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TRANSATLANTINIAI SANTYKIAI: JAV IR KANADA

ES, JAV ir Kanadą sieja demokratijos, žmogaus teisių bei ekonominės ir politinės laisvės
vertybės, taip pat abiem pusėms svarbūs užsienio politikos ir saugumo klausimai. 2016 m.
spalio 30 d. pasirašytas ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas
ir strateginės partnerystės susitarimas, kuriam 2017 m. vasario 15 d. pritarė Europos
Parlamentas. 2013 m. liepos 8 d. pradėtos derybos dėl ES ir JAV transatlantinės prekybos ir
investicijų partnerystės susitarimo buvo sustabdytos JAV prezidentu išrinkus D. Trumpą.

ES IR JAV UŽSIENIO POLITIKOS SANTYKIAI

JAV yra artimiausia ES sąjungininkė užsienio politikos srityje. Partnerės glaudžiai
bendradarbiauja, informuodamos viena kitą apie savo tarptautinius prioritetus, o daugiašaliuose
forumuose dažnai kartu siekia pažangos abiem partnerėms svarbių interesų srityse. Partnerės
bendradarbiauja užsienio politikos srityje įvairiuose geografiniuose regionuose, šiuo metu
daugiausia dėmesio jos skiria Artimiesiems Rytams ir Šiaurės Afrikai (visų pirma Irakui ir
Sirijai), taip pat Europos rytinėms kaimyninėms šalims (ypač Rusijai ir Ukrainai).
JAV įrodė, kad yra patikima daugelio ES valstybių narių saugumo srities partnerė, tai matyti iš
Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) sąjungininkių bendradarbiavimo. Pavyzdžiui,
NATO ir ES bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijos veiksmingai praktiškai
bendradarbiavo tokiose teritorijose kaip Afganistanas, Irakas, Kosovas, Bosnija ir Hercegovina
ir Somalio pusiasalis.
Nors ES ir JAV požiūriai sutampa ne visais užsienio politikos klausimais, jos ir toliau yra
svarbiausios ir patikimiausios viena kitos sąjungininkės. Jų užsienio politikos ryšiai tęsiasi
ne vieną dešimtmetį, nepaisant abiejų partnerių politinės sąrangos poslinkių ir geostrateginių
pokyčių.
Po 2016 m. lapkričio 8 d. įvykusių JAV prezidento rinkimų iškilo daug neaiškumų ir nerimo
dėl ES ir JAV užsienio politikos santykių. Nepaisant Prezidento D. Trumpo kritinių pastabų,
pavyzdžiui, dėl finansinio indėlio į NATO, Vokietijos arba ES apskritai prekybos proficito,
pirmieji viceprezidento M. Pence‘o ir valstybės sekretoriaus R. Tillersono vizitai į Europą
parodė, kad apskritai ES ir JAV santykiuose išlieka tęstinumas, nors galima numatyti labiau
dvišalę politiką kiekvienos šalies atžvilgiu.

ES IR JAV POLITINIAI SANTYKIAI VYKDANT TRANSATLANTINĮ
TEISĖS AKTŲ LEIDĖJŲ DIALOGĄ (TTALD)

Parlamento ir JAV Kongreso ryšiai užmegzti 1972 m. 1999 m. pradėjus Transatlantinį teisės aktų
leidėjų dialogą (TTALD) šie santykiai atnaujinti ir įtvirtinti oficialiai. Vykdant TTALD Europos
Parlamento ir JAV Atstovų Rūmų nariai du kartus per metus susitinka tarpparlamentiniame
susitikime, kuris pakaitomis rengiamas JAV ir Europoje.
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Vienas iš svarbiausių ekonominių klausimų praeitų metų diskusijose – derybos dėl
transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo. Nepaisant nedidelės pažangos
derybų metu, išliko didelių nesutarimų ir derybų nebuvo galima užbaigti B. Obamos kadencijos
metu. JAV prezidento ir Kongreso rinkimai, be kita ko, naujo JAV prekybos atstovo paskyrimo
procedūra, iškėlė esmingesnių klausimų dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės
susitarimo. ES yra pasirengusi atnaujinti derybas. Šiuo metu kiek įmanoma toliau plėtojami
techninio lygmens kontaktai.
Šiuose dukart per metus vykstančiuose susitikimuose dalyvaujantys teisės aktų leidėjai
keičiasi nuomonėmis abiem pusėms svarbiais politiniais klausimais, pradedant vadinamosios
Islamo valstybės atsiradimu Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje ir baigiant tarptautinių
baudžiamųjų sankcijų koordinavimu. Nors daugelyje sričių transatlantiniai požiūriai sutampa,
teisės aktų leidėjai, keisdamiesi nuomonėmis, išreiškia ir skirtingas nuomones svarbiausiais
politiniais klausimais. Nereikėtų nuvertinti šio transatlantinio politinio dialogo, ypač turint
mintyje galią, kurią savo rankose turi JAV Kongresas, pavyzdžiui, teikdamas leidimus
JAV intervencijai į pasaulines krizes ir formuodamas JAV dalyvavimą pasaulinio valdymo
institucijose.
Per Transatlantinio teisės aktų leidėjų dialogo susitikimus reguliariai aptariamos ir pasaulinės
finansų problemos, keičiamasi nuomonėmis, kaip užtikrinti ilgalaikį viešųjų finansų tvarumą
ir stiprinti koordinavimą finansų reguliavimo srityje. ES ir JAV diskusijose taip pat svarstomi
daug rūpesčių keliantys kibernetinio saugumo ir laisvės internete klausimai.

