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EUROOPA LIIT JA TEMA KAUBANDUSPARTNERID

Aastate jooksul on EL vähendanud tööjõumahukate ja madala väärtusega
toodete tootmist, et spetsialiseeruda väärtuslikumatele kaubamärgiga toodetele.
ELi majandus on avatud ja seepärast on kaubandus tema jaoks väga oluline.
Kaubandustõkete ületamiseks ja oma ettevõtjatele võrdsete tingimuste loomiseks
peab EL läbirääkimisi mitme vabakaubanduslepingu üle. EL on ka Maailma
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutajaliige ja tal on selles keskse tähtsusega roll.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 207 on ühine kaubanduspoliitika sätestatud
Euroopa Liidu ainupädevusena.

ELI KESKNE POSITSIOON

EL, Hiina ja USA on maailma suurimad majandusjõud ning igaüks neist annab umbes
16% maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP). Tänu oma SKP-le (mille suurus
on umbes 13 triljonit eurot) ning turu avatusele on ELil olnud keskne roll ülemaailmse
kaubandussüsteemi kujundamisel, toetades muu hulgas WTOd. EL on saanud
majanduse avatusest märkimisväärset kasu, kuna ELis sõltub väliskaubandusest
rohkem kui 30 miljonit töökohta ja eelduste kohaselt tekib suurem osa üleilmsest
majanduskasvust väljaspool Euroopat. Uued majanduses osalejad ja uuenduslik
tehnoloogia, eelkõige digitaliseerimine, on rahvusvahelise kaubanduse struktuuri
ja mudeleid muutnud. Tänapäeva maailmamajandus on väga integreerunud ning
tavapärase valmistoodetega kauplemise asemele on suures osas tulnud ülemaailmsed
tarneahelad.
Kuigi 2009. aasta ülemaailmse finantskriisi mõju on pärssinud liidu majanduslikku
suutlikkust, on EL suutnud säilitada suhteliselt tugeva positsiooni kaubavahetuses ja
tugevdanud samal ajal oma juhtivat rolli teenustekaubanduses. COVID-19 pandeemia
on aeglustanud majanduskasvu ja kaubavahetust kogu maailmas ning vallandanud
arutelu tööstuse uuesti Euroopasse ümberpaigutamise (nn tagasitoomise) üle.
Tagasitoomist kasutatakse tõenäoliselt valikuliselt üksnes kriitilistes sektorites, samas
kui ülemaailmsed tarneahelad on eelduste kohaselt ka edaspidi väga olulised.

EUROOPA KOMISJONI JA EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Rahvusvaheline kaubandus oli üks esimesi valdkondi, kus liikmesriigid nõustusid
oma suveräänsust ühiselt kasutama. Sellest tulenevalt volitasid liikmesriigid Euroopa
Komisjoni tegelema kaubandusasjadega, sealhulgas pidama nende nimel läbirääkimisi
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rahvusvaheliste kaubanduslepingute sõlmimiseks. Teisisõnu tähendab see, et EL
peab ühtse tervikuna tegutsedes kõigi oma liikmesriikide nimel läbirääkimisi nii
kahe- kui ka mitmepoolsete kaubanduslepingute üle. Nagu nähtub WTO vaidluste
lahendamise mehhanismiga seotud dokumentidest, on EL suutnud kaitsta oma
huve rahvusvahelistes kaubandusvaidlustes. EL on samuti kasutanud rahvusvahelise
kaubanduse vahendeid, et edendada oma väärtusi ja poliitikat, ning on püüdnud
levitada oma reguleerimistavasid ka mujal maailmas. EL on tavapäraselt pooldanud
avatud ja õiglast rahvusvahelist kaubandussüsteemi.
Lissaboni lepinguga suurendati Euroopa Parlamendi rolli, tehes parlamendist
nõukoguga võrdväärse kaasseadusandja kaubandust ja investeeringuid käsitlevates
küsimustes. Lisaks anti aluslepinguga parlamendile aktiivsem roll rahvusvaheliste
kaubanduslepingute üle peetavatel läbirääkimistel ja nende lepingute ratifitseerimisel,
kuna parlamendi nõusolek on nüüd kohustuslik. Teatavad kaubanduspoliitika aspektid
kuuluvad siiski jätkuvalt liikmesriikide vastutusalasse. Euroopa Liidu Kohus avaldas
16. mail 2017. aastal arvamuse, milles selgitati pädevuse jaotumist liikmesriikide ja ELi
vahel.

