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EUROOPAN UNIONI JA SEN KAUPPAKUMPPANIT

EU on vuosien mittaan siirtynyt pois työvoimavaltaisista alhaisen hintatason tuotteista ja
erikoistuu korkean hintatason merkkituotteisiin. EU:n talous on avointa, joten kaupankäynti
on sille elintärkeää. EU käy neuvotteluja vapaakauppasopimuksista, jotta kaupan esteet
voitaisiin poistaa ja EU:n yrityksillä olisi tasapuoliset toimintaedellytykset. EU on myös
Maailman kauppajärjestön (WTO) perustaja ja keskeinen toimija siinä.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 207 artiklan mukaan yhteinen
kauppapolitiikka kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan.

EU:N KESKEINEN ASEMA

EU on maailman suurin talous, ja sen osuus maailman BKT:sta on yli 20 prosenttia[1].
EU:n BKT:n koon (14 biljoonaa euroa) ja sen sisämarkkinoiden avoimuuden (EU:n vienti
oli 2 415 miljardia euroa ja tuonti 2 188 miljardia euroa[2]) takia se on ollut keskeisessä
asemassa maailmanlaajuisen kauppajärjestelmän muovaamisessa, ennen kaikkea osallistumalla
aktiivisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) toimintaan. Talouden avoimuudesta on ollut ja
on jatkossakin huomattavaa hyötyä unionille, sillä yli 30 miljoonaa työpaikkaa EU:ssa riippuu
ulkomaankaupasta ja 90 prosenttia maailman talouskasvusta seuraavien 15 vuoden aikana
odotetaan syntyvän Euroopan ulkopuolella[3]. Uudet talouden toimijat ja tekniset läpimurrot
ovat muuttaneet merkittävästi kansainvälisen kaupan rakennetta ja toimintamalleja. Varsinkin
tietotekniikan laaja-alainen käyttö on mahdollistanut kaupankäynnin sellaisilla tavaroilla ja
palveluilla, joilla ei aiemmin voitu käydä kauppaa. Ulkomaankauppa on kasvanut huomattavasti
viimeisten 20 vuoden aikana, ja sen määrä on saavuttanut ennennäkemättömän tason.
Maailmantalous on nykyään erittäin yhdentynyt ja globaalit toimitusketjut ovat korvanneet
suureksi osaksi perinteisen valmiiden tuotteiden kaupan.
Maailmanlaajuisen talouskriisin pitkälliset seuraukset ovat vaikuttaneet kielteisesti unionin
talouden suorituskykyyn. EU:n talous on kuitenkin osoittanut joiltakin osin hyvää sietokykyä
verrattuna muihin teollisuusmaihin, ja sen osuus maailman BKT:sta on supistunut hitaammin
kuin Japanin ja Yhdysvaltojen. EU on myös kyennyt säilyttämään melko vahvan aseman
tavarakaupassa sekä vahvistamaan johtavaa asemaansa palvelukaupassa.

[1]”Euroopan unionin kauppa ja investoinnit” 2014, Euroopan komissio, 2014, s. 3, tiedot haettu 11. tammikuuta 2016,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/january/tradoc_152062.pdf
[2]”EU:n asema maailmankaupassa”, Euroopan komissio, tiedot haettu 17. joulukuuta 2015, http://ec.europa.eu/trade/
policy/eu-position-in-world-trade/
[3]”Kaikkien kauppa: Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa”, Euroopan komissio, 2015, s. 8, tiedot haettu
11. tammikuuta 2016, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
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KOMISSION JA EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Kansainvälinen kauppa oli yksi ensimmäisistä aloista, joilla jäsenvaltiot päättivät yhdistää
toimivaltansa. Tämän seurauksena ne valtuuttivat komission hoitamaan puolestaan kauppa-
asioita, muun muassa neuvottelemaan kansainvälisiä kauppasopimuksia. Toisin sanoin EU
toimii yhtenä yhteisönä ja neuvottelee kahdenväliset ja monenväliset kauppasopimukset
kaikkien jäsenvaltioidensa puolesta. Kuten kokemukset WTO:n riitojenratkaisujärjestelmästä
osoittavat, EU on osoittanut huomattavaa valmiutta puolustaa omia etujaan kansainvälisissä
kauppakiistoissa. Se on myös käyttänyt kansainvälisen kaupan välineitä edistääkseen omia
arvojaan ja toimintatapojaan ja on yrittänyt laajentaa omia sääntelykäytäntöjään muuhun
maailmaan. Juuri eurooppalaisten arvojen, kuten ihmisoikeuksien, kestävän kehityksen, hyvän
hallintotavan ja ympäristön suojelun, edistäminen on yksi EU:n uuden kauppapoliittisen
strategian ”Kaikkien kauppa” kolmesta osa-alueesta.
EU on perinteisesti kannattanut avointa ja reilua kansainvälistä kauppajärjestelmää. Se on
toiminut sinnikkäästi varmistaakseen kaikkien maiden yhdentymisen maailmantalouteen muun
muassa poistamalla asteittain kansainvälisen kaupan esteitä.
Lissabonin sopimuksella vahvistettiin myös Euroopan parlamentin roolia, ja parlamentista
tuli neuvoston kanssa yhdenvertainen lainsäätäjä kauppaa ja investointeja koskevissa
asioissa. Sopimuksella annettiin lisäksi parlamentille aktiivisempi rooli kansainvälisten
kauppasopimusten neuvottelemisessa ja ratifioinnissa, sillä parlamentin hyväksyntä on nyt
pakollinen. Eräät kauppapolitiikan osat kuuluvat kuitenkin yhä jäsenvaltioiden toimivaltaan.
Euroopan unionin tuomioistuin antoi 16. toukokuuta 2017 lausunnon, jossa selkeytettiin
jäsenvaltioiden ja EU:n toimivaltuuksien jakoa.