ES IR JAV EKONOMINIAI SANTYKIAI

ES ir JAV ekonomika kartu sukuria 50 proc. pasaulio bendro vidaus produkto (BVP). Joms
tenka trečdalis pasaulio prekybos.
2015 m. ES išlaikė savo kaip didžiausios JAV prekybos prekėmis partnerės statusą – ji pralenkė
Kiniją ir Kanadą, kuri yra JAV partnerė pagal Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimą
(NAFTA).
2016 m. JAV buvo svarbiausia Sąjungos eksporto paskirties vieta, į šią šalį nukreipta 20,7 proc.
viso ES prekių eksporto (palyginti su Kinijos 9,7 proc.). JAV yra antra pagal dydį ES importo
partnerė – ji vis dar tiekia 14,5 proc. į ES importuojamų prekių. Šioje srityje JAV atsiliko nuo
Kinijos (20,2 proc. viso ES importo), bet aplenkė Šveicariją ir Rusiją (atitinkamai 7,1 ir 7,0 proc.
viso ES importo).

ES ir JAV prekyba prekėmis 2014–2016 m. (mlrd. EUR)

Metai ES prekių
importas iš JAV

ES prekių
eksportas į JAV

ES balansas
(prekės)

2014 209,3 311,6 +102,3
2015 249,3 371,3 +122,0
2016 246,8 362,0 +115,2

Šaltinis: Europos Komisija, Prekybos GD.
2013–2015 m. padidėjo ES paslaugų eksportas į JAV, taip pat ES paslaugų importas iš JAV.
2015 m. ES prekybos paslaugomis su JAV proficitas sudarė 13 mlrd. EUR.

ES ir JAV prekyba paslaugomis 2013–2015 m. (mlrd. EUR)
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Metai ES paslaugų
importas iš JAV

ES paslaugų
eksportas į JAV

ES balansas
(paslaugos)

2013 166,0 183,5 +17,5
2014 189,3 199,2 +9,9
2015 212,8 225,8 +13,0

Šaltinis: Europos Komisija, Prekybos GD.
ES yra didžiausia JAV investuotoja, o JAV – didžiausia investuotoja Sąjungoje. 2015 m.
ES sukauptosios investicijos JAV ir JAV sukauptosios investicijos ES dar padidėjo. Būtų
galima teigti, kad dvišalės tiesioginės investicijos – iš esmės tai ilgalaikiai įsipareigojimai –
yra transatlantinių prekybinių santykių varomoji jėga. Tokią tendenciją sustiprina ir tai, kad
patronuojančiųjų bendrovių ir su jomis susijusių įmonių, esančių ES ir JAV, tarpusavio prekyba
sudaro daugiau nei trečdalį visos transatlantinės prekybos. Iš skaičiavimų matyti, kad ES
bendrovės, veikiančios JAV teritorijoje, ir JAV bendrovės, vykdančios veiklą ES teritorijoje,
sukuria darbo vietas daugiau kaip 14 milijonų žmonių.

ES ir JAV dvišalės sukauptosios investicijos (mlrd. EUR)

Metai JAV sukauptosios TUI ES ES sukauptosios TUI JAV Balansas
2015 2436,4 2561,2 +124,8

Šaltinis: Europos Komisija, Prekybos GD.

