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1. Johdanto
EU:n viidentoista ”vanhan” jäsenvaltion ja ehdokasmaiden sopimat siirtymäjärjestelyt
ovat nyt osa liittymissopimusta, ja niillä on suuri merkitys kahdeksalle uudelle
jäsenvaltiolle (Tsekin tasavallalle, Puolalle, Latvialle, Slovakialle, Virolle, Liettualle,
Slovenialle ja Unkarille), joita ne ensisijaisesti koskevat. Järjestelyt ovat monimutkaisia
mutta verrattavissa niihin, joista sovittiin Espanjan ja Portugalin liittyessä Euroopan
yhteisöön. Tuolloin Teknisessä komiteassa käytiin siirtymäjärjestelyjä koskeva
keskustelu, millä pyrittiin varmistamaan, että kaikki jäsenvaltiot ymmärtävät
siirtymäjärjestelyt oikein ja soveltavat niitä samalla tavalla. Komission näkemyksen
mukaan vastaavalla toimenpiteellä olisi tämän laajentumisen yhteydessä vielä suurempi
merkitys.
2. Siirtymäjärjestelyt
Siirtymäjärjestelyt ovat perusrakenteeltaan seuraavat:
•

Vanhat jäsenvaltiot soveltavat kansallisia toimenpiteitään liittymisajankohtaa
seuraavien kahden vuoden ajan. Vanhat jäsenvaltiot voivat päättää vapauttaa
työmarkkinoilleen pääsyn heti laajentumisen jälkeen.

•

Neuvosto tarkastelee asiaa komission tekemän raportin perusteella uudelleen
ennen kuin kaksi vuotta on kulunut laajentumisesta.

•

Vanhojen jäsenvaltioiden on tuolloin virallisesti ilmoitettava komissiolle,
aikovatko ne luopua siirtymäjärjestelyistä ja ryhtyä soveltamaan yhteisön
lainsäädäntöä vai jatkavatko ne siirtymäjärjestelyjen soveltamista vielä kolmella
vuodella.

•

Asian uusi tarkastelu, jos jokin uusista jäsenvaltioista sitä pyytää.

•

Vanhojen jäsenvaltioiden periaatteessa sovellettava yhteisön lainsäädäntöä
täysimääräisesti viiden vuoden kuluttua laajentumisesta.
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•

Jos työmarkkinoilla kuitenkin esiintyy (tai uhkaa esiintyä) vakavia häiriöitä,
vanhat jäsenvaltiot voivat jatkaa kansallisten toimenpiteiden soveltamista vielä
kahdella vuodella, ilmoitettuaan siitä virallisesti komissiolle.

•

Siirtymäjärjestelyistä luopuneilla vanhoilla jäsenvaltioilla mahdollisuus
turvalausekkeeseen viitaten ryhtyä uudelleen soveltamaan rajoituksia, jos
työmarkkinoilla esiintyy (tai uhkaa esiintyä) vakavia häiriöitä.

•

Itävalta ja Saksa saavat siirtymäjärjestelyjen soveltamisaikana rajoittaa tilapäisen
työvoiman käyttöä rajat ylittävän palvelujen tarjoamisen yhteydessä tietyillä
herkillä toimialoilla (esim. rakennusalalla ja teollisuussiivouksessa), jos
kysymyksessä olevilla aloilla esiintyy tai uhkaa esiintyä vakavia häiriöitä.

•

Käytössä voi olla vastavuoroisia rajoituksia uuden jäsenvaltion ja sellaisen
vanhan jäsenvaltion välillä, joka soveltaa rajoituksia kyseiseen uuteen
jäsenvaltioon.

•

Niin kauan kuin jokin vanha jäsenvaltio pitää voimassa siirtymäjärjestelyjä
johonkin uuteen jäsenvaltioon nähden, uudet jäsenvaltiot voivat hyödyntää
turvalauseketta keskinäisissä suhteissaan, jos työntekijöiden tuleminen toisesta
uudesta jäsenvaltiosta aiheuttaa (tai uhkaa aiheuttaa) vakavia häiriöitä toisen
uuden jäsenvaltion työmarkkinoille

•

Siirtymäjärjestelyjä ei sovelleta Kyprokseen eikä Maltaan, mutta Maltalla on
mahdollisuus käyttää turvalauseketta (ja siten ottaa käyttöön rajoituksia), jos sen
työmarkkinoilla esiintyy vakavia häiriöitä (tai jos tällaisten häiriöiden
esiintyminen on ennustettavissa).

