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Kauppasota EU:n ja Yhdysvaltojen välillä on hallinnut uutisia myös tällä seurantaviikollani, jonka 
aikana EU on julkistanut vastatoimensa ja ensimmäiset neuvottelut on jo käyty. Myös Kiinan teräksen 
ylituotanto ja sen aiheuttamat ongelmat ovat olleet esillä EU:ssa. Keskustelu Irlannin asemasta 
brexitiin liittyen on jatkunut, ja EU-komissio on julkistanut maakohtaiset raporttinsa EU-maiden 
taloustilanteesta. 
 
“Suomen alhainen työllisyysaste ja kotitalouksien velkaantuminen huolettavat EU-komissiota” 
Turun Sanomat: Suomen alhainen työllisyysaste ja kotitalouksien velkaantuminen huolettavat 
EU-komissiota, julkaistu 7.3., luettu 7.3. - kirjoittanut Vesa Moilanen 

- EU-komissio julkaisi keskiviikkona 7.3. maakohtaiset raportit EU-maiden taloustilanteesta. 
Vaikka Suomi pääsi viime keväänä komission erityistarkkailusta, alhainen työllisyysaste ja 
kotitalouksien velkaantuminen huolettavat yhä komissiota. Myös väestön ikääntyminen ja sen 
aiheuttavat paineet julkisen sektorin velkakestävyydelle herättävät huolta. Suomen 
maaraportissa kuitenkin todetaan, että myönteiset näkymät helpottavat kasvua tukevien 
uudistusten toteuttamista. Komissio antaa seuraavat suositukset talouden uudistamiseksi 
toukokuussa. 

 
“Donald Trumpin uhkaus tuontitulleista - Nyt tuli EU:n lista vastatoimista” 
Uusi Suomi: Donald Trumpin uhkaus tuontitulleista(...), julkaistu 7.3., luettu 7.3. - kirjoittanut Kaija 
Ahtela 

- EU:n kauppapolitiikasta vastaava komissaari Cecilia Malmström ilmoitti EU:n vähentävän 
välittömästi terästuontia Yhdysvalloista 15 miljoonalla dollarilla, mikäli Yhdysvallat toteuttaa 
uhkauksensa tulleista teräkselle ja alumiinille. Malmströmin mukaan toimet voidaan ottaa 
välittömästi käyttöön, koska Trumpin peruste tullimaksuilleen ei ole pitävä ja eikä WTO:n 
sääntöjen mukainen. Jos Yhdysvallat toteuttaa uhkauksensa, tuo EU Malmströmin mukaan 
omat tavaraluettelonsa, jossa määrätään tullit. Malmström vetosi Yhdysvaltoihin, jotta se ei 
toteuttaisi uhkaustaan. 

 
“Ireland first, says Tusk after Varadkar meeting” 
BBC: "Ireland first", says Tusk after Varadkar meeting, julkaistu 8.3., luettu 9.3. - kirjoittanut ? 

- Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoi Irlannin pääministerille Leo 
Varadkarille Irlannin intressien olevan ensisijaisia brexit-neuvotteluissa. Varadkarin mukaan 
Irlanti on sitoutunut tekemään oman osuutensa erilaisten vaihtoehtojen tutkimisessa 
neuvotteluiden rakennetta kunnioittaen, mikä vaatii myös yksityiskohtaisempaa edistystä 
Britannian hallitukselta. Tusk sanoi EU:n odottavan Britannian hallitukselta “realistista 
ratkaisua” kovan rajan välttämiseksi. Tusk viittasi myös Britannian valtiovarainministerin 
Philip Hammondin äskettäiseen puheeseen, jossa hän vaati rahoituspalveluiden sisällyttämistä 
tuleviin kauppasopimuksiin. Tuskin mukaan EU ei voi tarjota palveluiden suhteen samaa kuin 
mitä se voi tarjota tavaroiden suhteen, sillä palveluissa on kyse yhteisistä säännöistä, 
valvonnasta ja täyttöönpanosta, sekä tasavertaisten toimintaedellytysten, sisämarkkinoiden 
eheyden ja rahoitusvakauden varmistamisesta. 
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“EU ja Yhdysvallat eivät päässeet sopuun tullimaksuista” 
YLE: EU ja Yhdysvallat eivät päässeet sopuun tullimaksuista, julkaistu 10.3., luettu 11.3. - 
kirjoittanut Saana Uosukainen 

- EU:n ja Yhdysvaltojen Brysselissä käymät neuvottelut tullimaksuista eivät ole tuottaneet 
tulosta. EU:n kauppapolitiikasta vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin mukaan 
neuvottelun jatkuvat ensi viikolla. Hän kuvasi Yhdysvaltojen edustajan Robert Lightizerin 
kanssa käymiään keskusteluja “suoriksi.” Lightizer tapasi myös Japanin kauppaministerin 
Hiroshige Sekon, joka uskoo, että Japanilla on vielä aikaa saada poikkeus Yhdysvaltojen 
kaavailemiin tullimaksuihin. 

 
“Kiinan teräksen polkumyynti närästää myös EU:ta - ‘ylituotanto on maailmankaupan syöpä’ “ 
Satakunnan Kansa: Kiinan teräksen polkumyynti närästää myös EU:ta(...), julkaistu 10.3., luettu 11.3. 
- kirjoittanut Annu Marjanen 

- Kiinan teräksen ylituotannosta aiheutuvat ongelmat ovat kasvattaneet närää myös EU:ssa. 
Erityisen ongelmallisena nähdään Kiinan teräksen myynti polkuhintaan. Se, miten ongelmaan 
tulisi reagoida, on kuitenkin aiheuttanut EU-maiden kesken erimielisyyttä. Monissa eteläisissä 
maissa, ja tietyssä määrin myös Saksassa ja Ranskassa on herännyt ajatuksia 
protektionismista, mikä kuitenkin huolettaa Suomen hallitusta, sillä Suomi on pienenä maana 
viennistä riippuvainen. EU on asettanut kiinalaisille tuotteille omia polkumyyntitullejaan, 
sekä pyrkinyt lisäämään eri maiden välistä neuvonpitoa, jolla voitaisiin ehkäistä Kiinan ja 
Yhdysvaltojen välisen konfliktin kärjistymistä. EU on korostanut, että Kiinaan kohdistuvissa 
vastatoimissa on noudatettava kansainvälisiä pelisääntöjä ja Maailman kauppajärjestön 
WTO:n linjauksia. 
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