Handeln med tjänster
och investeringar
underlättas
Arbetskraften rör sig
smidigare

Nya intressanta möjligheter för finländska
företag inom bland annat miljö- och
trafiktjänster.

Genom avtalet främjas människors
rörlighet när det gäller företagsintern flytt
och tillfällig inresa för specialister och
företagsbesökare.

Inresa utan behovsprövning eller
arbetstillstånd möjlig inom flera av
Finlands exportbranscher:
• arkitekt-, ingenjörs- och IT-tjänster
• tekniska tjänster, forsknings- och
utvecklingstjänster, konsulttjänster inom
organisationsledning

Lättare att investera:
investeringar under 1,5 miljarder
kanadensiska dollar är i framtiden befriade
från de kanadensiska myndigheternas
granskningar.
Det tidigare tröskelvärdet

345 miljoner CAD
Det nya tröskelvärdet

1,5 miljarder CAD

Handelsavtalet
mellan EU och
Kanada
Nya möjligheter för företag
• underlättar exporten till Kanada
• minskar kostnaderna för handeln

Det är lättare att exportera till exempel
expertis om arktiska förhållanden,
ren teknik och IT-tjänster från Finland
till Kanada.

CETA öppnar möjligheter
för alla finländska företag –
i synnerhet små och medelstora
företag.
CETA bidrar till att skapa
tillväxt i Finland.

Tullarna avskaffas,
pappersarbetet minskar

Myndigheters
upphandlingar erbjuder
intressanta marknader
för finländska företag

• Tullarna avskaffas för alla industriprodukter
efter en övergångsperiod. Tullarna för
jordbruksprodukter och livsmedel avskaffas
nästan helt.
Motorfordon

6,1 %

• Avtalet öppnar för första gången
omfattande möjligheter i
upphandlingsförfaranden i synnerhet på
regional och lokal nivå.

0%

Vissa bageriprodukter

0–14,5 %

0%

• CETA möjliggör också förmånligare import av
komponenter.
• Man prutar inte på EU-standarderna.
• Konsumenterna gynnas. Utbudet blir större
och priserna kan sjunka.

Dubbeltestningen
minskar
Kostnadsminskningen gynnar mest små
och medelstora företag.
Fler produkter som exporteras från EU
till Kanada kan testas i anläggningar i
EU enligt kanadensiska standarder och
tvärtom.

• Marknadstillträdet underlättas bland
annat när det gäller upphandling av
kollektivtrafiken i Ontario och Quebec samt
förbundsstatens muddringstjänster.
• Finländska och kanadensiska företag
behandlas på ett likvärdigt och
icke-diskriminerande sätt under
upphandlingsförfarandet.
• Information om kommande offentliga
upphandlingar i Kanada finns i
fortsättningen samlad på en enda
webbplats.
Mer information om fördelarna
med CETA-avtalet för företag

Företagen sparar både tid
och pengar.

Avdelningen för externa ekonomiska relationer,
utrikesministeriet
Handelspolitiska enheten: TUO-10@formin.fi
Enheten för marknadstillträde: TUO-20@formin.fi