KAUBANDUSPOLIITIKA JA KAUBANDUSE ORIENTATSIOON

Kui 21. sajandi esimesel kümnendil Doha arengukava üle peetud mitmepoolsed
läbirääkimised WTOs seiskusid, pidi EL leidma kolmandate riikide turgudele parema
juurdepääsu tagamiseks alternatiivseid mooduseid. Selleks võeti kasutusele uue
põlvkonna laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud, mis hõlmavad enamat kui tariifide
vähendamine ja kaubavahetus. Esimene selline uue põlvkonna vabakaubandusleping
sõlmiti Lõuna-Koreaga ning see jõustus ametlikult 2015. aasta detsembris pärast
seda, kui Euroopa Parlament oli selle ratifitseerinud. Uuest poliitikast annavad
tunnistust ELi ning Peruu, Colombia ja hiljem Ecuadori (alates 2017. aastast) vaheline
mitmepoolne kaubandusleping, mis on ajutiselt jõus olnud alates 2013. aastast,
Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimisleping, mille kaubandussammast on
ajutiselt kohaldatud alates 2013. aastast (Hondurase, Nicaragua, Panama, Costa
Rica, El Salvadori ja Guatemalaga), ELi ja Kanada laiaulatuslik majandus- ja
kaubandusleping, mida on ajutiselt kohaldatud alates 2017. aasta septembrist, ELi ja
Singapuri vabakaubandusleping, mis jõustus 2019. aasta lõpus, ning ELi ja Vietnami
vabakaubandusleping, mis jõustus 2020. aasta keskpaigas. Jaapaniga sõlmitud
majanduspartnerlusleping jõustus 1. veebruaril 2019. aastal.
Kuna Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) üle peetud
läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega 2016. aastal peatati, on EL keskendunud
Ameerika Ühendriikidega teatavaid valdkondi käsitlevate lepingute sõlmimisele,
näiteks tööstustoodete tariifide ja vastavushindamise valdkonnas. 2019. aastal
viidi lõpule Mercosuri asutajariikidega kaubanduslepingu sõlmimise üle peetud
läbirääkimised ja lepingu eelnõu ootab nüüd ratifitseerimist. 30. juunil
2022. aastal viidi edukalt lõpule ka läbirääkimised Uus-Meremaaga laiaulatusliku ja
ambitsioonika kaubanduslepingu sõlmimiseks. EL on ühtlasi alustanud läbirääkimisi
vabakaubanduslepingu sõlmimiseks Indoneesia, Tuneesia, Filipiinide ja Austraaliaga.
Indiaga alustati läbirääkimisi uuesti 2021. aastal, samas kui Malaisia ja Taiga tehakse
seda niipea, kui selleks tekivad soodsad tingimused.
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2015. aasta strateegia „Kaubandus kõigile“ eesmärk oli kehtestada ELi
kaubanduspoliitika, milles ühitatakse majanduskasvu, töökohtade ja investeeringute
edendamine nii inimõiguste kui ka keskkonna austamise seisukohast õiglase
kaubanduse poole püüdlemisega. Selles nõuti ka WTO taaselavdamist ja reformimist.
2021. aasta veebruaris esitas Euroopa Komisjon oma teatise „Kaubanduspoliitika
läbivaatamine – avatud, kestlik ja jõuline kaubanduspoliitika“, mille eesmärk
on määrata kindlaks kaubanduspoliitika suund 2030. aastani. Kaubanduspoliitika
läbivaatamine on 2015. aasta strateegia „Kaubandus kõigile“ jätk ning selles
kajastatakse sellest ajast peale toimunud geopoliitilisi muutusi, võttes lisaks
vägagi tuttavatele õigluse ja kestlikkuse kontseptsioonidele kasutusele ka sellised
mõisted nagu enesekehtestamine ja vastupanuvõime. Selle eesmärk on muuta
kaubanduspoliitika praegustele väljakutsetele vastavaks ning hõlbustada avatud
strateegilise autonoomia kaudu rohe- ja digiüleminekut.

