
Faktatietoja Euroopan unionista - 2023 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

EUROOPAN UNIONI JA SEN KAUPPAKUMPPANIT

EU on vuosien mittaan siirtynyt pois työvoimavaltaisten alhaisen hintatason
tuotteiden tuotannosta erikoistuakseen 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, Kiina ja Yhdysvallat ovat maailman suurimmat taloudet, ja kunkin osuus maailman
bruttokansantuotteesta (BKT) on noin 16 prosenttia. Bruttokansantuotteensa (noin
13 biljoonaa euroa) ja markkinoidensa avoimuuden ansiosta EU on ollut keskeisessä
asemassa maailmanlaajuisen kauppajärjestelmän muovaamisessa, ennen kaikkea
tukemalla WTO:ta. Talouden avoimuudesta on ollut huomattavaa hyötyä unionille,
sillä yli 30 miljoonaa työpaikkaa EU:ssa riippuu ulkomaankaupasta ja maailman
talouskasvun odotetaan syntyvän pääasiassa Euroopan ulkopuolella. Uudet talouden
toimijat ja tekniset innovaatiot, erityisesti digitalisaatio, ovat muuttaneet merkittävästi
kansainvälisen kaupan rakennetta ja toimintamalleja. Maailmantalous on nykyään
erittäin yhdentynyt, ja globaalit toimitusketjut ovat korvanneet suureksi osaksi
perinteisen valmiiden tuotteiden kaupan.
Vaikka vuoden 2009 maailmanlaajuinen finanssikriisi vaikutti kielteisesti unionin
taloudelliseen suorituskykyyn, EU on pystynyt säilyttämään suhteellisen vahvan
aseman tavarakaupassa ja vahvistamaan johtoasemaansa palvelukaupassa.
Covid-19-pandemia on hidastanut maailmanlaajuista talouskasvua ja kauppaa ja
käynnistänyt keskustelun teollisuuden siirtämisestä takaisin Eurooppaan. Teollisuutta
siirretään takaisin todennäköisesti vain valikoivasti kriittisillä aloilla, kun taas
maailmanlaajuisten toimitusketjujen odotetaan olevan edelleen erittäin tärkeitä.

KOMISSION JA EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Kansainvälinen kauppa oli ensimmäisiä aloja, joilla jäsenvaltiot päättivät yhdistää
toimivaltansa. Tämän seurauksena ne valtuuttivat komission hoitamaan puolestaan
kauppa-asioita, muun muassa neuvottelemaan kansainvälisiä kauppasopimuksia.
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Toisin sanoen EU toimii yhtenä yhteisönä ja neuvottelee kahdenväliset ja monenväliset
kauppasopimukset kaikkien jäsenvaltioidensa puolesta. Kuten kokemukset WTO:n
riitojenratkaisujärjestelmästä osoittavat, EU on pystynyt puolustamaan omia etujaan
kansainvälisissä kauppakiistoissa. Se on myös käyttänyt kansainvälisen kaupan
välineitä edistääkseen omia arvojaan ja toimintatapojaan ja yrittänyt laajentaa omia
sääntelykäytäntöjään muuhun maailmaan. EU on perinteisesti kannattanut avointa ja
reilua kansainvälistä kauppajärjestelmää.
Lissabonin sopimuksella vahvistettiin 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

Kun Dohan kehitysohjelmaa koskevat WTO:n monenväliset neuvottelut pysähtyivät
2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, EU:n oli löydettävä vaihtoehtoisia tapoja
parantaa pääsyä kolmansien maiden markkinoille. Tätä varten otettiin käyttöön uuden
sukupolven laaja-alaiset vapaakauppasopimukset, jotka menevät tullialennuksia ja
tavarakauppaa pidemmälle. Ensimmäinen uuden sukupolven vapaakauppasopimus
tehtiin Etelä-Korean kanssa. Euroopan parlamentin ratifioitua sopimuksen se tuli
voimaan joulukuussa 2015. EU:n ja Kolumbian, Perun sekä myöhemmin Ecuadorin
(vuodesta 2017) monenvälinen kauppasopimus, joka on ollut tilapäisesti voimassa
vuodesta 2013, Keski-Amerikan maiden kanssa tehty assosiaatiosopimus, jonka
kauppaa koskevaa osaa on sovellettu tilapäisesti vuodesta 2013 (Hondurasin,
Nicaraguan, Panaman, Costa Rican, El Salvadorin ja Guatemalan kanssa), EU:n ja
Kanadan laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (CETA), jota on sovellettu tilapäisesti
syyskuusta 2017, EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus, joka on ollut voimassa
vuoden 2019 lopusta lähtien, sekä EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimus, joka
on ollut voimassa vuoden 2020 puolivälistä lähtien, ovat kaikki todisteita uudesta
politiikasta. Talouskumppanuussopimus Japanin kanssa tuli voimaan 1. helmikuuta
2019.
Koska neuvottelut transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP)
keskeytettiin Yhdysvaltojen kanssa vuonna 2016, EU on keskittynyt Yhdysvaltojen
kanssa tehtäviin sopimuksiin tietyillä aloilla, kuten teollisuustuotteiden tulleissa tai
vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. Neuvottelut kauppasopimuksesta Mercosurin
perustajajäsenten kanssa saatiin päätökseen vuonna 2019, ja sopimusluonnos odottaa
ratifiointia. Neuvottelut laaja-alaisesta ja kunnianhimoisesta kauppasopimuksesta
Uuden-Seelannin kanssa saatiin menestyksellisesti päätökseen 30. kesäkuuta
2022.EU on myös käynnistänyt vapaakauppasopimusneuvottelut Indonesian,
Tunisian, Filippiinien ja Australian kanssa. Neuvottelut Intian kanssa käynnistettiin
uudelleen vuonna 2021, kun taas Malesian ja Thaimaan kanssa käytävät neuvottelut
aloitetaan uudelleen heti, kun olosuhteet ovat suotuisat.
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Vuonna 2015 hyväksytyllä ”Kaikkien kauppa” -strategialla tähdättiin EU:n
kauppapolitiikkaan, jossa sovitetaan yhteen kasvun, työllisyyden ja investointien
edistäminen ja reilun kaupan edistäminen ihmisoikeuksien ja ympäristön
kunnioittamisen osalta. Siinä kehotetaan myös elvyttämään ja uudistamaan
WTO:ta. Komissio esitteli helmikuussa 2021 kauppapolitiikan uudelleentarkastelua
koskevan tiedonantonsa ”Avoin, kestävä ja määrätietoinen kauppapolitiikka”, jonka
tavoitteena on ohjata kauppapolitiikkaa vuoteen 2030 asti. Kauppapolitiikan
uudelleentarkastelu on vuonna 2015 laaditun ”Kaikkien kauppa” -strategian seuraaja
ja siinä otetaan huomioon sen jälkeen tapahtuneet geopoliittiset muutokset
sisällyttämällä kauppasanastoon termit ”määrätietoisuus” ja ”selviytymiskyky”
tunnettujen käsitteiden ”oikeudenmukaisuus” ja ”kestävyys” ohella. Sen tarkoituksena
on saada kauppapolitiikka vastaamaan nykyisiin haasteisiin ja helpottaa vihreää
siirtymää ja digitaalista muutosta ”avoimen strategisen riippumattomuuden” avulla.

