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Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Euroopan unionin (EU) ja sen jäsenvaltioiden sekä Andien yhteisön (Comunidad Andina,
CAN) välisten suhteiden perustana on alueellinen puitesopimus vuodelta 1993. Andien
yhteisöön kuuluu Peru, Kolumbia, Ecuador ja Bolivia. Vuonna 2004 järjestetyn EU:n ja
Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden (EU-LAC) huippukokouksen tuloksena
sovittiin EU:n ja Andien yhteisön välisen assosiaatiosopimuksen valmisteluprosessin
aloittamisesta. Tammikuussa 2009 kauppaa koskevat neuvottelut eriytettiin poliittisista
osa-alueista. Kaupan osalta neuvotteluja jatkettiin halukkaiden kumppanimaiden, eli
Ecuadorin, Perun ja Kolumbian kanssa, kunnes Ecuador päätti keskeyttää neuvottelut
osaltaan. Kauppaneuvotteluja jatkettiin tämän jälkeen Perun ja Kolumbian kanssa ja ne
saatiin päätökseen maaliskuussa 2010. Kauppasopimus Perun ja Kolumbian kanssa
allekirjoitettiin kesäkuussa 2012. Suomi hyväksyi sopimuksen osaltaan huhtikuussa
2014, ja sitä on sovellettu väliaikaisesti 1.5.2014 lähtien. Kauppasopimus sisältää
määräykset Andien yhteisön muiden jäsenmaiden mahdollisuudesta liittyä
kauppasopimukseen.
Teknisiä neuvotteluja EU:n ja Ecuadorin välillä kauppasopimukseen liittymisestä on
käyty vuodesta 2010 saakka ja vuoden 2013 heinäkuisten neuvotteluiden jälkeen
komissio ilmoitti, että Ecuadorin antamat selvitykset ongelmakohdista riittivät
neuvotteluiden uudelleenkäynnistämiseen. Ecuadorin liittymispöytäkirjan valmistelut ja
juridiset tarkistukset saatiin päätökseen 12.12.2014. Liittymispöytäkirjan teksti
hyväksyttiin EU -Peru/Kolumbia kauppasopimuksen kauppakomitean (Trade Policy
Committee) kokouksessa 8.2.2016. Nyt meneillään on tekninen prosessi, jossa
Ecuadorilta odotetaan kauppasopimuksen vaatimia uudistuksia ennen 1.1.2017.
Allekirjoituksen päivämäärä ei ole vielä selvillä. Pöytäkirja tuodaan eduskunnan tietoon
E-kirjeenä (jaostokäsittely 2.-3.6.2016), koska sopimuksen liitteisiin tehdyt muutokset
ovat hyvin teknisiä, eivätkä ne muuta Suomen sitoumuksia eikä Suomi ole tehnyt
Ecuador-kohtaisia varaumia.
Suomen kanta
Valtioneuvosto
katsoo,
että
Ecuadorin
liittyminen
EU-Peru/Kolumbia
kauppasopimukseen tuo sille lisäarvoa ja avaa Suomelle uusia vientimahdollisuuksia.
Ecuadorin liittymispöytäkirja sisältää ainoastaan teknisiä muutoksia kauppasopimuksen
kauppaa koskeviin osastoihin.
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Pääasiallinen sisältö
EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Perun ja Kolumbian kauppasopimus, johon Ecuador nyt
liittyy, kattaa kaikki kaupan merkittävät alat, mukaan lukien tavara- ja palvelukaupan,
investoinnit, julkiset hankinnat, henkisen omaisuuden suojan, kaupan suojatoimet ja
kilpailupolitiikan. Edelleen sopimuksen keskeisiin periaatteisiin sisältyy ihmisoikeuksien
kunnioittaminen, kestävän talouden edistäminen sekä työ- ja ympäristönormien
kunnioittaminen ja edistäminen osapuolten kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.
Sopimukseen sisältyy kaksi poliittista standardilauseketta: ihmisoikeudet (1 artikla) sekä
joukkotuhoaseiden kieltäminen (2 artikla). Sopimukseen sisältyy myös lauseke, joka
mahdollistaa sopimuksen soveltamisen keskeyttämisen (8 artikla) tilanteessa, jossa
sanottuja lausekkeita rikotaan räikeästi.