ES IR KANADOS POLITINIS DIALOGAS

Kanada yra viena iš seniausių ir artimiausių Europos Sąjungos partnerių. 1950 m. užmegzti
grynai ekonominiai dvišaliai santykiai vystėsi ir ilgainiui tapo glaudžia strategine partneryste.
ES ir Kanada glaudžiai bendradarbiauja spręsdamos pasaulinius uždavinius, pavyzdžiui,
aplinkos, klimato kaitos, energetinio saugumo ir regioninio stabilumo klausimus. Kanada
reguliariai dalyvauja ES BSGP misijose (kaip antai ES policijos misijose Afganistane ir
Palestinos teritorijose) ir ES rinkimų stebėjimo misijose.
1976 m. sudarytas ES ir Kanados pagrindų susitarimas dėl Europos Sąjungos ir Kanados
prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo buvo pirmasis toks oficialus susitarimas, kurį
ES pasirašė su pramonine šalimi. Vėliau, 1990 m., priimta deklaracija dėl transatlantinių
santykių, kuria praplėsti šalių santykiai ir numatyti reguliarūs aukščiausiojo ir ministrų lygio
susitikimai. Nuo to laiko Europos ir Kanados atstovai reguliariai susitinka keistis nuomonėmis
visais lygmenimis – tiek dvišaliuose aukščiausiojo lygio vadovų susitikimuose, tiek pareigūnų
susitikimuose konkrečiais klausimais, įskaitant įvairius daugiašalius forumus. 2013–2014 m.
buvo vykdomos derybos dėl ES ir Kanados santykių gilinimo pagal išsamų ekonomikos ir
prekybos susitarimą ir strateginės partnerystės susitarimą.
Derybos buvo pradėtos 2011 m. ir baigtos 2014 m. rugsėjo mėn. Strateginės partnerystės
susitarimas yra politinis susitarimas, kuriuo siekiama gerinti dvišalį bendradarbiavimą tam
tikrose užsienio politikos ir kitų sektorių srityse, įskaitant tarptautinę taiką ir saugumą,
kovą su terorizmu, krizių valdymą, jūrų saugumą, pasaulinį valdymą, energetiką, transportą,
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, sveikatos apsaugą, aplinką ir klimato kaitą.
Strateginės partnerystės susitarimu siekiama gerinti bendradarbiavimą, kuris daro tiesioginį
poveikį pavieniams piliečiams, įskaitant jaunimo, švietimo ir kultūros programas, konsulinę
apsaugą ir įvairius žmonių tarpusavio mainus. 2015 m. vasario mėn. Komisija priėmė sprendimą
strateginės partnerystės susitarimą pasirašyti ir pradėti preliminariai jį taikyti. 2016 m. spalio

http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm
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30 d. ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikime Kanada ir ES pasirašė strateginės
partnerystės susitarimą, kuriam 2017 m. vasario mėn. pritarė Europos Parlamentas. Didelė dalis
strateginės partnerystės susitarimo nuostatų preliminariai taikoma nuo 2017 m. balandžio 1 d.
Susitarimas dabar bus patvirtintas vykdant atitinkamas parlamentų procedūras. Vykdomas ne
tik ES ir Kanados vykdomosios valdžios dialogas, reguliariai su savo kolegomis iš Kanados
susitinka ir Europos Parlamento nariai. Kasmet rengiami tarpparlamentiniai susitikimai, be
to, vyksta kiti tarpparlamentiniai darbo grupių ir delegacijų mainai. Per šiuos susitikimus
aptariamos ne tik vykstančios derybos, bet ir prieštaringi klausimai, pavyzdžiui, bitumingojo
smėlio ir skalūnų dujų gavybos poveikis aplinkai, žvejybos politika, gyvūnų gerovės problemos
(įskaitant ruonių medžioklę) ir vizų režimas, kurį Kanada taiko kai kurių ES valstybių narių
piliečiams Nors šiose srityse nuomonės skiriasi, tai netrukdo apskritai puikiems abipusiams
santykiams.
Parlamento delegacija ryšiams su Kanada visus metus reguliariai susitinka, kad parengtų
tarpparlamentinius susitikimus. Per tokius susitikimus išsamiai keičiamasi nuomonėmis su
kitomis ES institucijomis, įskaitant Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT), taip pat
su Kanados atstovybe ES ir su Kanados užsienio reikalų ir tarptautinės prekybos departamentu.

