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I. EHDOTETUN ASETUKSEN YLEISET TAVOITTEET

Euroopan unionilla ei ole tällä hetkellä horisontaalisia lainsäädäntöpuitteita, joilla sen WTO:n 
ja muiden kansainvälisten kauppasopimusten mukaiset oikeudet voitaisiin panna täytäntöön. 
Maailmanlaajuisessa viitekehyksessä, jossa vastatoimien määrä lisääntyy, ehdotetun välineen 
tarkoituksena on perustellusti vahvistaa EU:n kaupallisten oikeuksien täytäntöönpanoa ja 
EU:n uskottavuutta sekä saada kauppakumppanimme lopulta noudattamaan 
kauppasopimuksissa vahvistettuja pelisääntöjä. Ehdotus on myös strateginen tekijä pyrittäessä 
avaamaan uusia markkinoita EU:lle, ja se yhdenmukaistaa päätöksentekoa Lissabonin 
sopimuksen kanssa. 

Uusi väline olisi myös otettava huomioon monenvälisten (WTO), alueellisten ja 
kahdenvälisten riitojenratkaisusääntöjen puitteissa, sillä ne tarjoavat jo valituksen tehneelle 
maalle oikeuden soveltaa ”viimeistä keinoa”eli väliaikaisia suojaavia vastatoimia sääntöjä 
rikkovaa maata kohtaan, kun kyseinen maa ei noudata riidanratkaisuelimen sääntöjä. 
Välineeseen ei näin ollen liity mitään protektionistista tarkoitusta.

Esittelijänne vahva tuki tälle ehdotukselle ei merkitse sitä, että EU:n olisi käytettävä 
tasapainotus-/vastatoimenpiteitä useammin, mutta se epäilemättä edistää niiden mahdollista 
käyttöä. Esittelijänne mielestä vastatoimien olisi aina oltava viimeinen keino Pascal Lamyn 
sanoja lainaten: ”Konsultoi ennen säädösten antamista, neuvottele ennen kuin riitelet, korvaa 
ennen kuin ryhdyt vastatoimiin ja noudata sääntöjä joka tapauksessa”. 

Vaikka EU:n on viime vuosina tarvinnut turvautua vastatoimiin vain muutamassa 
tapauksessa, on uskottavan uhkan olemassaolo merkittävä tekijä myönteisen ratkaisun 
varmistamiseksi. Toimenpiteen hyväksymisen määräaika on keskeisen tärkeä. Ennen 
Lissabonin sopimuksen voimaantuloa EU noudatti tapauskohtaista lähestymistapaa 
pannessaan täytäntöön vastatoimia kolmatta maata kohtaan WTO:n riitojen ratkaisua 
koskevan sopimuksen nojalla tai toteuttaessaan tasapainottavia toimenpiteitä 
suojatoimenpiteitä koskevan sopimuksen nojalla. Tämä tapahtui neuvoston antamien
asetusten muodossa. Koska horisontaalisia puitteita ei ole olemassa, jokainen päätös on nyt 
hyväksyttävä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, johon menee keskimäärin 15–
31 kuukautta.

Vaikka meidän olisi perusteellisesti tutkittava mahdollisuuksia tämän ehdotuksen 
soveltamisalan, käytettävissä olevien vastatoimenpiteiden ja parlamentin osallistumisen 
vahvistamiseksi, on erittäin tärkeää, että EU saa tämän horisontaalisen välineen käyttöön 
mahdollisimman nopeasti.

II. ASETUKSEN SOVELTAMISALA 

Ehdotuksessa säädetään säännöistä ja menettelyistä sen varmistamiseksi, että EU voi 
harjoittaa tehokkaasti oikeuksiaan suspendoida tai peruuttaa kansainvälisten 
kauppasopimusten mukaisia myönnytyksiä tai muita velvoitteita (1 artikla). Se kattaa neljä eri 
tilannetta (3 artikla): 
– vastatoimet, kun kauppariita on ratkaistu WTO:n tasolla (riitojen ratkaisua koskevan 
WTO:n sopimuksen 22 artikla) 
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– vastatoimet, kun kauppariita on ratkaistu muiden kansainvälisten sopimusten mukaisesti 
– tasapainottavat toimenpiteet, kun kolmas maa toteuttaa suojatoimenpiteitä ilman 
asianmukaisia tasapainottavia toimenpiteitä (suojatoimenpiteitä koskevan WTO-sopimuksen 
8 artikla)
– tasapainottavat toimenpiteet tapauksissa, joissa kolmas osapuoli muuttaa 
tariffimyönnytyksiään GATT-sopimuksen XXVIII artiklan mukaisesti eikä 
hyvitysjärjestelyistä ole sovittu.

