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CAIDREAMH TRASATLANTACH: NA
STÁIT AONTAITHE AGUS CEANADA

Tá na luachanna céanna ag AE, na Stáit Aontaithe agus Ceanada maidir leis an
daonlathas, cearta an duine, an smacht reachta agus an tsaoirse eacnamaíoch agus
pholaitiúil, agus tá údair imní fhorluiteacha acu maidir le beartas eachtrach agus an
tslándáil. Tá an dlúthchomhar agus an caidreamh straitéiseach leis na Stáit Aontaithe
agus Ceanada ina thosaíocht fós ag AE.

CAIDREAMH GNÓTHAÍ EACHTRACHA AE-NA STÁT AONTAITHE

Tá an dlúthchomhar agus an caidreamh straitéiseach atá idir an tAontas Eorpach
agus a Bhallstáit agus na Stáit Aontaithe bunaithe ar stair choiteann agus ar thacar
de luachanna daonlathacha atá acu i gcoitinne. Is nithe iad sin atá ríthábhachtach
do shlándáil agus do rathúnas an dá chomhpháirtí araon. Oibríonn AE agus
na Stáit Aontaithe i ndlúthchomhar le chéile i roinnt réimsí beartas eachtrach
agus comhthéacsanna geografacha, amhail an tslándáil, an comhar fuinnimh agus
teicneolaíochta, an Rúis, an Úcráin, na Balcáin Thiar agus an fhrithsceimhlitheoireacht.
Le hoirniú Joe Biden mar Uachtarán na Stát Aontaithe an 20 Eanáir 2021, tugadh
spreagadh do chaidreamh AE-na Stát Aontaithe, a chuaigh in olcas le linn théarma
an Uachtaráin Trump. I mí na Nollag 2020, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach agus
Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus
don Bheartas Slándála (Leas-Uachtarán / Ardionadaí) clár oibre uaillmhianach AE-na
Stát Aontaithe don athrú domhanda, lena sainaithnítear réimsí comhair. Leanadh den
mhóiminteam sin le hidirphlé slándála agus cosanta AE-na Stát Aontaithe, chomh maith
leis an gComhairle Trádála agus Teicneolaíochta a seoladh ag an gCruinniú Mullaigh
idir AE agus na Stáit Aontaithe an 15 Meitheamh 2021. Seoladh an Chomhairle Trádála
agus Teicneolaíochta chun cóineasú rialála trasatlantach a chur chun cinn agus chun
sineirgí níos dlúithe a chruthú i seasaimh bheartais agus i socrú caighdeán. Ag an
dara cruinniú den Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta, a bhí ar siúl i mí na
Bealtaine 2022, thángthas ar chonclúidí maidir le fogha na Rúise i gcoinne na hÚcráine,
maidir le hIdirphlé trípháirteach Trádála agus Saothair a bhunú, maidir le caighdeáin
teicneolaíochta agus slándáil na slabhraí soláthair.
I mí Dheireadh Fómhair 2021, ghlac Parlaimint na hEorpa rún maidir leis an gcaidreamh
idir AE agus na Stáit Aontaithe, inar aithníodh éagsúlachtaí trasatlantacha leanúnacha
ach inar iarradh ar an dá thaobh an t-iltaobhachas a neartú agus oibriú le chéile ar
chuspóirí comhroinnte eachtracha, slándála agus eacnamaíocha, lena n-áirítear an
phaindéim, cearta an duine agus athchóiriú cánach ar an leibhéal domhanda.
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IDIRPHLÉ IDIRPHARLAIMINTEACH – PRÓISEAS AN IDIRPHLÉ
THRASATLANTAIGH REACHTÓIRÍ