ES IR KANADOS EKONOMINIAI SANTYKIAI

A. Išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS)
ES ir Kanados derybos dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo pradėtos 2009 m.
gegužės 6 d. ir baigtos 2014 m. rugsėjo 26 d. Tekstą priėmė Taryba ir jis buvo pasirašytas 2016 m.
spalio 30 d. ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikime. Europos Parlamentas pritarimą davė
2017 m. vasario 15 d. Dabar susitarimą turi ratifikuoti valstybės narės, laikydamosi savo vidaus
konstitucinių nuostatų. Nuo 2017 m. rugsėjo 21 d. bus laikinai taikomos į ES kompetencijos
sritį patenkančios nuostatos.
Tai bus pirmasis ES išsamus ekonomikos susitarimas su itin išsivysčiusia pramonine šalimi. ES
ir Kanada atvers rinkas viena kitos prekėms, paslaugoms ir investicijoms, įskaitant viešuosius
pirkimus. 2008 m. atlikus ex ante poveikio vertinimą apskaičiuota, kad per septynerius metus
nuo susitarimo taikymo pradžios metinis ES realiųjų pajamų prieaugis sudarytų apie 11,6 mlrd.
EUR, o Kanados – apie 8,2 mlrd. EUR. Numatoma, kad prekybos paslaugomis liberalizavimas
labai prisidės prie BVP prieaugio (50 proc. bendro prieaugio ES ir 45,5 proc. prieaugio
Kanadai).
Išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas taip pat yra pirmas ES dvišalis ekonominis
susitarimas, kuriame numatyta speciali investicinių teismų sistema, skirta investuotojų ir
valstybių investiciniams ginčams spręsti. Dėl naujoviško pobūdžio ir dėl to, kad daugelyje šalių
dar nesibaigė viešos diskusijos šiuo klausimu, investicinių teismų sistema neįeis į išsamaus
ekonomikos ir prekybos susitarimo preliminaraus taikymo sritį. Be to, į išsamų ekonomikos
ir prekybos susitarimą įtraukta aiški nuostata dėl vyriausybės teisės reguliuoti visuomenės
reikmių, pvz., sveikatos apsaugos, saugumo, aplinkos, visuomenės dorovės ir socialinės ir
vartotojų apsaugos, srityje.
B. Dvišaliai prekybos ir investicijų santykiai
2015 m. ES buvo antroji pagal dydį Kanados prekybos partnerė (ji atsiliko tik nuo JAV) ir
jos prekyba su Kanada sudarė maždaug 9,5 proc. bendro Kanados prekių eksporto ir importo.
2016 m. ES į Kanadą eksportavo prekių už 35,2 mlrd. EUR ir importavo Kanados prekių už
29,1 mlrd. EUR. 2016 m. ES tarptautinių prekybos partnerių sąraše Kanada užėmė dešimtą
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vietą. Vienos iš pagrindinių prekių, kuriomis tarpusavyje prekiavo abi prekybos partnerės, buvo
mašinos, transporto įranga ir cheminiai produktai.

ES ir Kanados prekyba prekėmis 2014–2016 m. (mlrd. EUR)

Metai ES prekių importas
iš Kanados

ES prekių
eksportas į Kanadą

ES balansas
(prekės)

2014 27,4 31,6 +4,2
2015 28,3 35,1 +6,8
2016 29,1 35,2 +6,1

Šaltinis: Europos Komisija, Prekybos GD.
Svarbią ES ir Kanados prekybos santykių dalį sudaro prekyba paslaugomis. 2015 m. ES
paslaugų eksporto į Kanadą vertė, palyginti su 2013 m., padidėjo iki 18,0 mlrd. EUR, o Sąjungos
paslaugų importo iš Kanados vertė padidėjo iki 12,1 mlrd. EUR. Šie pokyčiai įvyko po 2014 m.
įvykusio prekybos paslaugomis apimties sumažėjimo. Be kitų paslaugų, ES ir Kanada dažnai
prekiauja transporto, kelionių, draudimo ir ryšių paslaugomis.

ES ir Kanados prekyba paslaugomis 2013–2015 m. (mlrd. EUR)

Metai ES paslaugų
importas iš Kanados

ES paslaugų
eksportas į Kanadą

ES balansas
(paslaugos)

2013 11,6 17,7 6,1
2014 11,2 16,4 5,2
2015 12,1 18,0 5,9

Šaltinis: Europos Komisija, Prekybos GD.
Kalbant apie tiesiogines užsienio investicijas (TUI), ES yra investavusi Kanadoje daugiau
negu Kanada investavusi ES. 2015 m. ES sukauptosios TUI Kanadoje siekė 249,2 mlrd. EUR.
Kanados sukauptųjų investicijų ES vertė sudarė 228,1 mlrd. EUR.

ES ir Kanados dvišalės sukauptosios investicijos (mlrd. EUR)

Metai Kanados
sukauptosios TUI ES

ES sukauptosios
TUI Kanadoje Balansas

2015 228,1 249,2 +21,2

Šaltinis: Europos Komisija, Prekybos GD.
Mario Damen / Wanda Troszczyńska-van Genderen
09/2017
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