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Ehdotus A 1928/UVU Jäsenehdotus kaupankäynnin edellytysten parantamiseksi Pohjoismaissa   

Tekijä Konservatiivinen ryhmä 

Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta    

   

  

Jäsenehdotus kaupankäynnin edellytysten parantamiseksi 

Pohjoismaissa 

Konservatiivinen ryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismai-
den ministerineuvostolle, 

 

että se käynnistää jäsenehdotuksessa esitettyjen suositusten mukaisen työn.  

 

että se kertoo Pohjoismaiden neuvostolle viimeistään 31. kesäkuuta 2023, mi-

ten työ ehdotusten parissa on edennyt ja missä määrin ne ovat yksinkertaista-

neet Pohjoismaiden välistä kaupankäyntiä. 

 

Taustaa 

Syyskuussa 2017 Pohjoismaiden yhteistyöministerit hyväksyivät Generation 2030 -oh-

jelman, jonka tavoitteena on varmistaa Agenda 2030:n toteutuminen, edistää sitoutu-

mista ja tietoa sekä tehdä työtä näkyväksi Pohjoismaiden sisä- ja ulkopuolella. Kaksi 

vuotta myöhemmin, 20. elokuuta 2019, otettiin seuraava askel, kun Pohjoismaiden mi-

nisterineuvosto julisti Reykjavikissa, että Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integ-

roitunein alue vuoteen 2030 mennessä ja tähän tavoitteeseen on tarkoitus päästä pa-

nostamalla vihreään, kilpailukykyiseen ja sosiaalisesti kestävään Pohjolaan. Miltei tar-

kalleen puoli vuotta myöhemmin, helmikuussa 2020, koronapandemian ensimmäinen 

aalto saapui Pohjolaan.  

 

Koronapandemia johti kehitystä maailmassa sellaiseen suuntaan, jollaista vain harva 

olisi osannut kuvitella muutamaa kuukautta aiemmin. Ensin kiellettiin tarpeettomat 

matkat joihinkin maihin, tämän jälkeen tulivat maahantulorajoitukset, kielto tehdä tar-

peettomia matkoja maan sisällä ja lopulta Pohjoismaiden kansalaisia estettiin joissakin 

tapauksissa vierailemasta ja työskentelemästä naapurimaissa. Pandemia antoi täysin 

yllättäen huolenaiheen merkkejä, joita ei ollut aikaisemmin ollut.  

 

Tämä käy ilmi muun muassa Ruotsin kauppakollegion (Kommerskollegium) raportista 

Stronger Integration and Enhanced Free Movement in the Nordic Region, joka julkais-

tiin aikaisemmin tänä vuonna ja jonka tavoitteena on tunnistaa alueita, joilla pohjois-

maista yhteistyötä voidaan parantaa. Ja pohjoismaisella yhteistyöllä on erittäin suuri 
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merkitys. Kunkin maan osuus maailmantaloudesta on pieni, mutta yhdessä olemme 

maailman kymmenen suurimman talouden joukossa. Tämä antaa meille painoarvoa, ja 

siksi meidän on tehtävä parhaamme, jotta voimme edelleen tehdä töitä Pohjoismaiden 

integraation ja vapaan liikkuvuuden puolesta.  

 

Kauppakollegio esittelee yhteensä viisi priorisoitavaa aluetta, joiden avulla voimme 

edelleen vahvistaa pohjoismaisia markkinoita - vastavuoroinen tunnustaminen, stan-

dardit, palvelukauppa, Solvit-yhteistyö ja EU-säännöstön yhteneväinen täytäntöön-

pano. Katsomme, että näiden ehdotusten tulee olla pohjoismaisten markkinoiden vah-

vistamisen perustana.  

 

Ehdotusten sisältö lyhyesti: 

 
1. EU-säännöstön yhteneväinen täytäntöönpano. Ehdotuksen tarkoituksena on 

poistaa rajat ylittäviin transaktioihin liittyvät haitat. Kauppakollegio toteaa, että 
tätä on tutkittu vuodesta 1995 alkaen ja että Suomi Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston puheenjohtajana 2016 pyrki selvittämään asiaa erityisesti. Tällöin 
ehdotettiin muun muassa, että tietosuojamääräysten täytäntöönpano toteu-
tettaisiin mahdollisimman samankaltaisena.  

2. Vastavuoroista tunnustamista koskevan yhteistyön lisääminen. Kyse on vasta-
vuoroista tunnustamista koskevasta EU-oikeudellisesta periaatteesta, jota on 
noudatettava Pohjoismaissa ja sovellettava niissä tapauksissa, joissa jäsenvalti-
olla on kansallisia vaatimuksia, joita ei ole harmonisoitu EU:ssa.  

3. Pohjoismainen standardi, mikäli eurooppalainen tai kansainvälinen standardi ei 
ole mahdollinen. Yhteisten standardien ansiosta yritysten ei tarvitse sopeuttaa 
tuotteitaan eri markkinoiden toisistaan eroavien vaatimusten mukaisesti.  

4. EU:n palveludirektiivin yhtenäinen tulkinta ja täytäntöönpano. Palvelukauppa 
kasvaa, mutta EU:n palveludirektiivin täytäntöönpano on toteutettu eri tavoin 
eri Pohjoismaissa. Kaupankäynnin esteitä poistetaan luomalla yhteinen näke-
mys direktiivistä ja sen täytäntöönpanosta.  

5. Solvit-yhteistyö. Yhteistyön myötä sekä kansalaiset että yritykset saavat il-
maiseksi apua kaupankäynnin esteiden tutkimisessa ja toivottavasti niiden rat-
kaisemisessa.   

 

Tässä muutama konkreettinen esimerkki siitä, miten Pohjoismaiden välistä kaupan-

käyntiä voidaan parantaa ja integraatiota kehittää. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, ja 

konservatiivisen ryhmän käsityksen mukaan edellä mainitut asiat tulee toteuttaa mah-

dollisimman nopeasti. Pohjoismaiden neuvosto voi näin antaa selkeän signaalin pande-

mian jälkeisestä uudesta alusta.  
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Pohjolassa 28. syyskuuta 2022 

 

Ásmundur Friðriksson (sj.) 

Atte Kaleva (kok.) 

Brigitte Klintskov Jerkel (KF) 

Bryndís Haraldsdóttir (sj.) 

Cecilie Tenfjord Toftby (M) 

Hans Wallmark (M) 

Helge Orten (H) 

Lene Westgaard-Halle (H) 

Liv Kari Eskeland (H) 

Maria Stockhaus (M) 

Pål Jonson (M) 

Saara-Sofia Sirén (kok.) 

Tone Wilhelmsen Trøen (H) 

Ville Kaunisto (kok.) 

 


