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KÄYNNISSÄ OLEVIA KAUPPASOPIMUSNEUVOTTELUJA 
 
 
   EU 
 
Taho 
 

Status Seuraavaksi 

Yhdysvallat (TTIP) Yhdeksän neuvottelukier-
rosta takana. Viimeisin 
käytiin huhtikuussa 2015 
New Yorkissa. Toteutues-
saan sopimus kattaa lä-
hes puolet maailman 
BKT:sta ja kolmanneksen 
kaupasta. 

Seuraava neuvottelukier-
ros tarkoitus toteuttaa hei-
näkuun puolivälissä ennen 
kesätaukoa.  

Kanada (CETA) Neuvottelut saatiin val-
miiksi syyskuussa 2014. 

Sopimuksen oikeudellinen 
läpikäynti on käynnissä. 
Tämän jälkeen sopimus 
siirtyy EU:ssa parlamentin 
ja neuvoston hyväksyttä-
väksi. Sopimus tulee voi-
maan aikaisintaan vuonna 
2016. 

Singapore Neuvottelut saatiin val-
miiksi lokakuussa 2014. 

Sopimuksen oikeudellinen 
läpikäynti on käynnissä. 
Komissio on kysynyt Eu-
roopan unionin tuomiois-
tuimelta näkemystä liittyen 
kompetenssiinsa sopi-
muksen ratifioinnissa ja 
allekirjoittamisessa. 

Malesia Seitsemäs neuvottelukier-
ros saatiin valmiiksi huhti-
kuussa 2012. 

Neuvottelujen jatkamista 
tunnustellaan. 

Vietnam 12 neuvottelukierrosta 
takana.  

13. kierros alkaa kesä-
kuussa. Neuvottelut ovat 
loppusuoralla. Molemmat 
osapuolet haluavat saada 
neuvottelut valmiiksi lähi-
kuukausina. 

Thaimaa 
 

Neljä neuvottelukierrosta 
takana. 

Uusia neuvottelukierroksia 
ei ole kalenterissa. 
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Japani Kymmenen neuvottelu-
kierrosta takana. 

11. neuvottelukierros aloi-
tetaan alkukesästä 2015. 
Japani haluaa sopimuk-
sen valmiiksi vuoden 2015 
aikana. Näin nopeasti se 
ei kuitenkaan valmistu. 

Myanmar (investointiso-
pimus) 

Ensimmäinen neuvottelu-
kierros toteutettiin Yan-
gonissa helmikuussa 
2015. 

Toinen neuvottelukierros 
on suunniteltu aloitetta-
vaksi toukokuun lopussa. 

Kiina (investointisopimus) 
 

Tarkoituksena on korvata 
26 jäsenvaltioiden inves-
tointisopimusta yhdellä 
EU-tasoisella sopimuksel-
la. Viisi neuvottelukierros-
ta takana.  

Kuudes neuvottelukierros 
aloitetaan heinäkuussa.  

Andien yhteisö Sopimus Kolumbian ja 
Perun kanssa saatu aikai-
seksi. Sen kauppaa kos-
kevat määräykset ovat 
olleet alustavasti voimas-
sa vuodesta 2013. Ecu-
ador päätettiin ottaa mu-
kaan heinäkuussa 2014 
neuvottelujen jälkeen. 

Seuraavaksi EU, Kolum-
bia ja Peru neuvottelevat 
Ecuadorin liittymisen pro-
tokollasta. Bolivian liitty-
minenkään ei ole poissul-
jettua. 

Mercosur Alkujaan neuvottelut al-
koivat jo vuonna 2000. 
Neuvottelut käynnistyivät 
uudelleen toukokuussa 
2010. Sen jälkeen on käy-
ty yhdeksän neuvottelu-
kierrosta. 

Molemmat osapuolet val-
mistelevat neuvottelutar-
jouksia. Aloite jatkosta on 
Mercosurilla. 

Intia 12 kierrosta neuvotteluja 
takana. Neuvottelut ovat 
de facto pysähtyneet ke-
sällä 2013. 

Tavoitteena löytää yhtei-
nen tilannekuva. 

