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TRANSATLANTISKĀS ATTIECĪBAS: ASV UN KANĀDA

ES, ASV un Kanādai ir kopīgas vērtības, proti, demokrātija, cilvēktiesības un ekonomiskā
un politiskā brīvība, un daļēji sakrīt to ārpolitikas un drošības intereses. ES un Kanādas
visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums un stratēģiskās partnerības nolīgums
tika parakstīts 2016. gada 30. oktobrī, un Eiropas Parlaments 2017. gada 15. februārī deva
piekrišanu tā noslēgšanai. Pēc prezidenta Donalda Trampa ievēlēšanas amatā ir apturētas
2013. gada 8. jūlijā sāktās sarunas par ES un ASV transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu
partnerību.

ES UN ASV ĀRPOLITIKAS ATTIECĪBAS

ASV ir ES ciešākā sabiedrotā ārpolitikas jautājumos. Partneres cieši sadarbojas, apspriežoties
par savām starptautiskajām prioritātēm, un bieži strādā kopā, lai daudzpusējos forumos
panāktu abu kopīgajām interesēm labvēlīgu notikumu gaitu. Tās sadarbojas ārpolitikā dažādos
ģeogrāfiskos kontekstos – šobrīd lielākā uzmanība tiek pievērsta Tuvajiem Austrumiem un
Ziemeļāfrikai (īpaši Irākai un Sīrijai), un Eiropas austrumu kaimiņreģionam (īpaši Krievijai un
Ukrainai).
ASV ir izrādījusies uzticama partnere drošības jautājumos vairākām ES dalībvalstīm, kā to
apliecinājusi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) sabiedroto sadarbība. Piemēram,
efektīva praktiska sadarbība ir izveidojusies starp NATO un ES kopējās drošības un aizsardzības
politikas (KDAP) misijām tādās darbības vietās kā Afganistāna, Irāka, Kosova, Bosnija un
Hercegovina un Āfrikas rags.
Lai gan ES un ASV ne vienmēr saskan uzskati ārpolitikas jautājumos, tās joprojām viena
otrai ir svarīgākās un uzticamākās sabiedrotās. To ārpolitikas saites ir izturējušas vairākus gadu
desmitus, neraugoties uz abu pušu pārmaiņām politisko veidojumu un ģeostratēģijas ziņā.
Pēc ASV prezidenta vēlēšanām 2016. gada 8. novembrī ir radušies daudzi jautājumi un bažas
attiecībā uz ES un ASV ārpolitikas attiecībām. Neraugoties uz prezidenta D. Trampa kritiskajām
piezīmēm, piemēram, par finanšu iemaksām NATO, Vācijas tirdzniecības bilances pārpalikumu
vai ES kopumā, viceprezidenta M. Pensa un valsts sekretāra R. Tilersona pirmās vizītes Eiropā ir
norādījušas uz ES un ASV attiecību vispārēju nepārtrauktību, lai gan var gaidīt, ka tiks īstenota
lielākā mērā divpusēja pieeja katrai valstij atsevišķi.

ES UN ASV POLITISKĀS ATTIECĪBAS TRANSATLANTISKĀ
LIKUMDEVĒJU DIALOGA (TLD) PROCESĀ

Kontakti starp Parlamentu un ASV Kongresu sākās 1972. gadā. Attiecības tika padziļinātas
un institucionalizētas 1999. gadā, izveidojot Transatlantisko likumdevēju dialogu (TLD). TLD
starpparlamentārajās sanāksmēs, kas notiek divreiz gadā pārmaiņus ASV un Eiropā, piedalās
Eiropas Parlamenta deputāti un ASV Pārstāvju palātas deputāti.
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Viens no svarīgākajiem izskatāmajiem ekonomiska rakstura jautājumiem pēdējā gadā bija
sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP). Neraugoties uz
sarunu kārtās gūtajiem nelielajiem panākumiem, būtiskas viedokļu atšķirības netika pārvarētas
un B. Obamas administrācijas laikā sarunas nebija iespējams pabeigt. ASV prezidenta
un Kongresa vēlēšanas, tostarp jauna ASV tirdzniecības pārstāvja iecelšanas procedūra, ir
izraisījušas vēl vairāk šaubu par TTIP. ES ir gatava atsākt sarunas. Tikmēr iespēju robežās tiek
uzturēti tehniski kontakti.
Likumdevēji, divreiz gadā apmeklējot šīs sanāksmes, apmainās viedokļiem par abām
pusēm svarīgiem politiskiem jautājumiem, sākot no t. s. Islāma valsts grupējuma ietekmes
pastiprināšanās Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā un beidzot ar starptautisku soda sankciju
koordināciju. Lai gan transatlantiskie viedokļi vairākos jautājumos sakrīt, likumdevēju viedokļu
apmaiņas ir arī atklājušas uzskatu atšķirības būtiskos politiskos jautājumos. Šā transatlantiskā
politiskā dialoga nozīmi nevajadzētu novērtēt par zemu, jo īpaši ņemot vērā ASV Kongresa
ietekmi, piemēram, atļaujot ASV intervenci pasaules mēroga krīzēs un nosakot ASV līdzdalību
pasaules mēroga pārvaldes iestādēs.
TLD regulāri apspriež arī pasaules finanšu problēmas, apmainoties viedokļiem par to, kā
nodrošināt publiskā sektora finanšu ilgtspēju ilgtermiņā un kā uzlabot finanšu regulējuma
saskaņošanu. Citi svarīgi jautājumi, ko risina ES un ASV sarunās, ir kiberdrošība un interneta
brīvība.

