 
vapauttaa lyhytkestoisten palvelujen tarjoaminen."1 Sopimuksen mukaan Sveitsin 
lainsäädäntöä on myös lähennettävä yhteisön säännöstön kanssa sopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla siten, että Sveitsi velvoitetaan varmistamaan, että "niihin Euroopan yhteisön 
säädöksiin, joihin viitataan, sisältyviä oikeuksia ja velvollisuuksia vastaavia oikeuksia ja 
velvollisuuksia sovelletaan".2

                                               
1 Katso henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen 1 artiklan 1 kohdan b alakohta.
2 Katso henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen 16 artiklan 1 kohta.
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Sopimus sisältää määräyksiä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta ja sijoittautumisvapaudesta. 
Ne perustuvat EY:n perustamissopimuksen 39 ja 43 artiklan periaatteisiin. Sopimuksen 
mukaan sopimuspuolten kansalaisilla on oikeus tulla maahan sekä asua, toimia 
palkkatyöntekijänä ja jäädä maahan sopimuspuolten alueella. Heillä on myös oikeus 
sijoittautua sopimuspuolten alueelle itsenäisenä ammatinharjoittajana. Sopimuksen artiklaosa 
ja liite I (henkilöiden vapaa liikkuvuus) sisältävät palvelun tarjoamista koskevia määräyksiä. 
Henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuksen liitteessä III (ammattipätevyyksien 
vastavuoroinen tunnustaminen) annetaan myös luettelo niistä yhteisön säädöksistä, jotka on 
otettava huomioon ammattipätevyyksien vastavuoroisessa tunnustamisessa. Sopimuksella 
vapautetaan vain lyhytkestoiset palvelut (joiden tarjoaminen kestää enintään 90 työpäivää 
kalenterivuoden aikana). 

Liitteen III tarkistamisesta voi päättää sekakomitea. Itse sopimuksen tai sen liitteen I 
muuttaminen puolestaan edellyttää kansainvälisten sopimusten tarkistamisessa sovellettavien 
menettelyjen noudattamista. 

Direktiivi 2005/36/EY (ammattipätevyyden tunnustamista koskeva direktiivi)

Liitteen nykyisessä versiossa viitataan ammattipätevyyden tunnustamista koskeviin voimassa 
oleviin direktiiveihin. Liitettä ei ole kuitenkaan vielä muutettu siten, että se sisältäisi 
viittauksen myös direktiiviin 2005/36/EY, joka tuli voimaan EU:n alueella 
20. lokakuuta 2007. Sveitsin liittoneuvosto hyväksyi kesäkuussa 2008 liitteen III 
muuttamisen, mutta valmistelutyöt direktiivin 2005/36/EY täytäntöön panemiseksi Sveitsissä 
ovat vielä kesken. Näin ollen direktiiviä koskevat säännökset tulevat Sveitsissä 
todennäköisesti voimaan vasta vuonna 2011, kun liitteeseen III on tehty tarvittavat muutokset.

Direktiivi 2006/123/EY ("palveludirektiivi")

Palveludirektiivin osalta esittelijä huomauttaa, ettei henkilöiden vapaata liikkuvuutta 
koskevassa sopimuksessa ole sovittu kattavasti palveluista. Koska sekakomitea ei voi muuttaa 
liitettä I, palveludirektiivin säännökset voidaan panna täytäntöön vain joko tarkistamalla 
nykyistä sopimusta tai tekemällä palveluista kokonaan uuden sopimuksen. Palveluja 
koskevasta erillisestä sopimuksesta on yritetty neuvotella useaan otteeseen, mutta toistaiseksi 
neuvottelut ovat epäonnistuneet. 

Esittelijä huomauttaa, että henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevassa sopimuksessa ei 
määrätä mekanismista, jonka avulla uudet säännökset voitaisiin huomioida riittävän hyvin. 
Kuten direktiivi 2005/36/EY on osoittanut, liitteen muuttamista koskeva menettely on hyvin 
pitkällinen. Itse asiassa muutosten tekeminen ei ole automaattista edes sellaisissa tapauksissa, 
joissa kyseessä oleva säädös ei muuta nykyisen, liitteeseen jo sisältyvän säännöstön sisältöä. 
Sekakomiteassa on keskusteltu mahdollisuudesta ottaa käyttöön mekanismi, jonka avulla uusi 
säännöstö voitaisiin huomioida automaattisemmin. Konkreettisia tuloksia ei kuitenkaan ole 
vielä saatu aikaiseksi. 
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3.3. Rajat ylittävien palveluiden tarjoamista koskevat esteet, jotka liittyvät 
henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevaan sopimuksekseen

Sveitsi on hyväksynyt useita tukitoimenpiteitä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn 
sopimuksen rinnalle. Niiden tarkoituksena on suojella työntekijöitä palkkojen polkemiselta ja 
sosiaaliselta polkumyynniltä, edistää sveitsiläisten ja EU:n jäsenvaltioista tulevien 
palveluntarjoajien yhdenvertaista kohtelua sekä varmistaa se, että Sveitsin kansalaiset 
hyväksyvät sopimuksen. 

