
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2022 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

EUROPOS SĄJUNGA IR JOS PREKYBOS PARTNERIAI

Laikui bėgant Europos Sąjungoje gaminama vis mažiau darbui imlių nedidelės
vertės gaminių ir vis dažniau specializuojamasi gaminant didesnės vertės firmines
prekes. ES ekonomika yra atvira, todėl prekyba jai labai svarbi. Siekdama pašalinti
prekybos kliūtis ir sudaryti vienodas sąlygas savo įmonėms, Sąjunga derasi dėl
keleto laisvosios prekybos susitarimų (LPS). ES taip pat yra Pasaulio prekybos
organizacijos (PPO) steigėja ir svarbi jos veikėja.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 straipsnyje bendra prekybos
politika apibrėžta kaip išimtinė Europos Sąjungos kompetencijos sritis.

ESMINIS ES VAIDMUO

ES, Kinijos ir JAV ekonomikos yra didžiausios pasaulyje, kiekviena iš jų sukuria
apie 16 proc. viso pasaulio bendrojo vidaus produkto (BVP). Dėl savo BVP, kuris
sudaro maždaug 13 trln. EUR, ir dėl rinkos atvirumo ES atlieka labai svarbų vaidmenį
formuodama pasaulio prekybos sistemą, be kita ko, remdama PPO. Dėl atviros
ekonomikos ES įgijo didelį pranašumą, atsižvelgiant į tai, kad daugiau kaip 30 mln.
darbo vietų ES priklauso nuo išorės prekybos, be to, prognozuojama, kad pasaulio
ekonomikos augimas vyks visų pirma už Europos ribų. Nauji ekonomikos veikėjai ir
technologinės inovacijos, ypač skaitmeninimas, labai pakeitė tarptautinės prekybos
struktūrą ir pobūdį. Šiuo metu pasaulio ekonomika yra itin integruota, o įprastinę
prekybą pagamintomis prekėmis didžia dalimi pakeitė pasaulinės tiekimo grandinės.
Nors 2009 m. pasaulinė finansų krizė padarė neigiamą poveikį Sąjungos ekonominės
veiklos rezultatams, ES sugebėjo išsaugoti gana tvirtą poziciją prekybos prekėmis
srityje ir sustiprino savo vadovaujamąjį vaidmenį prekybos paslaugomis srityje. Dėl
COVID-19 pandemijos visame pasaulyje sulėtėjo ekonomikos augimas ir prekyba, o
tai paskatino diskusijas dėl pramonės sugrąžinimo į Europą (vadinamojo į kitas šalis
perkeltos veiklos sugrąžinimo). Į kitas šalis perkelta veikla turbūt bus sugrąžinama tik
selektyviai itin svarbiuose sektoriuose ir tikimasi, kad pasaulinės tiekimo grandinės
toliau bus nepaprastai svarbios.

EUROPOS KOMISIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Tarptautinė prekyba buvo vienas iš pirmųjų sektorių, kuriame valstybės narės susitarė
sutelkti savo suverenias teises. Taigi jos pavedė Komisijai tvarkyti prekybos reikalus,
taip pat derėtis dėl tarptautinių prekybos susitarimų valstybių narių vardu. Kitaip
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tariant, ES, veikdama kaip vienas subjektas, derasi dėl dvišalių ir daugiašalių prekybos
susitarimų visų savo valstybių narių vardu. Kaip matyti iš rezultatų PPO ginčų
sprendimo sistemoje, ES sugebėjo apginti savo interesus tarptautinės prekybos
ginčuose. ES taip pat naudoja tarptautinės prekybos priemones siekdama propaguoti
savo vertybes ir politikos kryptis ir bando siekti, kad jos reguliavimo praktika būtų
taikoma likusioje pasaulio dalyje. ES tradiciškai pritaria atvirai ir sąžiningai tarptautinei
prekybos sistemai.
Lisabonos sutartimi sustiprintas Europos Parlamento vaidmuo, jis tapo lygias teises
su Taryba turinčia teisėkūros institucija, kai sprendžiami su prekyba ir investicijomis
susiję klausimai. Šia Sutartimi Parlamentui taip pat pavesta aktyviau dalyvauti derybose
dėl tarptautinių prekybos susitarimų ir jų ratifikavimo procese, nes dabar privaloma
gauti Parlamento pritarimą. Visgi tam tikri prekybos politikos elementai ir toliau
priklauso valstybių narių kompetencijos sričiai. 2017 m. gegužės 16 d. Europos
Sąjungos Teisingumo Teismas paskelbė nuomonę, kurioje paaiškino, kaip padalijamos
nacionalinės ir ES kompetencijos sritys.