III. EHDOTETUT KAUPPAPOLIITTISET TOIMENPITEET

5 artiklassa tarjotaan kolmenlaisia vastatoimenpiteitä: 
1 – tariffimyönnytysten suspendointi ja uusien tullien käyttöönotto 
2 – tavaroiden tuonnin tai viennin määrällisten rajoitusten käyttöönotto tai korottaminen 
3 – myönnytysten suspendointi julkisten hankintojen alalla.

Ehdotuksen myötä EU voisi hyväksyä vastatoimenpiteitä vasta sen jälkeen, kun 
kansainvälinen, alueellinen tai kahdenvälinen riidanratkaisuelin on antanut siihen luvan. Tämä 
ei kuitenkaan vie EU:lta mahdollisuutta valita tarkoituksenmukaisinta vastatoimenpidettä sen 
oikeuksien vahvistamiseksi tehokkaasti vastatoimenpiteen kohteena olevan kolmannen maan 
sektorista tai sopimuksesta riippumatta.

Olosuhteet, joissa ristikkäisiä vastatoimia voidaan hyväksyä, on selitetty riitojen ratkaisua 
koskevan WTO:n sopimuksen 22 artiklan 3 kohdassa. Ilmaus ”ristikkäiset vastatoimet” ei 
esiinny tekstissä, mutta sen avulla voidaan kuvata tilanne, jossa valituksen tehnyt maa 
toteuttaa vastatoimia sellaisella sektorilla tai sellaisen sopimuksen mukaisesti, jota puolustava 
maa ei ole rikkonut. Suojatoimenpiteitä koskevan sopimuksen 8 artiklassa vahvistetaan sama 
mekanismi.

A. Palvelut ja immateriaalioikeudet

Ehdotetussa asetuksessa säädetään erilaisista kauppapoliittisista vastatoimenpiteistä, jotka 
rajoittuvat 5 artiklan mukaisesti tavaroihin ja julkisiin hankintoihin.

Muut kuin julkisten hankintojen alaan liittyvät palvelut ja immateriaalioikeudet on 
tosiasiallisesti suljettu pois kaupan täytäntöönpanomekanismeista. Jos EU:n on toteutettava 
vastatoimenpiteitä kyseisillä aloilla GATS-sopimuksen (WTO:n palvelukaupan yleissopimus) 
ja TRIPS-sopimuksen (WTO:n teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia 
koskeva sopimus) puitteissa, tämän on tapahduttava ”muiden menettelyjen mukaisesti” aikaa 
vievien tapauskohtaisten asetusten muodossa. 

Komission perusteluna on täytäntöönpanotoimenpiteiden käyttöön liittyvän asiantuntemuksen 
puute palvelujen ja immateriaalioikeuksien alalla, mikä voisi herättää monimutkaisia teknisiä 
ja lainsäädännöllisiä kysymyksiä.

Vaikka WTO:n säännöt sallivat ristikkäiset vastatoimet, pelkästään tavaroihin liittyvät 
vastatoimet eivät ole aina käytännöllisiä tai tehokkaita. Meillä ei ole EU:ssa palveluja 
koskevaa horisontaalista markkinasääntelyä, mutta EU:n lainsääntö antaisi useilla sektoreilla 



PE508.131v01-00 4/5 DT\932018FI.doc

FI

mahdollisuuden harkita vastatoimenpiteitä. Ennen kuin suljemme pois mahdollisuuden 
sisällyttää toimenpiteitä palvelualalle täytäntöönpanomenettelyinä, meidän on analysoitava 
käytännön vaikutukset ja toimenpiteiden alalla mahdollisesti herättämä mielenkiinto. 
Palvelujen kasvava merkitys alueellisissa ja kahdenvälisissä vapaakauppasopimuksissa 
vahvistaa edelleen perusteita sille, että palvelujen sisällyttämistä ainakin harkitaan.

Immateriaalioikeuksia koskevat ristikkäiset vastatoimet ovat ongelmallisempia. Ensinnäkin 
EU:n oikeusjärjestelmään liittyy hankaluuksia. Toiseksi vastatoimenpiteet 
immateriaalioikeuksien alalla voivat johtaa vaikeisiin kysymyksiin, jotka liittyvät 
jäsenvaltioiden kansainvälisen lain mukaisiin velvoitteisiin, ja ne voivat tuoda mukanaan 
muita käytännön ongelmia.

WTO:n säännöt sallivat TRIP-sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvoitteiden 
suspendoinnin WTO:ta edeltävien kauppariitojen vuoksi. Vaikka riidanratkaisuelin on sallinut 
immateriaalioikeuksien suspendoinnin muutamassa tapauksessa, varsinaista suspendointia ei 
ole kuitenkaan tapahtunut.

B. Julkiset hankinnat

On erittäin tärkeää erottaa tämä asetusluonnos julkisten hankintojen vastavuoroisuusasetuksen 
luonnoksesta käytävistä keskusteluista. Tämä ehdotus koskee EU:n nykyisten oikeuksien 
vahvistamista.