Ecuadorin liittymispöytäkirja ei sisällä substanssimuutoksia alkuperäisen EUPeru/Kolumbia kauppasopimuksen kauppaa koskeviin osastoihin. Peru-Kolumbia
sopimuksen jäsenvaltioiden toimivaltaan ja lainsäädännön alaan kuuluvia liitteitä on
lisätty ja täydennetty pienillä teknisillä lisäyksillä. Lisäyksinä ovat Ecuadorin
sitoumuslistat ja varaumat. Teknisinä täydennyksinä EU:n uuden jäsenmaan Kroatian
varaumat on lisätty, ja muutama muu jäsenmaa on lisännyt yksittäisiä Ecuador-kohtaisia
varaumia. Suomi ei ole lisännyt varaumia.
Pöytäkirja sisältää määräykset mahdollisuudesta soveltaa sitä väliaikaisesti ennen sen
varsinaista kansainvälistä voimaantuloa.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Aineellisena oikeusperustana neuvoston päätöksessä sopimuksen allekirjoittamisesta ja
väliaikaisesta soveltamisesta unionin puolesta tullaan käyttämään SEUT 91 artiklaa
(liikenne), 100 artiklan 2 kohtaa (liikenne) sekä 207 artiklan 4 kohdan ensimmäistä
alakohtaa (kauppapolitiikka). Menettelyllinen oikeusperusta allekirjoituspäätöksessä on
SEUT 218 artiklan 5 kohta.
Käsittely Euroopan parlamentissa
Parlamentille on annettu tietoja neuvotteluista SEUT 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti
ja sopimuksen tekeminen edellyttää parlamentin hyväksyntää.
Kansallinen valmistelu
Perun ja Kolumbian kanssa tehdyn kauppasopimuksen neuvotteluvaiheita ja
sopimustekstiä on käsitelty kauppapoliittisessa jaostossa. Eduskunnalle on annettu asiasta
tietoja eri käsittelyvaiheiden aikana (tarkemmin alla). Hallituksen esitys (HE 76/2013 vp)
annettiin 27.6.2013 ja laki hyväksyttiin toisessa käsittelyssä 11.2.2014. Ecuadorin
liittymistä sopimukseen on käsitelty kauppapoliittisessa jaostossa. E-kirje eduskunnalle
koskien Ecuadorin liittymistä sopimukseen on valmisteltu ulkoministeriössä. E-kirje on
ollut jaostokäsittelyssä 2.-3.6.2016.
Eduskuntakäsittely
Eduskunnalle on annettu tietoja kauppasopimuksesta eri käsittelyvaiheiden aikana.
Komissiolle annetusta neuvottelumandaatista assosiaatiosopimusneuvottelujen osalta
annettiin tietoja E-kirjeillä 31 päivänä tammikuuta 2007 (E 158/2006 vp.), mandaatin
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muuttumisesta kauppasopimukseksi 10 päivänä syyskuuta 2009 (E 112/2009 vp.) sekä
jatkokirjeellä sopimuksen sisällöstä 21 päivänä kesäkuuta 2011. Komission ehdotuksista
neuvoston päätöksiksi sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta
sekä tekemisestä toimitettiin 29 päivänä joulukuuta 2011 U-kirjelmä (U75/2011 vp).
Hallituksen esitys (HE 76/2013 vp) annettiin 27.6.2013 ja siitä käytiin lähetekeskustelu
4.9.2013. Ulkoasiainvaliokunnan puoltava mietintö (UaVM 7/2013 vp) sopimuksen
allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta valmistui 18.12.2013. Laki
hyväksyttiin toisessa käsittelyssä 11.2.2014.
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Ecuadorin liittymispöytäkirjassa sovitut mukautukset ja täydennykset kauppasopimuksen
liitteisiin ovat hyvin teknisiä, eivätkä kuulu lainsäädännön alaan.
Taloudelliset vaikutukset
Ecuadorin liittymisellä sopimukseen ei ole suoria vaikutuksia valtion talousarvioon.
Liittymisellä on Euroopan unionin ja Ecuadorin kauppavaihdolle merkitystä sen
vapauttaessa kauppaa, palveluita, investointeja sekä julkisia hankintoja. Liittyminen
tarjoaa taloudellisen yhteistyön ja kaupan osalta myös Suomelle ja suomalaisille
yrityksille entistä paremmat yhteistyö- ja vientimahdollisuudet Ecuadorin kanssa.
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
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