PREKYBOS POLITIKA IR KRYPTYS

XXI a. pirmąjį dešimtmetį daugiašalėms PPO deryboms dėl Dohos vystymosi
darbotvarkės atsidūrus aklavietėje ES turėjo rasti alternatyvių geresnio patekimo į
trečiųjų šalių rinkas užtikrinimo būdų. Taigi buvo sudaryti naujos kartos visapusiški
laisvosios prekybos susitarimai (LPS), kuriais reglamentuojama daugiau klausimų nei
vien muitų tarifų mažinimas ir prekyba prekėmis. Pirmasis toks naujos kartos LPS
buvo sudarytas su Pietų Korėja ir, Europos Parlamentui jį ratifikavus, oficialiai įsigaliojo
2015 m. gruodžio mėn. Tokią naują politiką patvirtina ES ir Peru, Kolumbijos, o
vėliau ir Ekvadoro (nuo 2017 m.) daugiašalis prekybos susitarimas (laikinai galiojantis
nuo 2013 m.), asociacijos susitarimas su Centrinės Amerikos šalimis, kurio prekybos
ramstis laikinai taikomas nuo 2013 m. (su Hondūru, Nikaragva, Panama, Kosta Rika,
Salvadoru ir Gvatemala), ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas
(IEPS) (laikinai taikomas nuo 2017 m. rugsėjo mėn.), ES ir Singapūro LPS (galiojantis
nuo 2019 m. pabaigos) ir ES ir Vietnamo LPS (galiojantis nuo 2020 m. vidurio).
Ekonominės partnerystės susitarimas su Japonija įsigaliojo 2019 m. vasario 1 d.
Kadangi derybos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) su JAV
buvo sustabdytos 2016 m., ES dėmesį sutelkė į susitarimus su JAV konkrečiose srityse,
pvz., tarifų pramoninėms prekėms ar atitikties vertinimo. 2019 m. baigtos derybos dėl
prekybos susitarimo su MERCOSUR narėmis steigėjomis. Susitarimo projektas dar
turi būti ratifikuotas. Derybos dėl visapusiško ir plataus užmojo susitarimo su Naująja
Zelandija sėkmingai užbaigtos 2022 m. birželio 30 d.ES taip pat pradėjo derybas dėl
LPS su Indonezija, Tunisu, Filipinais ir Australija. Derybos su Indija atnaujintos 2021 m.,
o derybos su Malaizija ir Tailandu bus tęsiamos, kai tik bus tam palankios aplinkybės.
2015 m. strategija „Prekyba visiems“ buvo siekiama nustatyti ES prekybos politiką,
kurią įgyvendinant būtų suderinamas ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo bei
investicijų skatinimas ir sąžiningos prekybos atsižvelgiant į pagarbą žmogaus teisėms ir
aplinkai siekis. Joje taip pat raginama atnaujinti ir reformuoti PPO. 2021 m. vasario mėn.
Komisija pristatė savo prekybos politikos peržiūrą „Atvira, tvari ir ryžtinga prekybos
politika“, kuria siekiama nustatyti prekybos politikos kryptį iki 2030 m. Prekybos politikos
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peržiūra pakeičia 2015 m. strategiją „Prekyba visiems“ ir atspindi nuo tada įvykusius
geopolitinius pokyčius: į prekybos žodyną įtraukiami tokie terminai, kaip „ryžtingumas“
ir „atsparumas“, papildantys gerai žinomas sąvokas „sąžiningumas“ ir „tvarumas“. Ja
siekiama užtikrinti, kad įgyvendinant prekybos politiką būtų įveikti dabartiniai iššūkiai
ir sukurtos palankesnės sąlygos vykdyti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, taikant atviro
strateginio savarankiškumo modelį.