Téann an caidreamh atá idir an Pharlaimint agus Comhdháil na Stát Aontaithe siar
go 1972. Rinneadh an caidreamh a uasghrádú agus a bhuanú le bunú an Idirphlé
Thrasatlantaigh Reachtóirí (TLD) in 1999. San idirphlé déantar Feisirí de Pharlaimint
na hEorpa agus comhaltaí de Theach na nIonadaithe sna Stáit Aontaithe a thabhairt
le chéile ag cruinnithe idirpharlaiminteacha (IPManna) débhliantúla a ndéantar a
suíomh a mhalartú idir na Stáit Aontaithe agus an Eoraip. Measann an dá thaobh gur
fóram maith iad IPManna le haghaidh comhar dearfach agus cuiditheach. Déanann
na reachtóirí a fhreastalaíonn ar na cruinnithe sin tuairimí a mhalartú maidir le
saincheisteanna polaitiúla ríthábhachtacha ar ábhair leasa fhrithpháirtigh iad, amhail
trádáil agus an comhar eacnamaíoch, dúshláin maidir le beartas eachtrach agus
an tslándáil agus cosaint, i measc nithe eile. Tá tábhacht shuntasach ag baint le
hidirphlé polaitiúil trasatlantach i bhfianaise fhreagracht reachtach agus chumhacht
Chomhdháil na Stát Aontaithe i ndáil le hidirghabháil na Stát Aontaithe a údarú i
ngéarchéimeanna domhanda agus múnlú rannpháirtíocht na Stát Aontaithe in institiúidí
rialachais domhanda. Tionóladh an 84ú IPM AE-na Stát Aontaithe i bPáras, an
Fhrainc, i mí na Bealtaine 2022. Áiríodh tacaíocht thrasatlantach don Úcráin, seasaimh
bheartais AE agus na Stát Aontaithe i leith na Rúise agus na Síne, an Comhairle
Trádála agus Teicneolaíochta, slándáil fuinnimh agus an aeráid i measc na n-ábhar a
ndearnadh plé orthu. I ráiteas comhpháirteach a síníodh ag deireadh an chruinnithe,
sainíodh tuilleadh an toradh a bhí ar an bplé agus ar an raon feidhme don idirphlé
trasatlantach agus don chomhar trasatlantach amach anseo. Tá an 85ú IPM AE-na
Stát Aontaithe beartaithe do thús mhí na Nollag 2022.

CAIDREAMH EACNAMAÍOCH AE-NA STÁT AONTAITHE

Is iad AE agus na Stáit Aontaithe trádálaithe agus infheisteoirí móra an domhain. Is é
AE an geilleagar is mó ar domhan, arb ionann é agus 25.1 % d’OTI an domhain agus
17 % den trádáil. Is iad na Stáit Aontaithe an dara geilleagar is mó ar domhan, arb
ionann é agus 24 % d’OTI an domhain agus 11 % den trádáil.
Le rialtas Biden, is mian le AE oibriú i ndlúthchomhar leis na Stáit Aontaithe chun
bacainní déthaobhacha trádála a réiteach, lena n-áirítear na cinn sin a tháinig chun cinn
nuair a bhí an rialtas roimhe seo i gcumhacht, trí réitigh idirbheartaithe amhail i gcás
Airbus/Boeing de chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT), agus athchóiriú ar
EDT a chur chun cinn agus an Chomhairle nua Trádála agus Teicneolaíochta a bhunú.
Le linn imeacht tionscnaimh den Chomhairle an 29 Meán Fómhair 2021, chuaigh na
Stáit Aontaithe agus AE i mbun sraith idirphlé ar leith chun aghaidh a thabhairt ar
fhreagracht na n-ardán ar líne agus na mórtheicneolaíochta, oibriú i gcomhar le chéile
ar chánachas cothrom agus saobhadh ar an margadh, agus cur chuige coiteann a
fhorbairt maidir le teicneolaíochtaí criticiúla a chosaint. Tá an intleacht shaorga, sreafaí
sonraí agus comhar maidir le rialáil agus caighdeáin mar chuid de thograí AE le
haghaidh clár oibre níos dearfaí i dtaca le rialtas na Stát Aontaithe.
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Léirítear céim ionsar chomhar athnuaite idir an dá thaobh le comhaontú (comhaontú
na ngliomach) an 21 Lúnasa 2020 idir Ionadaí Trádála na Stát Aontaithe agus
Coimisinéir Trádála AE maidir le laghdú ar tharaifí. Rinne an Pharlaimint an comhaontú
a fhormhuiniú an 26 Samhain 2020. Tá díospóid aerárthaí sibhialta Airbus/Boeing ag
teannadh le toradh dearfach anois. Chinn Comhlacht EDT um Réiteach Díospóide
go bhfuil an locht ar an Aontas agus ar na Stáit Aontaithe araon toisc gur lean
siad d’fhóirdheontais neamhdhleathacha a chur ar fáil dá monaróirí aerárthaí. An
5 Márta 2021, d’fhógair an tUachtarán Biden agus Uachtarán an Choimisiúin, Ursula
von den Leyen, fionraíocht shealadach fhrithpháirteach ceithre mhí na dtaraifí a
forchuireadh in 2020. Tháinig sé sin sna sála ar dhíospóid dhlíthiúil 16 bliana ag
EDT. Ag an gCruinniú Mullaigh idir AE agus na Stáit Aontaithe i mí an Mheithimh
2021, tháinig na páirtithe ar chomhaontú cúig bliana (bailí go dtí an 11 Iúil 2026)
maidir leis an díospóid sheanbhunaithe. Tháinig siad ar chomhthuiscint maidir le creat
comhoibritheach i dtaca le hAerárthaí Móra Sibhialta, lena ndírítear ar chuir chuige
maidir le beartas iomaíochta agus forfheidhmiú, lena méadaítear comhar in earnáil na
teicneolaíochta, lena seachnaítear dlíthíocht amach anseo agus lena dtugtar aghaidh
ar bhealach níos éifeachtaí ar an dúshlán a bhaineann le geilleagair neamh-mhargaidh.
Maidir le sáinn eile a eascraíonn as taraifí a bheith á bhforchur ag na Stáit Aontaithe
ar allmhairí cruach agus alúmanaim faoi Roinn 232 den Acht um Fhairsingiú Trádála
(allmhairí a chuireann an tslándáil náisiúnta i mbaol), tháinig AE agus na Stáit Aontaithe
ar chomhaontú maidir le baint shealadach (go dtí mí Dheireadh Fómhair 2023) na
dtaraifí faoi Roinn 232 ar mhéideanna stairiúla onnmhairí cruach agus alúmanaim
AE. Chomhaontaigh an dá bhloc freisin socrú a lorg chun dícharbónú na dtionscal
cruach agus alúmanaim a éascú, chomh maith le haghaidh a thabhairt ar shaincheist
na ró-acmhainne sna tionscail sin mar gheall ar chleachtais neamh-mhargaidh i roinnt
geilleagar.
Ba iad na Stáit Aontaithe ceann scríbe príomha onnmhairí AE in 2021, lenar
ionsúdh 18.3 % d’earraí onnmhairithe AE san iomlán (i gcomparáid le 10.3 % i gcás na
Síne). Rangaíodh na Stáit Aontaithe sa dara háit i measc chomhpháirtithe allmhairithe
AE, agus rinne siad 11 % d’earraí allmhairithe AE a sholáthar.