Vaikka teksti ei ole kovin selkeä, ehdotuksessa säädetään hankintatoimenpiteiden 
hyväksymisestä julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (nk. GPA-sopimus) puitteiden 
lisäksi myös muissa yhteyksissä erityisesti silloin, kun vapaakauppasopimuksen osapuoli ei 
noudata vapaakauppasopimuksen hankintavelvoitteita. Tämä kohta voitaisiin laatia uudelleen 
kattavammalla tavalla.

GPA-sopimusta sovelletaan jo WTO:n riitojen ratkaisemista koskevan sopimuksen sääntöihin, 
ja se sallii sopimusosapuolten toteuttaa vastatoimenpiteitä, kun ne kohtaavat laitonta 
toimintaa. GPA-sopimuksen erityispiirteenä on ristikkäisten vastatoimien poissulkeminen, 
mikä merkitsee sitä että ainoat mahdolliset vastatoimenpiteet GPA-sopimuksen 
rikkomistapauksissa ovat hankintarajoitukset. Tämä on vastoin GATS- ja TRIPS-sopimuksia, 
joissa ristikkäisiä vastatoimia ei ole suljettu pois, vaikka niihin sisältyykin noudatettavia 
sääntöjä.

Sitoumukset hankintojen alalla lisääntyvät GPA-sopimuksen tarkistamisen ja julkisia 
hankintoja koskevien lukujen ja vapaakauppasopimusten riitojenratkaisulukujen 
täysimittaisen sisällyttämisen vuoksi. Kun aikaisemmin kahdenväliset riidat eivät olleet juuri 
mahdollisia, tulevaisuudessa voimme odottaa joitakin vapaakauppasopimusten puitteissa 
toteutettavia riitojenratkaisumenettelyjä, ja EU:n on valmistauduttava tähän.

Lähes viidenkymmenen vuoden yhteisen kauppapolitiikan jälkeen emme voi sanoa 
kansalaisillemme, että EU neuvottelee kauppasopimuksistamme, mutta se ei kykene 
panemaan niitä täytäntöön omien mekanismiensa avulla.
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IV. TIETOJENKERUU

Ehdotuksessa viitataan useaan otteeseen ”(yleisen) edun” käsitteeseen ja EU:n ”taloudelliseen 
etuun”. Komissio perustelee tätä sanamuotoa viittaamalla vastaaviin sanamuotoihin erityisesti 
WTO:n lainsäädännössä.

9 artiklassa säädetään, että komissio hakee tietoa ja näkökantoja tiettyihin tuotteisiin tai 
sektoreihin liittyvistä unionin taloudellisista eduista tämän asetuksen soveltamista varten. Kun 
otetaan huomioon vastatoimenpiteiden ja kolmannen maan kohdistettavan sektorin tai 
sopimuksen valinnan merkitys EU:n taloudellisille toimijoille, on tärkeää sisällyttää lisää 
yksityiskohtia tietojenkeruuprosessiin, jotta komissio voi ottaa huomioon kaikki näkökohdat 
ja tiedot, ja määrittää kattavalla tavalla EU:n yleiset ja taloudelliset edut, mukaan lukien 
sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä osatekijä.

V. PARLAMENTIN AKTIIVISEMPI OSALLISTUMINEN

Euroopan parlamentin menettelyihin osallistumisen osalta tämä ehdotus ei ole erityisen 
kattava. Sitä olisi arvioitava seuraavilta osin:
– yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen N:o 182/2011 11 artikla, joka käsittelee 
Euroopan parlamentin tarkistamisoikeutta
– rajoitettujen kaupan asiakirjojen liikkumiseen liittyvä puitesopimus
– Euroopan parlamentin työjärjestyksen 88 artikla.

Komission päätöksellä hyväksyä kauppapoliittisia vastatoimenpiteitä on kauaskantoisia 
taloudellisia ja yleisiä poliittisia seurauksia. Parlamentin menettelyn kaikkiin vaiheisiin 
osallistumista koskeva kysymys ja avoimuuden tarve on arvioitava perusteellisesti.

– Olisiko ylimääräistä tapauskohtaista tarkistamis-/kuulemisprosessia harkittava menettelyn 
eri vaiheissa erityisesti silloin, kun WTO:n jäsenelle annetaan määräaika noudattaa WTO:n 
sääntöä ja välittömästi kyseisen määräajan umpeutumisen jälkeen?
– Kuinka parlamentille ilmoitetaan asiasta hyvissä ajoin jopa ennen päätöksen tekemistä?
– Mitä mekanismia käytetään, jotta parlamentilla olisi mahdollisuus ilmaista kantansa 
kyseisiin toimiin?
– Kuinka kyseisten arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuus voidaan varmistaa?
– Olisiko parlamentin kuulemis-/tiedottamisvaatimukset lisättävä asetukseen (johdanto-osat, 
artiklat) tai johonkin saateasiakirjaan (ilmoitus)?


