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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 
EU-direktiivien täytäntöönpanosta 

Kaikkien Pohjoismaiden (Färsaaria ja Grönlantia lukuun ottamatta) on 
pääsääntöisesti pantava täytäntöön hyväksytyt EU-direktiivit. Tämä teh-
dään valitettavasti täysin kansallisesti ilman Pohjoismaiden välistä vuoro-
puhelua. Tämän seurauksena Pohjoismaat toteuttavat direktiivejä eri ta-
voin, minkä vuoksi Pohjoismaiden välille saattaa syntyä liikkuvuutta rajoit-
tavia esteitä.  
 
Vuonna 2009 julkaistiin Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaestefooru-
min tilauksesta raportti Nordisk samarbejde om gennemførelse af EU- og 
EØS-lovgivning: Realiteter og perspektiver 
(http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2009-575), jonka 
tavoitteena oli selvittää, missä määrin Pohjoismaat tekevät yhteistyötä 
EU-direktiivien täytäntöönpanossa. Päätelmä oli, että Pohjoismaissa ei 
tehdä juuri lainkaan järjestelmällistä ja poliittisella tasolla käynnistettyä 
yhteistyötä EU-säädösten tulkinnan ja täytäntöönpanon osalta. Raportissa 
kuitenkin todettiin, että tämänkaltainen yhteistyö hyödyttäisi maita EU-
direktiivien kansallisen täytäntöönpanon laadun osalta, mutta myös siten, 
että vältettäisiin tarpeettomia ja epätarkoituksenmukaisia eroja, jotka es-
tävät ihmisten ja yritysten rajat ylittävää toimintaa. 
 
Rajaestefoorumi on raportin julkaisemisen jälkeen työskennellyt kysymyk-
sen parissa eri tavoin ja muun muassa sen painostuksen suorana seura-
uksena Pohjoismaiden yhteistyöministerit ovat Pohjoismaiden liikkuvuu-
den toimintasuunnitelmassaan 2014–2017 (http://norden.diva-
portal.org/smash/get/diva2:702951/FULLTEXT01.pdf) ilmaisseet, että 
maiden on tehtävä yhteistyötä EU-direktiivien täytäntöönpanon osalta.  
 
Pohjoismaiden neuvoston elinkeinovaliokunta lähetti jo syksyllä 2013 kir-
jeen useille Ruotsin ministerille selvittääkseen, mitä Pohjoismaiden minis-
terineuvoston tuolloinen puheenjohtajamaa Ruotsi aikoi tehdä toteuttaak-
seen toimintasuunnitelman pyrkimykset. Elinkeinovaliokunta sai vastauk-
set yhdeksältä ministeriltä. Vastauksista ei ilmennyt intoa käynnistää jär-
jestelmällistä yhteydenpitoa EU-säädösten täytäntöönpanossa. Vastauk-
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sissa huomautetaan kylläkin, että Pohjoismaiden hyvä keskusteluyhteys 
on tärkeä ja että se jo toteutuu, mutta että pohjoismaisen tason yhteis-
työtä EU-direktiivien täytäntöönpanossa ei tulisi "ylibyrokratisoida" tai 
tehdä kaikilla aloilla, varsinkaan jos tarpeen katsotaan olevan vähäinen. 
Tällä hetkellä ongelmana on kuitenkin se, etteivät hallitukset ole käynnis-
täneet yhteistyötä myöskään niillä aloilla, joilla hyödyn arvioidaan olevan 
suuri. Vastauksista päätellen ei myöskään ole suunnitelmia käynnistää täl-
laista yhteistyötä. 
 
Suurin osa tähän mennessä tehdyistä Pohjoismaiden koordinointialoitteis-
ta on tullut rajaestefoorumilta tai nykyiseltä rajaesteneuvostolta. Vain 
joissain tapauksissa tämä on tapahtunut ministeriöiden omasta aloittees-
ta. Toteutuneiden aloitteiden osalta näyttäisi kuitenkin siltä, että ministe-
riöiden edustajat pitävät yhteistyötä arvossa ja että koordinoinnin seura-
uksena toteutettavat kansalliset säädökset ovat laadukkaampia. 
 
Virallisen pohjoismaisen yhteistyön käynnistäminen uuden EU-
lainsäädännön täytäntöön panemiseksi kaikilla politiikan osa-alueilla ei to-
dennäköisesti olisi tarkoituksenmukaista.  Sen sijaan voitaisiin aloittaa va-
kituinen käytäntö, jonka mukaan Pohjoismaiden ministerineuvoston pu-
heenjohtajamaa seuloisi tulevista direktiiveistä ne, joiden voidaan olettaa 
vaikuttavan eniten Pohjoismaiden väliseen liikkuvuuteen, ja tekisi aloit-
teen pohjoismaisesta yhteydenpidosta asiantuntijoiden kesken. Puheen-
johtajamaa voisi valita käsiteltävät direktiivit. Sen, että Norja ja Islanti ei-
vät ole EU-jäsenmaita, ei pitäisi tässä yhteydessä olla este. 
 
 
Ehdotetaan, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se tekee siitä pysyvän käytännön, että Pohjoismaiden ministe-
rineuvoston puheenjohtajamaa seuloo tulevia EU-säädöksiä ja va-
litsee niistä ne, joiden arvioidaan vaikuttavan eniten Pohjoismai-
den vapaaseen liikkuvuuteen, ja kutsuu täytäntöönpanosta vas-
taavia ministeriöiden virkamiehiä koordinoimaan pohjoismaisella 
tasolla kyseisten EU-säädösten tulkintaa, prosessia ja täytäntöön-
panoa. 

 
 
 
Kööpenhaminassa 7. lokakuuta 2014 

Anders Eriksson (ÅF) 
Bertel Haarder (V) 
Helgi Abrahamsen (sb) 
 

 

 
 

 
 