KAUPPAPOLITIIKKA JA SEN SUUNTAUKSET

Vuonna 2010 annetussa tiedonannossa ”Kauppa, kasvu ja maailmanpolitiikka” kansainvälisestä
kaupasta tehtiin yksi Eurooppa 2020 -strategian pilareista. Strategian tarkoituksena on tehdä
EU:sta vihreämpi ja kilpailukykyisempi. EU:n strategia ”Kaikkien kauppa” vuodelta 2015
vahvistaa EU:n kauppapolitiikkaa keskeisenä kasvun, työllisyyden ja investointien edistämisen
välineenä. Siinä kehotetaan myös vireyttämään WTO:n toimintaa määrittämällä kolme
keskeistä tavoitetta: keskeisen roolin antaminen WTO:lle sääntöjen kehittämisessä ja täytäntöön
panemisessa, kohdennetumman käsittelytavan omaksuminen nykyisen yhtenäissitoumuksen
periaatteen sijasta, jonka mukaan kaikista asialistalla olevista kysymyksistä on sovittava
yhdessä, sekä kahden kerroksen järjestelmän luominen, jolla osa WTO:n jäsenistä voi edetä
tietyssä kysymyksessä niin, että annetaan muille jäsenille mahdollisuus liittyä ryhmään
myöhemmässä vaiheessa.
Dohan kehitysohjelmaa koskevien monenvälisten neuvottelujen jumiuduttua WTO:ssa
EU:n oli kuitenkin löydettävä vaihtoehtoisia tapoja varmistaa parempi pääsy kolmansien
maiden markkinoille. Tätä varten otettiin käyttöön uuden sukupolven laaja-alaiset
vapaakauppasopimukset, jotka menevät paljon tullialennuksia ja tavarakauppaa pidemmälle.
Ensimmäinen uuden sukupolven vapaakauppasopimus tehtiin Etelä-Korean kanssa, ja
Euroopan parlamentin ratifioitua sen sitä on sovellettu tilapäisesti 1. heinäkuuta 2011 alkaen.
EU:n ja Kolumbian ja Perun monenvälinen kauppasopimus, jota on sovellettu tilapäisesti
vuodesta 2013, Keski-Amerikan maiden kanssa tehty assosiaatiosopimus, jonka kauppaa
koskevaa osaa on sovellettu tilapäisesti vuodesta 2013, EU:n ja Kanadan kattava talous- ja
kauppasopimus, joka allekirjoitettiin 30. lokakuuta 2016 EU:n ja Kanadan huippukokouksessa,
EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus, josta käydyt neuvottelut saatiin päätökseen vuonna
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2014, sekä EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimus, josta käydyt neuvottelut saatiin päätökseen
vuoden 2015 lopulla, ovat kaikki todisteita uudesta politiikasta.
Transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP) Yhdysvaltojen kanssa
käytävät neuvottelut on keskeytetty mutta vapaakauppasopimus Japanin kanssa on yhä
strateginen prioriteetti, ja EU on myös käynnistänyt vapaakauppasopimusneuvottelut
Indonesian ja Tunisian kanssa ja sitoutunut avaamaan neuvottelut myös Filippiinien,
Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Neuvottelut Malesian, Thaimaan ja Intian kanssa
aloitetaan uudelleen heti, kun siihen on riittävät edellytykset. EU on myös aloittanut
neuvottelut yksittäisistä kahdenvälisistä investointisopimuksista Kiinan ja Myanmarin kanssa ja
harkitsee mahdollisuutta aloittaa samantyyppiset neuvottelut Taiwanin ja Hongkongin kanssa.
Neuvotteluja Iranin kanssa harkitaan sitten, kun maa on liittynyt WTO:hon.
Näistä sopimuksista on huomattavaa hyötyä. EU:n vientiin sovellettavia keskimääräisiä tulleja
leikataan niiden ansiosta noin 50 prosentilla. Vapaakauppasopimusten arvioidaan edistävän
EU:n talouskasvua ylimääräisellä 2 prosentilla sen BKT:sta[4]. Sopimusten saattaminen
valmiiksi voi kuitenkin kestää useita vuosia.

TUONTI JA VIENTI

EU on maailman suurin teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä ja on itse suurin vientimarkkina
noin 80 maalle[5]. EU:n muun maailman kanssa käymän tavarakaupan arvo oli 3 454 miljardia
euroa vuonna 2016[6].