EU:N TÄRKEIMMÄT KAUPPAKUMPPANIT

EU on maailman suurin teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä ja itse suurin
vientimarkkina noin 80 maalle. Kiina otti vuonna 2020 Yhdysvalloilta itselleen
aseman EU:n tärkeimpänä tavarakaupan kauppakumppanina. Sen kokonaisosuus oli
16,2 prosenttia vuonna 2021 Yhdysvaltojen 14,7 prosenttiin verrattuna. Kun Yhdistynyt
kuningaskunta erosi EU:sta, siitä on tullut EU:n kolmanneksi tärkein kauppakumppani
tavarakaupassa, ja sen osuus kaikesta tavarakaupasta on 10,0 prosenttia. Muita
tavarakaupan tärkeitä kauppakumppaneita ovat Sveitsi (6,5 prosenttia), Venäjä
(5,9 prosenttia), Turkki (3,7 prosenttia), Norja (3,1 prosenttia), Japani (2,9 prosenttia),
Etelä-Korea (2,5 prosenttia) ja Intia (2,1 prosenttia)[1].
Palvelukaupan osalta Yhdysvallat on EU:n tärkein kauppakumppani Yhdistyneen
kuningaskunnan ja Sveitsin jälkeen.
Vuonna 2020 kansainvälinen tavarakauppa myös EU:n ja sen keskeisten
kauppakumppaneiden kesken väheni huomattavasti covid-19-pandeman vuoksi.
Venäjän perusteeton ja ilman edeltävää provokaatiota toteuttama hyökkäys Ukrainaa
vastaan on vaikuttanut energia- ja elintarvikemarkkinoihin. EU-maat koordinoivat tiiviisti
toimia, joilla puututaan hintojen nousuun ja energian toimitusvaikeuksiin.

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
investointien näkökohdat kuuluvat unionin toimivaltaan joitakin poikkeuksia, erityisesti
riitojen ratkaisua, lukuun ottamatta.

[1]Lähde: Euroopan komissio: Top Trading Partners 2021 – Trade Statistics.
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Osuus suorista ulkomaisista investoinneista 2020 (prosentteina)

Maa Maahan/alueelle
tehdyt investoinnit

Ulkomaille tehdyt
investoinnit

EU 21,7 % 26,9 %
Yhdysvallat 26,1 % 20,7 %

Kiina 4,6 % 6,0 %
Kanada 2,7 % 5,0 %
Japani 0,6 % 5,1 %

Yhdistynyt kuningaskunta 5,3 % 5,2 %

Lähde: Euroopan parlamentin ulkoasioiden pääosaston laskelmat, jotka perustuvat
Euroopan komission / Eurostatin ilmoittamiin lukuihin.
EU saattoi periaatteessa päätökseen Kiinan kanssa joulukuussa 2020 neuvottelut
kattavasta investointisopimuksesta, joka odottaa ratifiointia. Myös Singaporen ja
Vietnamin kanssa tehdyt investointisuojasopimukset on ratifioitava. Lisäksi EU aloitti
neuvottelut investoinneista Myanmarin kanssa ja harkitsee mahdollisuutta aloittaa
samantyyppiset neuvottelut Taiwanin ja Hongkongin kanssa. Neuvotteluja Iranin
kanssa harkitaan sitten, kun maa on liittynyt WTO:hon. EU teki joulukuussa 2020 myös
kauppa- ja yhteistyösopimuksen Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, ja Euroopan
parlamentti antoi sille hyväksyntänsä toukokuussa 2021. EU:n ja Yhdistyneen
kuningaskunnan sopimuksessa määrätään nollatullista tavarakaupassa, ja se kattaa
myös investoinnit ja useita muita politiikan aloja.

Wolfgang Igler
09/2022
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