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LYHYET PERUSTELUT 

Alkuperäinen itäisen ja eteläisen Afrikan (ESA) ryhmä aloitti 7. helmikuuta 2004 neuvottelut 

talouskumppanuussopimuksista Euroopan unionin ja 16 maan kesken, joihin kuului Intian 

valtameren saaria (Komorit, Madagaskar, Mauritius ja Seychellit), Afrikan sarven maita 

(Djibouti, Etiopia, Eritrea ja Sudan), Itä-Afrikan yhteisön (EAC) jäseniä (Burundi, Kenia, 

Ruanda, Tansania ja Uganda) sekä joitain eteläisen Afrikan maita (Malawi, Sambia ja 

Zimbabwe).  

 

Neuvotteluja jatkoi kuitenkin kuusi ja lopulta sopimukset allekirjoitti vain neljä maata 

(Madagaskar, Mauritius, Seychellit ja Zimbabwe), joista kaksi on pieniä saarivaltioita ja kaksi 

pakotteiden alaisia maita. Jos väliaikaiset talouskumppanuussopimukset olisi laadittu 

todellisen kehitysohjelman mukaan, useammat ESA-maat olisivat neuvotelleet ja 

allekirjoittaneet ne. 

  

Vaikka talouskumppanuussopimusten sisältö on sama kaikille näille neljälle maalle, tullien 

poistoprosessi vaihtelee. Seychellien ja Mauritiuksen odotetaan vapauttavan yli 95 prosenttia 

ja Zimbabwen 79,9 prosenttia tulleista. Madagaskarin on tarkoitus vapauttaa ensimmäisessä 

erässä 1. tammikuuta 2013 mennessä 37 prosenttia, mikä samalla merkitsee sitä, että 

verotuloja menetetään 42 prosentin edestä. Madagaskarin hallitus ei kuitenkaan ole 

valmistautunut tähän, ja se pyysi viiden vuoden lykkäystä sopimuksen soveltamiseen. On 

syytä kyseenalaistaa, miksi Madagaskar ainoana vähiten kehittyneenä maana näistä neljästä 

(ja ensimmäisenä talouskumppanuussopimuksia allekirjoittavana vähiten kehittyneenä maana) 

pakotetaan allekirjoittamaan talouskumppanuussopimuksia, kun se edelleen hyötyy enemmän 

"Kaikki paitsi aseet" -kauppajärjestelmään kuulumisesta. 

  

Useiden maiden jääminen neuvottelujen ulkopuolelle osoittaa, että väliaikaisista 

talouskumppanuussopimuksista puuttui kehitysohjelma. Jotkut ulkopuolelle jääneistä maista 

katsovat, että väliaikaiset talouskumppanuussopimukset ovat niille epäedullisempia kuin 

Cotonoun sopimukseen sisältyvät kauppaa koskevat määräykset.  

 

Sopimuksiin ei myöskään sisälly kestävää kehitystä koskevaa lukua eikä 

ihmisoikeuslauseketta, jotka ovat nyt entistäkin tärkeämpiä, sillä kahdella neljästä 

allekirjoittaneesta ESA-maasta oli pakotteita vielä hiljattain ja maat ovat juuri toipumassa 

kriisistä (Madagaskar) tai ovat lähes saaneet poistettua pakotteet edellyttäen, että 

demokraattiset uudistukset etenevät (Zimbabwe). 

 

Väliaikaisten talouskumppanuussopimusten ratifioiminen heikentää entisestään alueellista 

yhdentymistä, mitä pahentavat tullien vapauttamisjärjestelmien eroavaisuudet ja 

alkuperäsääntöjä koskevat ongelmat. Lisäksi vaikuttaa siltä, että minkäänlaisia valmisteluita 

ei ole tehty verotulomenetysten varalta. Sopimukset eivät salli erilliskohtelua vähiten 

kehittyneiden ja muiden maiden välille näiden kehitysasteen mukaisesti. On tärkeää 

kunnioittaa omavastuullisuutta ja antaa näiden maiden asettaa tulit teollisuutta koskevien 

kehitysohjelmiensa mukaan.  
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Talouskumppanuussopimusten vaikutusta kehitysyhteistyön alalla koskevassa 

5. helmikuuta 2009 antamassaan päätöslauselmassa1 Euroopan parlamentti eritoten varoitti 

alueellisen yhdentymisen heikentymisen riskistä, jos talouskumppanuussopimuksia tehdään 

yksittäisten AKT-maiden kanssa tai tietyn alueen maaryhmän kanssa, ja kehotti komissiota 

tarkistamaan linjaustaan tämä riski huomioon ottaen sekä varmistamaan, ettei 

talouskumppanuussopimusten tekeminen vaaranna alueellista yhdentymistä. 

 

****** 

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 

esittämään parlamentille, että se ei anna hyväksyntäänsä. 

                                                 
1 P6_TA(2009)0051, Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. helmikuuta 2009 talouskumppanuussopimusten 

vaikutuksesta kehitysyhteistyön alalla (2008/2170(INI)), EUVL C 67 E, 18.3.2010, s. 124.  
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