PAGRINDINIAI ES PREKYBOS PARTNERIAI

Europa yra didžiausia pasaulio pagamintų prekių ir paslaugų eksportuotoja, taip pat
ji yra didžiausia maždaug aštuoniasdešimties šalių eksporto rinka. 2020 m. Kinija
aplenkė JAV ir tapo didžiausia ES prekybos prekėmis partnere – visa prekybos su
ja dalis 2021 m. siekė 16,2 proc., palyginti su JAV tenkančia 14,7 proc. dalimi.
Jungtinė Karalystė po išstojimo iš ES yra trečia pagal dydį ES prekybos prekėmis
partnerė. Prekyba su ja sudaro 10,0 proc. visos prekybos prekėmis. Kitos svarbios
prekybos prekėmis partnerės yra šios (mažėjančia tvarka): Šveicarija (6,5 proc.), Rusija
(5,9 proc.), Turkija (3,7 proc.), Norvegija (3,1 proc.), Japonija (2,9 proc.), Pietų Korėja
(2,5 proc.) ir Indija (2,1 proc.)[1].
Kalbant apie prekybą paslaugomis, pagrindinis ES prekybos partneris yra JAV, po jų
eina Jungtinė Karalystė ir Šveicarija.
2020 m. dėl COVID-19 pandemijos labai sumažėjo tarptautinė prekyba prekėmis,
įskaitant ES prekybą su savo pagrindiniais prekybos partneriais. Rusijos
nepateisinamas ir neišprovokuotas karas prieš Ukrainą padarė poveikį energijos ir
maisto rinkoms. ES šalys aktyviai koordinuoja veiksmus, kuriais siekiama spręsti
kylančių kainų ir tiekimo trūkumo problemą.

INVESTICIJOS

ES yra didžiausia pasaulio investuotoja ir pagrindinė kitų subjektų tiesioginių užsienio
investicijų (TUI) vieta. 2009 m. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai dar labiau išplėsta
ES išskirtinė kompetencija tarptautinės prekybos klausimais, kuriai dabar priklauso
ir tiesioginės užsienio investicijos. Siekdama išsiaiškinti tikslius savo įgaliojimus
investicijų srityje Komisija paprašė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pateikti
nuomonę dėl ES ir Singapūro LPS. Teisingumo Teismas 2017 m. nuomonėje patvirtino,
kad dauguma TUI aspektų su kai kuriomis išimtimis, visų pirma ginčų sprendimo srityje,
priklauso ES kompetencijai.

Pasaulio TUI dalis 2020 m. (proc.)

Šalis Sukauptos TUI šalyje Sukauptos tiesioginės
investicijos užsienyje

ES 21,7 % 26,9 %
JAV 26,1 % 20,7 %

Kinija 4,6 % 6,0 %
Kanada 2,7 % 5,0 %

[1]Šaltinis: Europos Komisija: Svarbiausi prekybos partneriai 2021 m., Prekybos statistika.
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Japonija 0,6 % 5,1 %
Jungtinė Karalystė 5,3 % 5,2 %

Šaltinis: Europos Parlamento EXPO GD skaičiavimai grindžiami Europos
Komisijos / Eurostato duomenimis.
2020 m. gruodžio mėn. ES iš esmės užbaigė derybas dėl visapusiško susitarimo dėl
investicijų su Kinija, kuris dar turi būti ratifikuotas. Be to, turi būti ratifikuoti investicijų
apsaugos susitarimai su Singapūru ir Vietnamu. ES taip pat pradėjo derybas dėl
investicijų su Mianmaru ir išnagrinės galimybę pradėti panašias derybas su Taivanu ir
Honkongu. Galimybė pradėti derybas su Iranu bus svarstoma po to, kai jis prisijungs
prie PPO. 2020 m. gruodžio mėn. ES taip pat sudarė prekybos ir bendradarbiavimo
susitarimą su Jungtine Karalyste, kuriam Europos Parlamentas pritarė 2021 m.
gegužės mėn. ES ir Jungtinės Karalystės susitarimu numatomi nuliniai muitų tarifai
prekybai prekėmis, taip pat jis apima investicijas ir kelias kitas politikos sritis.

Wolfgang Igler
09/2022
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