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LYHYET PERUSTELUT 

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian 

tasavallan välinen kokonaisvaltainen ja laajennettu kumppanuussopimus (jäljempänä 

”CEPA”) allekirjoitettiin itäisen kumppanuuden huippukokouksen yhteydessä Brysselissä 

24. marraskuuta 2017. CEPA neuvoteltiin vuosina 2015–2017 sen jälkeen, kun Armenia 

päätti vuonna 2013 olla allekirjoittamatta jo neuvoteltua assosiaatiosopimusta (AA) ja pitkälle 

menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta (DCFTA) Euroopan unionin kanssa vaan päätti 

sen sijaan liittyä Euraasian talousunioniin (EEU) 2. tammikuuta 2015. 

Lausunnon valmistelijana minun on pidettävä tätä päätöstä valitettavana, sillä AA:n ja 

DCFTA:n arvioitiin pitkällä aikavälillä tuovan 2,3 prosentin lisäyksen Armenian 

bruttokansantuotteeseen (BKT) ja lisäävän mahdollisuuksia ulkomaisiin suoriin 

investointeihin, kun taas maan jäsenyys EEU:ssa ei tuota niin näkyviä hyötyjä. CEPAa 

koskevia neuvotteluja ja sen allekirjoittamista olisi kuitenkin arvioitava useammalta 

näkökannalta. Ensinnäkin se osoittaa Armenian kiinnostusta ja sitoutumista tiiviimpiin 

yhteyksiin EU:n kanssa siinä määrin kuin se ei ole ristiriidassa sen EEU:hun liittyvien 

velvoitteiden kanssa. Toiseksi se edustaa EU:n joustavuutta, joka on linjassa Euroopan 

naapuruuspolitiikan uuden eriytetyn lähestymistavan kanssa, siten että Armenialle 

neuvotellaan EEU:n kanssa yhteensopiva räätälöity sopimus. 

EU on Armenian suurin vientimarkkina-alue, joka kattaa noin 27 prosenttia Armenian 

kokonaisviennistä. Armenian tärkeimmät vientituotteet ovat metallit ja jalokivet sekä energia, 

juomat, vihannekset ja hedelmät. Se tuo maahan pääasiallisesti öljyä, maakaasua, viljoja, 

kumituotteita, korkkia ja puuta sekä sähkökoneita. Armenia on myös EU:n yleisen 

tullietuusjärjestelmän (GSP+) piirissä. Armenian GSP+:n käyttöaste on korkea (noin 93 %), 

mutta GSP+-vienti on hyvin keskittynyttä vain harvoihin tuotteisiin, joilla on melko vähäinen 

lisäarvo – rauta ja teräs ja niistä valmistetut tuotteet sekä vaatteet. 

CEPA on kattava ja monella alalla kunnianhimoinen sopimus, joka suurelta osin seuraa 

neuvotellun assosiaatiosopimuksen rakennetta. Assosiaatiosopimukseen sisältyvät 

sitoumukset ovat lähes muuttumattomia monilla aloilla, kuten poliittisessa vuoropuhelussa ja 

suurimmassa osassa alakohtaisia lukuja. Tietyillä aloilla täytäntöönpanon aikataulua on 

kuitenkin pidennetty. Ilmeisistä syistä Armenian EEU-jäsenyys vaikuttaa eniten CEPAn 

kauppaa koskevaan osaan. CEPA ei poista tavaroiden tulleja, koska niitä koskevat päätökset 

tehdään EEU:n tasolla, jolla on yhteinen ulkoinen tariffi. Armenia kuitenkin edelleen hyötyy 

pääsystä EU:n markkinoille GSP+:n tullien poistamisen ansiosta. CEPAn kaupan teknisiä 

esteitä ja terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevissä luvuissa otetaan huomioon 

kansainvälisiin sääntöihin ja periaatteisiin perustuva tiiviimpi yhteistyö, mutta ne eivät ole 

yhtä kattavia ja kunnianhimoisia kuin DCFTA:iden tapauksessa, etenkään mitä tulee 

lähentymiseen EU:n lainsäädäntöön. Armenia on monenvälisen julkisia hankintoja koskevan 

sopimuksen osapuoli, ja se on jo sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä normeja. CEPAssa 

Armenia sopi lisäävänsä avoimuutta ja helpottavansa EU:n tuotteiden ja toimijoiden 

markkinoillepääsyä. Palvelujen kauppa on kunnianhimoinen luku, jossa aiotaan ylittää 

palvelukaupan yleissopimuksen GATSin tavoitteet. Myös teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva 

luku menee TRIPS-sopimusta pidemmälle. Tässä yhteydessä on mielenkiintoista todeta, että 

EU on myöntänyt Armenialle 24 vuoden siirtymäajan sanan ”konjakki” käyttämiseksi mutta 

ainoastaan kyrillisillä kirjaimilla ja Venäjälle vietävälle armenialaiselle brandylle. Osa 
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sopimuksen määräyksistä ylittää myös WTO:n säännöt sellaisilla aloilla kuin kilpailu, tuet ja 

valtion omistamat yritykset. Lisäksi luodaan oikeusperusta, joka koskee keskinäistä 

hallinnollista avunantoa tulliviranomaisten välillä yhteistyön tehostamiseksi tullialan 

sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjumiseksi. EU ja Armenia sopivat myös 

kunnianhimoisesta kauppaa ja kestävää kehitystä koskevasta luvusta, jolla pyritään 

varmistamaan, että kauppaa edistetään kestävällä tavalla. 

Armenian kiinnostuksesta huolimatta CEPAan ei sisälly investointeja koskevaa lukua. Tämä 

johtuu siitä, että komissiolla ei ollut siihen valtuuksia ja että EU:n tasolla tarvitaan 

oikeudellisia selvennyksiä. Euroopan unionin tuomioistuin antoi lausuntonsa EU:n ja 

Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta vasta 16. toukokuuta 2017 ja totesi, että 

määräykset, jotka koskevat portfoliosijoituksia ja sijoittajan ja valtion välistä 

riitojenratkaisumekanismia, kuuluvat EU:n ja sen jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan. 

Tämä sopimus on vasta prosessin alku, mutta lausunnon valmistelijana suositan sen 

tekemistä. CEPAn tehokas täytäntöönpano ja molempien osapuolten parlamenttien ja 

kansalaisyhteiskunnan osallistuminen siihen on haastava tehtävä, joka edellyttää jatkuvaa ja 

tiivistä seurantaa. 

 

****** 

Kansainvälisen kaupan valiokunta kehottaa asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 

suosittamaan parlamentille, että se hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan 

unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan 

välisen kokonaisvaltaisen ja laajennetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin 

puolesta. 
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