ES UN ASV EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS

ES un ASV tautsaimniecības kopā veido gandrīz 50 % no pasaules iekšzemes kopprodukta
(IKP) un trešo daļu no pasaules tirdzniecības apjoma.
ES 2015. gadā saglabāja lielākās ASV preču tirdzniecības partneres pozīciju – apsteidzot Ķīnu
un Kanādu, kas ir ASV partnervalsts saskaņā ar Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības nolīgumu
(NAFTA).
ASV bija galvenā Savienības eksporta mērķa valsts 2016. gadā, uzņemot 20,7 % no visa ES
preču eksporta (salīdzinoši Ķīna – 9,7 %). ASV ieņēma otro vietu starp ES importa partnerēm,
tomēr piegādāja 14,5 % no ES importētajām precēm. Šajā ziņā ASV atpalika no Ķīnas, kas
piegādāja 20,2 % no ES kopējā importa, taču apsteidza Šveici un Krieviju, kas nodrošināja
attiecīgi 7,1 % un 7,0 %.

ES un ASV preču tirdzniecība 2014.–2016. gadā (miljardos EUR)

Gads ASV preču
imports ES

ES preču
eksports
uz ASV

ES bilance
(preces)

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

Avots: Eiropas Komisija, Tirdzniecības ĢD.
Laikposmā no 2013. līdz 2015. gadam pieauga ES pakalpojumu eksports uz ASV, kā arī
pakalpojumu imports no ASV. ES un ASV pakalpojumu tirdzniecības bilances pārpalikums
2015. gadā bija EUR 13 miljardi.

ES un ASV pakalpojumu tirdzniecība 2013.–2015. gadā (miljardos EUR)
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Gads ASV pakalpojumu
imports ES

ES pakalpojumu
eksports uz ASV

ES bilance
(pakalpojumi)

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

Avots: Eiropas Komisija, Tirdzniecības ĢD.
ES un ASV ir lielākās ieguldītājas viena otrā. 2015. gadā uzkrātie ieguldījumi abās pusēs
pieauga vēl vairāk. Var apgalvot, ka tiešie divpusējie ieguldījumi (kas nozīmē ilgtermiņa
saistības) ir transatlantisko komercattiecību virzītājspēks. To pastiprina tas, ka tirdzniecība
mātessabiedrību un to filiāļu starpā ES un ASV veido vairāk nekā trešo daļu no visas
transatlantiskās tirdzniecības. Aprēķini rāda, ka ES uzņēmumi, kas darbojas ASV teritorijā,
un ASV uzņēmumi, kas darbojas ES teritorijā, nodrošina darbvietas vairāk nekā 14 miljoniem
cilvēku.

Uzkrātie ES un ASV divpusējie ieguldījumi (miljardos EUR)

Gads Uzkrātie ASV ārvalstu
tiešie ieguldījumi ES

Uzkrātie ES ārvalstu
tiešie ieguldījumi ASV Bilance

2015 2436,4 2561,2 +124,8

Avots: Eiropas Komisija, Tirdzniecības ĢD.

