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Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
EU-Kanada-huippukokous järjestetään 17.-18.7.2019 Montrealissa. Huippukokouksen
valmisteluita ja julkilausumaluonnosta on käsitelty Pysyvien edustajien komiteassa
(Coreper II) ja transatlanttisten suhteiden työryhmässä (COTRA) Brysselissä.
Huippukokouksesta on tarkoitus antaa yhteinen julistus, josta käytävät neuvottelut ovat
käynnissä EU:n ja Kanadan välillä.
Suomen kanta
EU:n ja Kanadan tiiviillä kumppanuudella ja vuoropuhelulla on suuri lisäarvo EU:lle
maailmanpolitiikan turbulenssissa. Erityisesti monenvälisen sääntömääräisen yhteistyön
ja avoimen kaupan puolustaminen on tärkeää, ja Kanada on tässä EU:lle luonteva ja
tärkeä kumppani. Huippukokous on erinomainen mahdollisuus antaa täysi tuki tälle.
Suomelle on tärkeää arktisen yhteistyön syventäminen EU:n ja Kanadan välillä.
Suomelle on tärkeää, että CETA- talous- ja kauppasopimuksen ja SPAyhteistyösopimuksen ratifiointiprosessit saatetaan loppuun ja että CETA-sopimuksen
toimeenpano on mahdollisimman tehokasta ja kattavaa.
WTO:n uudistamisprosessissa EU:n ja Kanadan yhteistyö on tärkeää ja arvokasta.
Pääasiallinen sisältö
EU:n ja Kanadan välinen huippukokous järjestetään 17.-18.7. Montrealissa. Euroopan
unionia huippukokouksessa edustavat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk
ja komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. Kanadaa edustaa pääministeri Justin
Trudeau.
Huippukokouksessa mahdollisesti annettava julistus heijastelee EU:n ja Kanadan yhteisiä
arvoja ja kattaa keskeiset yhteistyösektorit kuten kauppapolitiikan, turvallisuuspolitiikan,
ilmastopolitiikan, arktiset kysymykset, kestävän kehityksen, energian ja
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siirtolaisuuskysymykset, lisäksi ulkopoliittisista teemoista erityisesti Ukrainan, Iranin,
Venezuelan, Kiinan ja Syyrian.
Huippukokouksen kannalta keskeisimmät tavoitteet ovat keskinäisten suhteiden
syventäminen, tuen korostaminen kansainväliselle sääntöpohjaiselle järjestelmälle,
kantojen koordinointi WTO:n uudistamiseksi, CETA- talous- ja kauppasopimuksen
tehokkaan toimeenpanon tukeminen ja yhteistyön tiivistäminen tiede-, teknologia- ja
innovaatioaloilla.
Taustaa EU-Kanada-suhteista
EU ja Kanada pyrkivät järjestämään huippukokouksia kahden vuoden välein. Edellinen
huippukokous järjestettiin lokakuussa 2016 Brysselissä ja se oli historiallinen SPAyhteistyösopimuksen ja CETA- talous- ja kauppasopimuksen allekirjoittamisen takia.
Kanadan marraskuussa 2015 aloittanut, pääministeri Trudeaun liberaalihallitus on
painottanut monenkeskisyyden merkitystä kansainvälisten haasteiden ratkaisemisessa.
Huippukokous tarjoaa tilaisuuden osoittaa tukea kansainväliselle sääntöpohjaiselle
järjestelmälle ja samalla vahvistaa EU:n ja Kanadan yhteistyötä usealla sektorilla.
EU:n ja Kanadan suhteita formalisoitiin taloudellisella yhteistyösopimuksella vuonna
1976 (Framework Agreement for Commercial and Economic Cooperation, EU tuolloin
Euroopan talousyhteisö). Vuoden 1996 poliittinen julistus (Joint Political Declaration and
Action Plan) ja kumppanuusagenda (Partnership Agenda) vuodelta 2004 päivittivät
yhteistyön sisältöä.
Neuvottelut EU:n ja Kanadan välisestä strategisesta kumppanuussopimus SPA:sta
käynnistyivät toukokuussa 2009. Sopimus edistää EU:n ja Kanadan yhteistyötä laajaalaisesti ja siinä käsitellään useita yhteistyösektoreita yleisellä tasolla. Sopimus
heijastelee EU:n ja Kanadan yhteisiä arvoja ja luo raamit yhteistyölle mm.
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämistä, kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta,
kestävää kehitystä, oikeudellista yhteistyötä ja poliittista vuoropuhelua koskien. Sopimus
mahdollistaa entistä laajemman dialogin Kanadan kanssa ja vahvistaa EU:n ja Kanadan
olevan strategisia kumppaneita, jotka kehittävät määrätietoisesti suhteitaan vuoropuhelun
pohjalta yhteisten etujen ja arvojen edistämiseksi. Sopimus allekirjoitettiin
huippukokouksessa Brysselissä lokakuussa 2016 ja on nyt jäsenmailla ratifioitavana.
Suomessa eduskunta antoi hyväksyntänsä sopimukselle syksyllä 2017.
Myös EU:n ja Kanadan välinen kattava CETA -talous- ja kauppasopimus (The
Comprehensive Economic and Trade Agreement) allekirjoitettiin huippukokouksessa
syksyllä 2016 Brysselissä. CETA-sopimuksen myötä teollisuustuotteiden tullit poistuvat
EU:n ja Kanadan välisestä kaupasta kokonaisuudessaan viimeistään siirtymäajan jälkeen.
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tullit poistuvat lähes kokonaan. Lisäksi sopimus
parantaa yritysten toimintavarmuutta palveluiden kaupan ja investointien saralla, tukee
yhteistyötä kaupanesteiden poistamiseksi ja parantaa pääsyä Kanadan julkisiin
hankintoihin myös alue- ja paikallistasolla. Sopimusta alettiin soveltaa väliaikaisesti
syyskuussa 2017. Sopimus on EU:n jäsenmaissa ratifioitavana. Suomi sai kansallisen
ratifiointiprosessin päätökseen joulukuussa 2018.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
-
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