Esittelijän saamien tietojen mukaan Sveitsin lainsäädäntö sisältää useita vaatimuksia, joista 
suurin osa on niin kutsuttuja tukitoimenpiteitä ja jotka saattavat syrjiä EU:n alueelta tulevia 
palveluntarjoajia. Tällaisesta toimenpiteestä voidaan mainita esimerkkinä kahdeksan päivän 
ennakkoilmoitusta koskeva vaatimus, jota sovelletaan kaikkiin EU:n alueelta tuleviin 
yrityksiin, jotka haluavat tarjota palveluitaan Sveitsissä. EU:n alueelta tulevien yritysten on 
pääsääntöisesti ilmoitettava kahdeksan päivää etukäteen toimivaltaisille kantonin 
viranomaisille henkilöistä, jotka aikovat tarjota palveluita Sveitsissä. Tämä vaatimus 
katsotaan ongelmalliseksi etenkin pk-yrityksille, jotka reagoivat hyvin usein Sveitsistä 
tehtyihin pikatilauksiin. Muita esiin tuotuja vaatimuksia ovat muun muassa velvollisuus 
maksaa 20 000 Sveitsin frangin ennakkomaksu ennen kuin voi tarjota palveluja Baselin 
kantonissa sekä velvollisuus osallistua kolmenvälisten komiteoiden toimintakuluihin. Sveitsin 
viranomaiset määräävät suuria sakkoja yrityksille, jotka eivät noudata tässä mainittuja tai 
muita vaatimuksia. 

Myös Sveitsi on tuonut esiin joitakin ongelmia. Esimerkiksi työntekijöiden lähettämisestä 
Saksaan komennukselle annetun Saksan lainsäädännön mukaan sveitsiläisten rakennusalan 
yritysten on maksettava Saksan lomarahaston (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der 
Bauwirtschaft) maksuja, vaikka niiden pitäisi maksaa palkalliset lomat myös Sveitsissä. 
Lisäksi sveitsiläiset yritykset ovat tuoneet esiin ongelman, joka koskee kaikkiin Ranskassa 
tehtäviin rakennustöihin sovellettavaa kymmenen vuoden vastuuvelvollisuutta (garantie 
décennale). Kaikkien rakennusurakoitsijoiden on otettava tätä varten vastuuvakuutus 
ranskalaisesta vakuutusyhtiöstä. Sveitsin viranomaiset kuitenkin väittävät, että sveitsiläisten 
yritysten on hyvin vaikeaa saada kyseistä vakuutusta.

EU:ssa tällaiset ongelmat ratkaistaisiin viimeistään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. 
ETA-sopimuksen mukaan ETA-sopimuksen tulkintaa koskevat päätökset kuuluvat EFTAn 
tuomioistuimelle. Henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevaa sopimusta varten ei puolestaan 
ole olemassa yhtä tuomioistuinta, joka vastaisi sopimuksen yhdenmukaisesta tulkinnasta. 

Riita-asian mahdollista sisällöllistä ratkaisua ei myöskään ole mahdollista ennakoida. 
Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehty sopimus on monissa tapauksissa epäselvä 
sopimuspuolten velvollisuuksien suhteen. Henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan 
sopimuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaan sopimuspuolet ovat velvollisia noudattamaan siinä 
määrin, kuin yhteisön oikeuden käsitteet liittyvät kyseisen sopimuksen soveltamiseen, asiaa 
koskevaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä mutta vain siltä osin, joka 
edeltää tämän sopimuksen allekirjoittamista. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeistä 
oikeuskäytäntöä varten sekakomitealla on erityinen tiedoksiantomekanismi, jonka mukaan 
alaa koskeva oikeuskäytäntö "annetaan tiedoksi Sveitsille", mutta Sveitsillä ei ole 
velvollisuutta ottaa sitä huomioon. Riita-asiat ratkaistaan mieluummin sekakomiteassa 
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poliittisella tasolla ja tapauskohtaisesti. Tämä aiheuttaa epävarmuutta taloudellisille 
toimijoille. Pahimmassa tapauksessa tilanne saattaa johtaa siihen, että säännöstöä sovelletaan 
EU:ssa ja Sveitsissä eri tavalla.

4. Keskustelunaiheita

Esittelijä ehdottaa valiokunnassa käytävän keskustelun käynnistämiseksi joitakin aiheita, joita 
on käsiteltävä syvällisesti: 

 Miten voitaisiin helpommin ratkaista EU:n ja Sveitsin väliset riidat, jotka koskevat 
palvelujen tarjoamista rajojen yli? 

 Miten voidaan varmistaa Sveitsin lainsäädännön ja EU:n sisämarkkinalainsäädännön 
nopeampi lähentyminen?

 Miten voidaan varmistaa se, että henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn 
sopimuksen täytäntöönpanoa valvotaan paremmin palvelujen tarjoamisen alalla?