ES UN KANĀDAS POLITISKAIS DIALOGS

Kanāda ir viena no Eiropas Savienības vecākajām un tuvākajām partnerēm. Divpusējās
attiecības sākās 20. gadsimta 50. gados uz pilnībā ekonomiska pamata un kopš tā laika ir gadu
gaitā attīstījušās par ciešu stratēģisko partnerību. ES un Kanāda cieši kopā strādā ar pasaules
mēroga jautājumiem, piemēram, vidi, klimata pārmaiņām, energoapgādes drošību un reģionālo
stabilitāti. Kanāda sniedz regulāru ieguldījumu ES KDAP misijās (piemēram, ES policijas
misijās Afganistānā un palestīniešu teritorijās), kā arī piedalās ES vēlēšanu novērošanas misijās.
ES un Kanādas pamatnolīgums par tirdzniecisko un ekonomisko sadarbību, kuru noslēdza
1976. gadā, bija pirmais šāda veida nolīgums, ko ES parakstīja ar rūpnieciski attīstītu valsti.
Tam sekoja 1990. gadā pieņemtā deklarācija par transatlantiskajām attiecībām, ar ko tika
paplašināti abu partneru kontakti un izveidotas regulāras sanāksmes augstāko amatpersonu un
ministru līmenī. Kopš tā laika ES un Kanādas pārstāvji ir regulāri tikušies, lai apmainītos
ar viedokļiem visos līmeņos, sākot no divpusējām augstākā līmeņa vadītāju sanāksmēm
un beidzot ar amatpersonu tikšanos saistībā ar konkrētiem jautājumiem, tostarp dažādos
daudzpusējos forumos. 2013. un 2014. gadā tika risinātas sarunas nolūkā uzlabot ES un
Kanādas attiecības, izmantojot visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) un
stratēģiskās partnerības nolīgumu (SPN).
Sarunas tika sāktas 2011. gadā un pabeigtas 2014. gada septembrī. SPN ir politisks nolīgums,
kura mērķis ir pastiprināt divpusējo sadarbību vairākās ārpolitikas jomās un nozarēs, cita
starpā starptautiskā miera un drošības, terorisma apkarošanas, krīzes pārvaldības, jūras drošības,
pasaules mēroga pārvaldības, enerģētikas, transporta, pētniecības un izstrādes, veselības, vides
un klimata pārmaiņu jomā. Ar SPN tiecas pastiprināt tādu sadarbību, kas tieši ietekmē
atsevišķus iedzīvotājus, cita starpā jaunatnes, izglītības un kultūras programmas, konsulāro
aizsardzību un dažādus apmaiņas braucienus. Komisija 2015. gada februārī pieņēma lēmumu
par SPN parakstīšanu un pagaidu piemērošanu. Kanāda un ES parakstīja SPN ES un

http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm
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Kanādas augstākā līmeņa sanāksmē 2016. gada 30. oktobrī, un Eiropas Parlaments 2017. gada
februārī deva piekrišanu tā noslēgšanai. Nozīmīgas SPN daļas tiek provizoriski piemērotas
no 2017. gada 1. aprīļa. Tagad tam tiks piemērotas attiecīgās parlamenta apstiprinājuma
saņemšanas procedūras. Papildus dialogam starp ES un Kanādas izpildstruktūrām regulāri tiekas
Eiropas Parlamenta un Kanādas parlamenta deputāti. Ik gadu tiek rīkotas parlamentu sadarbības
sanāksmes, ko papildina citas starpparlamentāras apmaiņas darba grupās un starp delegācijām.
Šajās sanāksmēs līdztekus notiekošo sarunu apspriešanai ir iespējams izskatīt arī pretrunīgus
jautājumus, piemēram, darvas smilšu un slānekļa gāzes ieguves ietekmi uz vidi, zivsaimniecības
politiku, dzīvnieku labturības jautājumus (tostarp roņu medības) un vīzas prasības, ko Kanāda
izvirza dažu ES dalībvalstu pilsoņiem. Šīs jomas, kurās pastāv domstarpības, nemazina abu pušu
attiecību teicamo vispārējo kvalitāti.
Parlamenta Delegācija attiecībām ar Kanādu tiekas regulāri visa gada laikā, lai gatavotos
parlamentu sadarbības sanāksmēm. Gatavošanās ietver detalizētas apmaiņas ar citām ES
iestādēm, tostarp Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD), kā arī Kanādas misiju
ES un Kanādas Ārlietu un starptautiskās tirdzniecības departamentu.