Välimeren ympäristö ja 
Itä-Eurooppa 

Assosiaatiosopimuksia ja 
DCFTA-
vapaakauppaneuvotteluja 
viedään eteenpäin osana 
EU:n naapurustopolitiik-
kaa. 

Vapaakauppasopimus on 
neuvottelun/tunnustelun 
alla esimeriksi Marokon, 
Egyptin, Tunisian ja Jor-
danian kanssa. 

Plurilateraalit neuvotte-
lut: 
 

  

Environmental Goods Ag-
reement EGA* 

Neuvottelut aloitettiin hei-
näkuussa 2014.  Kuudes 
neuvottelukierros käytiin 

Viidennellä neuvottelukier-
roksella mukaan tulivat 
Turkki ja Islanti. Tavoit-
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toukokuussa 2015. Neu-
votteluihin osallistuu 17 
WTO-jäsentä. 

teena on laajentaa ko-
koonpanoa edelleen. 

Information Technology 
Agreement ITA-2** 

Alkuperäinen ITA-sopimus 
saatiin neuvoteltua jo 
vuonna 1996.  Sopimusta 
päätettiin alkaa päivittää 
vuonna 2012. 

Monet osallistujat, mu-
kaan lukien Yhdysvallat ja 
EU, ovat vaatineet neuvot-
telujen pikaista loppuun-
saattamista. 

Trade in Services Agree-
ment TiSA*** 
 

Huhtikuuhun 2015 men-
nessä 12 neuvottelukier-
rosta käyty. Neuvotteluihin 
osallistuu 24 WTO-jäsentä 
mukaan lukien EU. 

Neuvotteluille ei ole dead-
linea. Vuodelle 2015 on 
suunniteltu neljä neuvotte-
lukierrosta. 13. neuvotte-
lukierros käydään kuluvan 
vuoden heinäkuussa. 

* EGA on WTO:n puitteissa neuvottelun alla oleva sopimus, jonka tavoitteena on avata markki-
noita ympäristöliiketoiminnan kaupalle. Mukana neuvotteluissa ovat olleet Yhdysvallat, EU, 
Australia, Kanada, Kiina, Costa Rica, Japani, Korea, Hong Kong, Uusi-Selanti, Norja, Singapo-
re, Sveitsi, Taiwan, Israel, Turkki ja Islanti. 
** ITA2 on aiempaa Information Technology Agreementia laajentava WTO:n puitteissa neuvo-
teltava sopimus. Mukana neuvotteluissa ovat olleet Yhdysvallat, EU, Norja, Islanti, Japani, El 
Salvador, Costa Rica, Sveitsi, Kanada, Taiwan, Montenegro, Singapore, Kolumbia, Australia, 
Hong Kong, Korea, Kiina, Filippiinit, Malesia, Israel, Turkki, Uusi-Seelanti, Thaimaa, Do-
minikaaninen tasavalta ja Mauritius. 
*** TiSA on kansainvälinen palvelukauppaa koskeva sopimus, jonka tavoitteena on avata mark-
kinoita kansainväliselle palvelukaupalle. Mukana neuvotteluissa ovat olleet Yhdysvallat, EU, 
Australia, Kanada, Chile, Hong Kong, Islanti, Israel, Japani, Korea, Liechtenstein, Uusi-Seelanti, 
Norja, Sveitsi, Taiwan, Uruguay, Kolumbia, Costa Rica, Meksiko, Panama, Peru, Turkki, Pakis-
tan ja Paraguay. 
 

Yhdysvallat 
Taho 
 

Status Seuraavaksi 

EU (TTIP) Yhdeksän neuvottelukier-
rosta takana. Viimeisin 
käytiin huhtikuussa 2015 
New Yorkissa. Toteutues-
saan sopimus kattaa lä-
hes puolet maailman 
BKT:sta ja kolmanneksen 
kaupasta. 

Yksi neuvottelukierros tar-
koitus toteuttaa heinäkuun 
puolivälissä ennen kesä-
taukoa. 