ELI PEAMISED KAUBANDUSPARTNERID

Euroopa on maailma suurim tööstustoodete ja teenuste eksportija ning on ise ligi 80 riigi
jaoks suurim eksporditurg. 2020. aastal sai ELi peamiseks kaubavahetuse partneriks
USA asemel Hiina, kusjuures Hiina osakaal ELi kaubavahetuses oli 2021. aastal kokku
16,2% ja USA oma 14,7%. Pärast seda, kui Ühendkuningriik EList lahkus, on sellest
saanud ELi kolmas kaubavahetuse partner, kelle osakaal ELi kogu kaubavahetuses
on 10,0%. Teised olulised kaubavahetuse partnerid on kahanevas järjekorras Šveits
(6,5%), Venemaa (5,9%), Türgi (3,7%), Norra (3,1%), Jaapan (2,9%), Lõuna-Korea
(2,5%) ja India (2,1%)[1].
Teenustekaubanduse valdkonnas on ELi peamine kaubanduspartner Ameerika
Ühendriigid, kellele järgnevad Ühendkuningriik ja Šveits.
COVID-19 pandeemia tõttu vähenes rahvusvaheline kaubavahetus, sealhulgas ELi
kaubavahetus oma peamiste kaubanduspartneritega, 2020. aastal oluliselt. Venemaa
põhjendamatu ja provotseerimata sõda Ukraina vastu on mõjutanud energia- ja
toiduturgusid. ELi riigid kooskõlastavad tihedalt meetmeid, et võidelda hinnatõusu ja
tarnete nappuse vastu.

INVESTEERINGUD

EL on maailma suurim investor ja suur välismaiste otseinvesteeringute saaja. 2009.
aastal jõustunud Lissaboni lepinguga laiendati veelgi ELi ainupädevust rahvusvahelise
kaubanduse küsimustes ja see hõlmab nüüd ka välismaiseid otseinvesteeringuid.
Et saada selgust oma pädevuse täpse ulatuse osas investeerimise valdkonnas,
palus Euroopa Komisjon esitada Euroopa Liidu Kohtul arvamuse ELi ja Singapuri
vabakaubanduslepingu kohta. Kohtu 2017. aasta arvamuses kinnitati, et enamik
välismaiste otseinvesteeringute aspekte kuulub ELi pädevusse, välja arvatud teatavad
erandid, eelkõige vaidluste lahendamine.

Välismaiste otseinvesteeringute osakaal maailmas 2020. aastal (%)

[1]Allikas: Euroopa Komisjon: „Top Trading Partners 2021 – Trade Statistics“ (Peamised kaubanduspartnerid 2021 –
kaubandusstatistika).
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Riik Välismaiste
otseinvesteeringute maht

Otseinvesteeringute
maht välismaal

EL 21,7% 26,9%
USA 26,1% 20,7%
Hiina 4,6% 6,0%

Kanada 2,7% 5,0%
Jaapan 0,6% 5,1%

Ühendkuningriik 5,3% 5,2%

Allikas: Euroopa Parlamendi liidu välispoliitika peadirektoraadi arvutused, mis
põhinevad Euroopa Komisjoni / Eurostati andmetel.
EL viis 2020. aasta detsembris põhimõtteliselt lõpule läbirääkimised ELi-Hiina
laiaulatusliku investeerimislepingu üle, mis ootab nüüd ratifitseerimist. Ratifitseerida
tuleb ka Singapuri ja Vietnamiga sõlmitud investeeringute kaitse lepingud. EL
on alustanud investeeringuid käsitlevaid läbirääkimisi ka Myanmariga ning uurib
võimalust sama tegemiseks Taiwani ja Hongkongiga. Iraaniga läbirääkimiste alustamist
kaalutakse pärast Iraani ühinemist WTOga. 2020. aasta detsembris sõlmis EL
Ühendkuningriigiga ka kaubandus- ja koostöölepingu, millele Euroopa Parlament
andis oma nõusoleku 2021. aasta mais. ELi ja Ühendkuningriigi lepinguga nähakse
ette kaubavahetuse nulltariifid ning see hõlmab ka investeeringuid ja mitut muud
poliitikavaldkonda.

Wolfgang Igler
09/2022
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