Euroopan unionin merkittävimmät kauppakumppanit
– Tavarakauppa vuonna 2016 (miljoonaa euroa)

Maa Vienti Tuonti Yhteensä Kauppatase
Yhdysvallat 362 153 247 826 609 979 +114 327

Kiina 170 083 344 468 514 551 -174 385
Sveitsi 142 455 121 669 264 123 +20 786

Maailma 1 745 247 1 708 318 3 453 564 +36 929

Lähde: Euroopan komissio, 2017
Sekä tuonti että vienti laskivat vuoteen 2015 verrattuna mutta lasku oli suurempaa viennissä
(44 miljardia euroa) kuin tuonnissa (21 miljardia euroa). Sekä tuonti että vienti ovat kuitenkin
suuremmat kuin vuonna 2014.
EU:n 28 jäsenvaltion tavarakaupan ylijäämä oli 11 miljardia euroa vuonna 2014, 60 miljardia
euroa vuonna 2015 ja 37 miljardia euroa vuonna 2016[7]. Tavarakaupan ylijäämä johtui koneiden
ja kuljetusvälineiden sekä kemikaalien ja vastaavien tuotteiden positiivisesta kauppataseesta.
Yhdysvallat oli vuonna 2016 edelleen selvästi EU:n tärkein tavarakaupan vientikohde.
Seuraavina olivat Kiina, Sveitsi ja Turkki.
Kokonaistuonti laski 1,2 prosenttia vuonna 2016 edellisvuodesta 1 708,3 miljardiin euroon.
Kiina oli vuonna 2016 EU:n suurin tuontimaa, ja sen jälkeen tulivat Yhdysvallat ja Sveitsi.

[4]”Valokeilassa Euroopan unionin politiikka: Kauppa”, Euroopan komissio, 2016, s. 5, tiedot haettu 15. joulukuuta
2016, http://bookshop.europa.eu/fi/trade-pbNA0216154/
[5]”EU:n asema maailmankaupassa”, Euroopan komissio, tiedot haettu 16. kesäkuuta 2017, http://ec.europa.eu/trade/
policy/eu-position-in-world-trade/
[6]DG Trade Statistical Guide 2017, Euroopan komissio, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/
tradoc_151348.pdf
[7]DG Trade Statistical Guide 2017, Euroopan komissio, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/
tradoc_151348.pdf
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EU on johtavassa asemassa myös maailman palvelukaupassa. EU:n ylijäämä palvelukaupassa
muun maailman kanssa vuonna 2016 oli 130,4 miljardia euroa, viennin arvo oli 819,9 miljardia
euroa ja tuonnin yhteensä 689,4 miljardia euroa. Palvelukaupan osuus EU:n viennistä oli
32 prosenttia ja sen osuus tavaroiden ja palvelujen kokonaistuonnista vuonna 2016 oli
28,8 prosenttia[8]. Yhdysvallat, Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maat ja Aasia olivat
EU:n suurimpien palvelukaupan kumppaneiden joukossa. Uusimpien tietojen mukaan EU:n
palvelukauppa on keskittynyt lähinnä kolmelle alalle: muihin yrityspalveluihin, liikenteeseen
ja matkailuun[9].

EU:N SUORAT ULKOMAISET INVESTOINNIT

EU on maailman suurin investoija ja merkittävä muiden maiden suorien ulkomaisten
investointien vastaanottaja. Lissabonin sopimuksen voimaantulo vuonna 2009 laajensi
EU:n yksinomaista toimivaltaa kansainvälisessä kaupassa, ja sen toimivaltaan kuuluvat nyt
myös suorat ulkomaiset investoinnit. Toimivaltuuksiensa tarkkojen rajojen selvittämiseksi
investointien alalla komissio pyysi unionin tuomioistuimelta lausuntoa EU:n ja Singaporen
välisestä vapaakauppasopimuksesta. Tuomioistuimen vuonna 2017 antamassa lausunnossa
vahvistettiin, että useimmat ulkomaisten suorien sijoitusten näkökohdat kuuluvat unionin
toimivaltaan joitakin poikkeuksia, erityisesti riitojen ratkaisua, lukuun ottamatta.

Osuus suorista ulkomaisista investoinneista 2015 (prosentteina)

Maa Maahan/alueelle
tehdyt investoinnit

Ulkomaille tehdyt
investoinnit

EU 37,8 % 48,0 %
Yhdysvallat 33,3 % 37,7 %

Kiina 7,3 % 6,3 %
Kanada 4,6 % 7,0 %
Japani 1,0 % 7,8 %

Lähde: Euroopan parlamentin ulkoasioiden pääosaston laskelmat, jotka perustuvat Euroopan
komission ilmoittamiin lukuihin.
Mario Damen / Jakub Przetacznik
09/2017

[8]Euroopan parlamentin ulkoasioiden pääosaston laskelmat, jotka perustuvat Euroopan komission ilmoittamiin
lukuihin.
[9]”Kansainvälinen palvelukauppa”, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
International_trade_in_services, tiedot haettu 16. kesäkuuta 2017.
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