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Jäsenehdotus 
pohjoismaisesta vaikutusten arvioinnista EU:n lainsäädäntöprosessissa 

Ehdotus 

Keskiryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön pohjoismainen vaikutusten 

arviointi pysyväksi käytännöksi sellaisissa lainsäädäntöprosesseissa, joissa 

Pohjoismaat yhdessä täytäntöönpanevat EU-säädöksen. 

Taustaa 

Vuoden 2015 alussa Pohjoismaiden neuvosto teki päätöksen seuraavasta suosituk-

sesta Pohjoismaiden hallituksille: luodaan pysyvä käytäntö, jonka mukaan Pohjois-

maiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa seuloo tulevia EU-säädöksiä ja valit-

see niistä ne, joiden arvioidaan vaikuttavan eniten Pohjoismaiden vapaaseen liikku-

vuuteen, ja kutsuu täytäntöönpanosta vastaavia ministeriöiden virkamiehiä koor-

dinoimaan pohjoismaisella tasolla kyseisten EU-säädösten tulkintaa, valmistelua ja 

täytäntöönpanoa. 

 

Päätös perustuu keskiryhmän jäsenehdotukseen. 

 

Ajatus tällaisesta seulonnasta liikahti eteenpäin Pohjoismaiden ministerineuvoston 

Suomen puheenjohtajakaudella vuonna 2016. Tuloksista kuultiin Kööpenhaminassa 

marraskuussa 2016 järjestetyssä Pohjoismaiden neuvoston istunnossa, jossa niistä 

raportoi Suomen yhteistyöministeri Anne Berner. Hän kertoi ministerineuvoston va-

linneen neljä painopistealuetta: 1) aikainen vaikuttaminen ennen kuin Euroopan ko-

missio antaa lakiehdotuksensa, 2) yhteistyö EU-säädösten täytäntöönpanossa, 3) 

EU-oikeuden antaman liikkumavaran hyödyntäminen tiiviimpään pohjoismaiseen yh-

teistyöhön ja 4) EU-synergian etsiminen ministerineuvoston omien hankkeiden ja oh-

jelmien toteuttamisessa. 

 

Istuntopuheenvuorossaan yhteistyöministeri Berner mainitsi myös yhteistyöministe-

reiden vuonna 2014 laatiman vision, jonka mukaan uusien EU-säädösten täytäntöön-

panon ei pidä luoda uusia rajaesteitä Pohjoismaihin. Lisäksi ministerineuvoston oli 

määrä tehdä aloite tarkemman tutkimuksen käynnistämiseksi siitä, kuinka uusien 

EU-määräysten täytäntöönpano ja tulkinta voivat auttaa rajaesteiden poistamisessa 
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Pohjoismaissa. EU:n säädösten täytäntöönpanon myötä syntyneiden rajaesteiden pi-

täisi myös näkyä paremmin olemassa olevassa rajaestetietokannassa ja tulevassa 

elinkeinoelämän linkkiportaalissa. 

 

Keskiryhmä pitää tärkeänä sitä, että Pohjoismaiden ministerineuvosto on aktivoitu-

nut pohjoismaisessa EU-yhteistyössä. Yhä enemmän huomiota on kiinnitetty siihen, 

kuinka Pohjoismaat – Norja ja Islanti mukaan lukien – voisivat paremmin hyödyntää 

EU-yhteistyötä pohjoismaisen vapaan liikkuvuuden alueen luomiseksi. Odotamme 

Norjan jatkavan työtä samassa hyvässä tahdissa puheenjohtajakaudellaan 2017.  

 

Keskiryhmä haluaa myös nopeuttaa prosessia, jossa todella huolehditaan siitä, ettei-

vät EU-säädökset luo uusia rajaesteitä Pohjoismaiden välille. Sekä Pohjoismaiden 

neuvosto että ministerineuvosto tekevät jatkuvasti työtä asian eteen, mutta suuria 

puutteita on siinä, kuinka niiden työn tulos käytännössä näkyy kansallisissa lainsää-

däntöprosesseissa. Pitäisi olla olemassa vakiintunut menettely, jonka avulla varmis-

tetaan, ettei EU-lainsäädäntö luo uusia rajaesteitä Pohjoismaiden välille. Byrokratiaa 

tällaisessa prosessissa tulisi olla mahdollisimman vähän. 
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