ES UN KANĀDAS EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS

A. Visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA)
ES un Kanādas sarunas par CETA tika sāktas 2009. gada 6. maijā un noslēgtas 2014. gada
26. septembrī. Padome pieņēma nolīguma tekstu, un tas tika parakstīts 2016. gada 30. oktobrī
ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksmē. Eiropas Parlaments deva piekrišanu nolīgumam
2017. gada 15. februārī. Tagad tas ir jāratificē dalībvalstīm saskaņā ar to iekšējiem
konstitucionālajiem noteikumiem. Nolīguma daļas, kas ir ES kompetencē, tiks provizoriski
piemērotas ar 2017. gada 21. septembri.
Tas būs pirmais visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums, ko ES noslēgusi ar
rūpnieciski ļoti attīstītu valsti. ES un Kanāda atvērs savus tirgus viena otras precēm,
pakalpojumiem un ieguldījumiem, tostarp veicot publisko iepirkumu. 2008. gadā veiktajā
ex ante ietekmes novērtējumā tika aplēsts, ka septiņu gadu laikā pēc nolīguma īstenošanas
ES ieņēmumi reāli pieaugtu par apmēram EUR 11,6 miljardiem un Kanādas – par
EUR 8,2 miljardiem. Tika paredzēts, ka pakalpojumu tirdzniecības liberalizēšana būtiski
veicinātu IKP pieaugumu (50 % no kopējā IKP pieauguma ES un 45,5 % no IKP pieauguma
Kanādā).
CETA arī ir pirmais no ES divpusējiem ekonomikas nolīgumiem, kas ietver īpašu ieguldījumu
tiesas sistēmu (ICS), kuras uzdevums ir izšķirt ieguldījumu strīdus starp investoriem un valstīm.
Sakarā ar šīs sistēmas novatorisko raksturu un to, ka daudzās valstīs par to vēl diskutē
sabiedrība, CETA provizoriskā piemērošana uz ICS neattieksies. Turklāt CETA ir iekļauts
skaidrs paziņojums par valdības tiesībām pieņemt regulējumu sabiedrības interesēs attiecībā uz
sabiedrības veselību, drošību, vidi, sabiedrības morāli un sociālo un patērētāju aizsardzību.
B. Divpusējās tirdzniecības un ieguldījumu attiecības
ES 2015. gadā bija otrā lielākā Kanādas tirdzniecības partnere (pēc ASV), nodrošinot aptuveni
9,5 % no Kanādas preču eksporta un importa kopējā apjoma. 2016. gadā ES uz Kanādu
eksportēja preces, kuru kopējā vērtība bija EUR 35,2 miljardi, un uzņēma Kanādas preces
EUR 29,1 miljarda apmērā. 2016. gadā Kanāda ieņēma 10. vietu starp ES starptautiskās
tirdzniecības partnerēm. Starp galvenajām precēm, ar ko savstarpēji tirgojas abas partneres, ir
iekārtas, transporta aprīkojums un ķīmiski produkti.

ES un Kanādas preču tirdzniecība 2014.–2016. gadā (miljardos EUR)
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Gads Kanādas preču
imports ES

ES preču eksports
uz Kanādu

ES bilance
(preces)

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

Avots: Eiropas Komisija, Tirdzniecības ĢD.
Svarīga ES un Kanādas tirdzniecības attiecību daļa ir pakalpojumu tirdzniecība. 2015. gadā
ES pakalpojumu eksporta uz Kanādu vērtība salīdzinājumā ar 2013. gadu pieauga
līdz EUR 18,0 miljardiem, un ES pakalpojumu imports no Kanādas pieauga līdz
EUR 12,1 miljardam. Šīs izmaiņas notika pēc pakalpojumu tirdzniecības apjoma samazināšanās
2014. gadā. Transports, ceļojumi, apdrošināšana un sakari ir daži piemēri pakalpojumiem, ar ko
savstarpēji bieži tirgojas ES un Kanāda.

ES un Kanādas pakalpojumu tirdzniecība 2013.–2015. gadā (miljardos EUR)

Gads
Kanādas

pakalpojumu
imports ES

ES pakalpojumu
eksports uz Kanādu

ES bilance
(pakalpojumi)

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

Avots: Eiropas Komisija, Tirdzniecības ĢD.
Ārvalstu tiešo ieguldījumu ziņā ES Kanādā ir ieguldījusi vairāk, nekā Kanāda ir ieguldījusi ES.
Uzkrātie ES ārvalstu tiešie ieguldījumi Kanādā 2015. gadā sasniedza EUR 249,2 miljardus.
Uzkrātie Kanādas ieguldījumi Eiropā tika vērtēti EUR 228,1 miljarda apmērā.

Uzkrātie ES un Kanādas divpusējie ieguldījumi (miljardos EUR)

Gads Uzkrātie Kanādas ārvalstu
tiešie ieguldījumi ES

Uzkrātie ES ārvalstu
tiešie ieguldījumi Kanādā Bilance

2015 228,1 249,2 +21,2

Avots: Eiropas Komisija, Tirdzniecības ĢD.
Mario Damen / Wanda Troszczyńska-van Genderen
09/2017
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