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LYHYET PERUSTELUT 

Ehdotettu vakautus- ja assosiaatiosopimus Kosovon kanssa on viimeinen Länsi-Balkanin 

maiden kanssa tehtävistä vakautus- ja assosiaatiosopimuksista. Komissio on todennut 

perusteluissaan, että sopimuksen yhtenä päätavoitteena on syventää talous- ja kauppasuhteita. 

Ehdotetun vakautus- ja assosiaatiosopimuksen toisena osapuolena on yksinomaan EU. 

Kosovon ja EU:n väliseen kauppaan on sovellettu vuodesta 2000 alkaen etuuskohtelua, johon 

kuuluu Kosovon tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille lukuun ottamatta joitakin 

maatalous- ja kalataloustuotteita. Nykyiset toimenpiteet perustuvat neuvoston asetukseen 

(EY) N:o 1215/20091, jonka voimassaolon on määrä päättyä 31. joulukuuta 2015. 

Voimassaolon jatkamista 31. joulukuuta 2020 saakka koskevan ehdotuksen käsittely on vielä 

kesken. Ehdotettu vakautus- ja assosiaatiosopimus sisältää olennaisesti saman järjestelyn – 

rajoittamattoman pääsyn teollisuustuotteille ja valtaosalle maataloustuotteista (poikkeuksena 

elävät nautaeläimet ja niiden liha, sokerituotteet, tietyt viinituotteet, vasikanlihatuotteet ja 

tietyt kalataloustuotteet). 

Valmistelija katsoo, että EU:n vientiin liittyvät teollisuus- ja maataloustuotteiden, 

jalostettujen maatalous- ja kalataloustuotteiden sekä viinien ja tislattujen alkoholijuomien 

asteittaista tariffien pienentämistä koskevat Kosovon siirtymäkaudet ovat välttämättömiä 

vapaakauppa-alueen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi kaavaillun 10 vuoden aikana, 

koska EU:n kauppa Kosovon kanssa on huomattavasti ylijäämäinen ja se on kasvanut vain 

hieman viime vuosina.  

Valmistelija on tyytyväinen sijoittautumista ja palvelujen tarjontaa koskeviin määräyksiin 

(V osasto) sekä ehdotettuun EU:n ja Kosovon väliseen monialaiseen yhteistyöhön (VII 

osasto). Useilla yhteistyötoimilla, esimerkiksi talous- ja kauppapolitiikalla sekä investointien 

tukemisella ja suojelulla, edistetään vapaakauppa-alueen luomista. 

****** 

Kansainvälisen kaupan valiokunta kehottaa asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 

suosittamaan parlamentille, että se hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan 

unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kosovon välisen 

assosiaatiosopimuksen tekemisestä unionin puolesta. 

                                                 
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1215/2009 poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan 

unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille (EUVL 

L 328, 15.12.2009, s. 1). 
 Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 

1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen. 
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