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EU:n kauppapolitiikkaan tarvitaan lisää toimintavarmuutta 
 

Protektionismi on kasvussa ja USA:n muuttuneen kauppapoliittisen linjan pelätään 
kiihdyttävän protektionismia entisestään. EU:lla useita tärkeitä vapaakauppaneuvotteluja 
putkessa, mutta uhkana on epävarmuus EU:n kyvystä hyväksyä kauppasopimuksia, jos 
edellytetään yksimielistä päätöksentekoa. 

1 Taustaa 

USA on perinteisesti ollut kaupan vapauttamista eteenpäin vievä voima. Nyt USA näyttää 
luopuvan tästä roolista ja EU:n olisi kyettävä täyttämään tämä tila. 
 
EU:lla on toistakymmentä avointa neuvotteluprosessia, joissa nyt pitää edetä vauhdilla. 
Koska kaupan vapauttaminen ei etene WTO:ssa, maailmalla on kilpajuoksu käynnissä 
siitä, mikä maa pystyy rakentamaan laajimman ja kunnianhimoisimman kahdenvälisten 
kauppasopimusten verkoston. EU nyt hyvissä asemissa. 
 
EU:n prosessit ovat kuitenkin liian hitaita ja epävarmoja vastatakseen riittävästi nopeasti 
muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Itse neuvottelut vievät jo vuosia. Tämän jälkeen 
EU käyttää pari vuotta omiin sisäisiin prosesseihinsa (käännökset, tarkastukset). 
 
Vaikka kauppapolitiikka on EU:n toimivallassa, uusista kauppasopimuksista on tehty ns. 
sekasopimuksia, joissa on myös jäsenmaiden toimivaltaan kuuluvia asioita. Tämä on 
johtanut tilanteeseen, jossa kaikki EU:n vapaakauppasopimukset on hyväksyttävä 
neuvostossa yksimielisesti. Tämän jälkeen sopimus ratifioidaan kaikissa kansallisissa 
parlamenteissa, joita joissakin EU‐maissa on useita. 
 
Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäinen EU‐maa tai alue voi pitää koko EU:n kauppapolitiikkaa 
panttivankina. Tänä päivänä, kun sisäänpäin käpertymisestä ja kansallisten intressien 
korostamisesta on tullut arkipäivää, tilanne on kestämätön. 
 
Vapaakauppasopimuksista on tullut suurelle yleisölle entistä paljon kiinnostavampi aihe ja 
niiden etenemiseen ja sisältöön kohdistuu paljon ristiriitaisia odotuksia eri sidosryhmiltä. 
 
Digitalisaatio on noussut keskusteluissa korkealle myös kauppasopimuksissa, tietovirtojen 
osalta käydään keskusteluja, jotka viivästyttävät parhaillaan avoinna olevia neuvotteluja 
esim. Japanin kanssa. 

2 EK:n pääviestit 

- Jos EU kykenee etenemään oman kauppasopimusverkoston kehittämisessä, tuo se 
eurooppalaisille yrityksille kilpailuetua suhteessa yhdysvaltalaisiin yrityksiin. Jos muut 
maat, EU:n johdolla kykenevät jatkamaan kaupan vapauttamista, pakottaa se myös 
USA:n uudelleen harkitsemaan linjaansa. 
 

- Kaupan vapauttamisen rinnalla EU:lla on oltava modernit ja tehokkaat 
tuontisuojainstrumentit. Tämä edellyttää myös sitä, että EU löytää 
kompromissiratkaisun Kiinan vaatimukselle myöntää sille markkinatalousstatus ja EU:n 
valmistajien tarpeelle suojautua epäreilulta kilpailulta nykyisen tasoisilla polkumyynti‐ ja 
tasoitustulleilla. 
 

- Kun maailma ympärillä muuttuu kovaa tahtia, EU:n on kyettävä parantamaan omaa 
toimintakykyään ja ketteryyttään kauppapolitiikassa. Suomen rooli EU:n 
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kauppapolitiikan kehittämisessä tulisi olla nykyistä aktiivisempi ja suoraviivaisempi. 
Tulosten varmistamiseksi on EU:n uudelleen tarkasteltava ja virtaviivaistettava niin 
prosessejaan kuin kauppasopimusten sisältöä. 
 

- Vapaakauppasopimukset tulee tulevaisuudessa jakaa kahteen osaan toimivallan 
mukaan, jos muita toimivia keinoja ei löydetä. Yksimielinen päätöksenteko ja kansalliset 
ratifioinnit eivät voi olla edellytys koko vapaakauppasopimuksen voimaantulolle ottaen 
huomioon, että kauppapolitiikka kuuluu EU:n toimivaltaan. 
 

- EU:n toimintakyvyn takaamiseksi vapaakauppasopimuksia on myös tarkasteltava 
uudelleen tässä muuttuvassa tilanteessa. Kauppasopimuksista on tullut isoja ja 
monimutkaisia kokonaisuuksia. EU:n vaatimukset neuvottelukumppanimaille tulee 
säilyä kohtuullisena eikä kauppasopimuksia tule tehdä vain välinettä edistää muita 
politiikkatavoitteita. 
 

- Investointisuoja on saanut liian suuret mittasuhteet eikä se saa rampauttaa EU:n 

kauppasopimus‐verkoston rakentamista. 
 

- EU:n on edistettävä omissa sopimuksissaan ja WTO:ssa yhtenäisten pelisääntöjen 
kehittämistä palvelujen ja tavaroiden digitaalisessa kaupassa. EU:n on kyettävä 
estämään uusien digitaalisten kaupanesteiden syntymistä ja internetin hajoamista. 
Rajat ylittävien tietovirtojen liikkuvuuden takaamisessa EU:n kunnianhimon tason täytyy 
olla riittävä uusien esteiden ehkäisemiseksi. 
 

- Useiden neuvotteluprosessien läpivieminen, sopimusten voimaan saattaminen ja 
voimassa olevien sopimusten toimeenpaneminen edellyttävät, että komission 
kauppapääosaston resurssit pidetään riittävällä tasolla. 
 

- Tarpeen vaatiessa neuvotteluja tulee priorisoida ja erityisesti neuvotteluihin suurimpien 
kauppakumppanimaiden kanssa on panostettava (esim. Japani, Mercosur, Indonesia, 
Intia). 
 

- Kauppaneuvotteluiden avoimuuden lisääminen on tärkeää ja esimerkiksi 
neuvottelumandaatti ja joitakin neuvottelutekstejä on syytä julkaista. EU:lla on kuitenkin 
oltava mahdollisuus rakentaa omaa strategista neuvotteluasemaa.  
 

- Kauppasopimusten solmimisen lisäksi EU:n on tuettava Maailman kauppajärjestö 
WTO:n toimintaa ja vahvistettava WTO:n protektionismin vastaista työtä ja edistettävä 
elinkeinoelämälle keskeisten kaupanesteiden ratkaisemista. 
 

3 Lisätietoja 

EK Helsinki: 

 Asiantuntija Saila Turtiainen, 0400 279 958, saila.turtiainen@ek.fi, Twitter: @SailaTurtiainen 

 

EK Bryssel: 

 Asiantuntija Salla Ahonen, +32 495 56 22 95, salla.ahonen@ek.fi, Twitter: @ahsalla 
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