TPP* Toinen Yhdysvaltojen 
avainsopimuksista. Sopi-
musta neuvotellaan yh-
dessä 11 Tyynenmeren 
alueen valtion kanssa. 
Toteutuessaan sopimus 
kattaa noin 40 prosenttia 
maailman BKT:sta ja yli 

Neuvottelut ovat käynnis-
sä. Osapuolten viran-
omaisten viimeisin tapaa-
minen oli toukokuussa. 
Presidentti Obama näkisi 
mielellään neuvottelut 
valmiina ennen vuoden 
2016 presidentinvaaleja. 
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40 prosenttia kaupasta. 
Kiina (investointisopimus) Neuvottelut aloitettiin 

vuonna 2008, mutta ne 
jäivät kesken, kun presi-
dentti Yhdysvalloissa vaih-
tui. Neuvotteluja jatkettiin 
vuonna 2013. Neuvottelu-
kierroksia on ollut kaiken 
kaikkiaan 18. 

Neuvottelut jatkuvat. Yh-
dysvaltojen puolelta on 
sanottu, että sopimus ei 
ehdi valmistua ennen 
vuotta 2016. 

*Yhdysvallat, Kanada, Australia, Brunei, Chile, Japani, Malesia, Meksiko, Uusi-Seelanti, Peru, 
Singapore ja Vietnam 
 
   Kiina 
Taho Status Seuraavaksi 

 
RCEP* Neuvottelut aloitettiin mar-

raskuussa 2012. Seitse-
män neuvottelukierrosta 
takana. 

Tavoitteena ollut saada 
neuvottelut valmiiksi vuo-
den 2015 loppuun men-
nessä. Seuraava neuvot-
telukierros käydään kesä-
kuussa Japanissa. 

ASEAN** (upgrade) Nykyisen sopimuksen päi-
vittämistä koskevista neu-
votteluista sovittiin elo-
kuussa 2014. Toinen neu-
vottelukierros käytiin hel-
mikuussa 2015 Kiinassa. 

Osapuolten tavoitteena on 
saada sopimusta päivittä-
vät neuvottelut valmiiksi 
vuoden 2015 loppuun 
mennessä. 

Persianlahden arabimai-
den yhteistyöneuvosto 

Neuvottelukierrokset on 
aloitettu jo huhtikuussa 
2005. Neuvotteluja on 
käyty viisi kierrosta, joskin 
vuoden 2009 jälkeen ei 
ole ollut virallisia tapaami-
sia.  
 

Ilmassa on merkkejä siitä, 
että osapuolet palaavat 
lähitulevaisuudessa neu-
vottelupöytään. 

Australia Neuvottelut saatiin val-
miiksi marraskuussa 
2014. 

Sopimuksen oikeudellinen 
läpikäynti on käynnissä. 
Tämän jälkeen se imple-
mentoidaan kansallisesti. 

Norja Neuvottelut aloitettiin 
syyskuussa 2008. Kiina 
jäädytti neuvottelut 2010, 
kun Norjan Nobel-komitea 
myönsi Nobelin rauhan-
palkinnon kiinalaisella toi-
sinajattelijalle Liu Xiaobol-
le. 

Viimeisin neuvottelukier-
ros käytiin syyskuussa 
2010. Neuvottelujen jatko 
on epävarmaa. 

Korea Neuvottelut saatiin val- Sopimus allekirjoitetaan 
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miiksi marraskuussa 
2014. 

vuoden 2015 ensimmäi-
sen puolikkaan aikana, 
jonka jälkeen sopimuksen 
implementointi alkaa. 

Korea-Japani Neuvottelujen ensimmäi-
nen kierros käytiin maalis-
kuussa 2013. Seitsemän 
neuvottelukierrosta taka-
na. 

Neuvottelijat tapasivat 
viimeksi toukokuun puoli-
välissä. Seuraavaa kier-
rosta ei ole vielä sovittu. 

Sri Lanka Neuvottelut aloitettiin 
syyskuussa 2014. Neuvot-
teluja on käyty kaksi kier-
rosta. 

Kolmas neuvottelukierros 
on tarkoitus aloittaa lähitu-
levaisuudessa. 

*Regional Comprehensive Economic Partnership -neuvotteluja käydään ASEAN-maiden ja 
Australian, Kiinan, Intian, Japanin, Etelä-Korean ja Uuden-Seelannin välillä. 
** Brunei, Myanmar, Kambodzha, Indonesia, Laos, Malesia, Filippiinit, Singapore, Thaimaa ja 
Vietnam 
 

 