Näitä siirtymäjärjestelyjä ei sovelleta uusista jäsenvaltioista tulleisiin työntekijöihin,
jotka työskentelevät laillisesti vanhassa jäsenvaltiossa liittymisajankohtana taikka sen
jälkeen ja on hyväksytty kyseisen valtion työmarkkinoille vähintään 12 kuukauden
yhtämittaiseksi ajanjaksoksi. Näillä työntekijöillä on siis vapaa pääsy asianomaisen
jäsenvaltion työmarkkinoille. Uudesta jäsenvaltiosta tulleen ja vähintään 12 kuukauden
ajaksi vanhan jäsenvaltion työmarkkinoille laillisesti hyväksytyn työntekijän
perheenjäsenillä, jotka liittymisajankohtana asuvat laillisesti työntekijän kanssa, on myös
pääsy kyseisen jäsenvaltion työmarkkinoille. Jos perhe muuttaa työntekijän luokse
liittymisajankohdan jälkeen, perheenjäsenillä on pääsy kyseisen jäsenvaltion
työmarkkinoille, kun he ovat asuneet siellä vähintään 18 kuukautta tai liittymispäivää
seuraavasta kolmannesta vuodesta alkaen, siitä riippuen, kumpi päivämäärä olisi
aikaisempi. Perheenjäsenillä tarkoitetaan työntekijän aviopuolisoa ja heidän alle 21vuotiaita tai huollettavia lapsiaan.
Oleskeluoikeuteen liittyvät siirtymäjärjestelyt koskevat vain työntekijöitä eivätkä mitään
muita henkilöryhmiä (esim. turisteja, opiskelijoita tai eläkeläisiä). Siirtymäjärjestelyjä ei
myöskään sovelleta sosiaaliturvajärjestelmien koordinointia koskevien yhteisön
säännösten osalta eikä työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella annetun
asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muiden artiklojen kuin 1–6 ja 11 artiklan osalta.

2

3. Arat asiat
Vaikka siirtymäjärjestelyjen perusrakenne saattaakin vaikuttaa suhteellisen selkeältä,
komissio on eräiden jäsenvaltioiden kanssa käymiensä keskustelujen ja kansalaisten
esittämien tiedustelujen perusteella löytänyt asia-alueita, jotka ovat poliittisesti
arkaluontoisia, oikeudellisesti epäselviä tai ristiriitoja herättäviä. Juuri näiden asioiden
osalta komissio pitää teknisen komitean lausuntoa erityisen hyödyllisenä sen
varmistamiseksi, että ongelmia käsitellään kaikissa jäsenvaltioissa yhtenäisellä tavalla.
Kaikkien jäsenvaltioiden velvollisuus on soveltaa liittymissopimuksen määräyksiä
moitteettomasti ja yhteisön lainsäädännön mukaisesti.
i) Liittymisen jälkeiset kaksi ensimmäistä vuotta
On selvää, ettei työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevaa yhteisön lainsäädäntöä
voida tänä aikana soveltaa. Vanha jäsenvaltio voi kokonaan vapauttaa pääsyn
työmarkkinoilleen mutta se on tehtävä kansallista lainsäädäntöä soveltaen. Vaikka kaksi
toistensa naapureina sijaitsevaa jäsenvaltiota olisi kokonaan avannut työmarkkinansa,
uudesta jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon tulevan työntekijän on noudatettava niitä
muodollisuuksia, jotka tämän toisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan ovat
maahantulon edellytyksiä.
ii) Vallitsevan tilanteen säilyttävä lauseke (kohta 14)
Jos vanha jäsenvaltio siirtymäkauden aikana rajoittaa kansallisella lainsäädännöllään
työmarkkinoilleen pääsyä, uusien jäsenvaltioiden kansalaisiin ei saa kohdistaa suurempia
rajoituksia kuin mitkä olivat voimassa liittymissopimuksen allekirjoittamispäivänä 16.
huhtikuuta 2003. Tämä koskee kansallisen lainsäädännön tai kahdenvälisten sopimusten
nojalla myönnettyä pääsyä työmarkkinoille.
iii) Työluvat (kohta 6)
Jos vanha jäsenvaltio soveltaa yhteisön lainsäädännön nojalla työntekijöiden täysin
vapaata liikkuvuutta, se voi liittymistä seuraavan seitsemän vuoden ajan myöntää uusien
jäsenvaltioiden kansalaisille työlupia seurantatarkoituksessa. Nämä työluvat on kuitenkin
myönnettävä automaattisesti, eivätkä ne ole ennakkoedellytys työmarkkinoille
pääsemiselle. Automaattisesti myönnettävien työlupien perusteella vanhat jäsenvaltiot
voivat tilastoida uusista jäsenvaltioista tulevien työntekijöiden määrät. Nämä tilastot
voivat olla tärkeitä arvioitaessa näyttöä, jota on esitettävä, jos turvalauseketta haluttaisiin
joskus käyttää. Työlupajärjestelmää ei ole pakko ottaa käyttöön. Jäsenvaltioiden, jotka
haluavat käyttää työlupajärjestelmää, on taattava sen edellyttämät asianmukaiset
hallinto- ja dokumentointijärjestelmät, koska ”seurantaa varten käytettävä
työlupajärjestelmä” ei helposti sovi nykyiseen työlupa- tai työmarkkinoille
pääsyjärjestelmään.
iv) Turvalauseke (kohta 7)
Jos vanha jäsenvaltio päättää luopua kansalliseen lainsäädäntöönsä perustuvista
toimenpiteistä ja siirtyä yhteisön lainsäädännön mukaiseen työntekijöiden vapaaseen
liikkumiseen, se voi ottaa uudelleen käyttöön rajoituksia, jos sen työmarkkinoilla
esiintyy tai uhkaa esiintyä vakavia häiriöitä. Liittymissopimuksissa on aina ollut
turvalausekkeita, mutta niitä ei ole koskaan käytetty. Niinpä komissiolla ei ole niistä
käytännön kokemusta. On kuitenkin selvää, että komissio tällöin edellyttäisi jäsenvaltion
esittävän työmarkkinahäiriöistä vakuuttavaa näyttöä, joka oikeuttaisi rajoittamaan
uudelleen työntekijöiden vapaata liikkuvuutta eli yhtä EY:n perustamissopimukseen
kirjatuista neljästä perusvapaudesta. Sama pätee turvalausekkeen käyttöön uusien
jäsenvaltioiden kesken (kohta 11).
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v) Voidaanko rajoituksia ottaa uudelleen käyttöön ensimmäisten kahden vuoden aikana?
Oletetaan, että kyseisenä aikana jokin vanhoista jäsenvaltioista kansallisen
lainsäädäntönsä nojalla vapauttaa pääsyn työmarkkinoilleen. Liittymissopimuksen
missään kohdassa ei määrätä siitä, voiko tämä jäsenvaltio ottaa käyttöön rajoituksia vai
ei, jos sen työmarkkinat häiriintyvät. Varmaa on, että vallitsevan tilanteen säilyttävän
lausekkeen mukaan jäsenvaltio ei voi rajoittaa työmarkkinoilleen pääsyä enemmän kuin
mikä oli voimassa liittymissopimuksen allekirjoittamispäivänä.
vi) Voiko uusi jäsenvaltio kohdistaa rajoituksia vanhasta jäsenvaltiosta tuleviin
työntekijöihin? (kohta 10)
Jos vanha jäsenvaltio kansallisen lainsäädäntönsä tai kahdenvälisten sopimustensa
nojalla rajoittaa uudesta jäsenvaltiosta tulevien työntekijöiden pääsyä työmarkkinoilleen,
kyseinen uusi jäsenvaltio voi asettaa vastaavat rajoitukset asianomaisen vanhan
jäsenvaltion työntekijöille. Uusi jäsenvaltio voi siis ainoastaan reagoida vanhan
jäsenvaltion päätökseen, ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että vanhat jäsenvaltiot
ilmoittavat uusille jäsenvaltioille ja komissiolle, aikovatko ne soveltaa
siirtymäjärjestelyjä liittymispäivästä lähtien.

4