Trádáil in earraí AE-na Stát Aontaithe 2019-2021 (EUR billiún)

Bliain
Allmhairí earraí

AE ó na Stáit
Aontaithe

Onnmhairí
earraí AE

chuig na Stáit
Aontaithe

Iarmhéid
AE (earraí)

2019 235.2 384.6 + 149.4
2020 203 353.2 + 150.2
2021 232.5 399.6 + 167.1

Foinse: An Coimisiún Eorpach, AS TRADE
Is iad na Stáit Aontaithe an príomhchomhpháirtí atá ag AE i gcás trádáil idirnáisiúnta
i seirbhísí. I dteannta a chéile, is ionann geilleagair an dá chríoch agus níos mó ná
40 % d’OTI an domhain agus níos mó ná 40 % den trádáil dhomhanda in earraí agus
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i seirbhísí. Ó 2016 i leith, áfach, tá comhardú na trádála tar éis aistriú go heasnamh
trádála do AE i seirbhísí, arb ionann é faoi láthair agus EUR 75.3 billiún.

Trádáil i seirbhísí AE-na Stát Aontaithe 2019-2021 (EUR billiún)

Bliain
Allmhairí

seirbhísí AE ó na
Stáit Aontaithe

Onnmhairí
seirbhísí AE

chuig na Stáit
Aontaithe

Iarmhéid
AE

(seirbhísí)

2019 229 208.5 - 20.5
2020 2461.3 1783.2 - 678.1
2021 305.4 220.8 - 84.6

Foinse: An Coimisiún Eorpach, AS TRADE
Is iad AE agus na Stáit Aontaithe infheisteoirí is mó a chéile, agus infheistíocht iomlán
na Stát Aontaithe in AE trí huaire níos airde ná i gcás na hÁise ar fad. Tá infheistíocht
AE sna Stáit Aontaithe thart ar ocht n-uaire níos airde ná infheistíocht AE san India
agus sa tSín le chéile. Le blianta beaga anuas, áfach, bhí roinnt míbhuntáistí ann, agus
sreafaí diúltacha infheistíochta ó na Stáit Aontaithe isteach in AE agus ó AE isteach
sna Stáit Aontaithe in 2018. Bhí athchothromú ar iarmhéid stoic AE mar thoradh air sin,
arbh ionann é agus easnamh de EUR 4227.1 billiún in 2021 i gcomparáid le barrachas
de EUR 260.5 billiún in 2018. D’fhéadfaí a áiteamh gurb í an infheistíocht dhíreach
dhéthaobhach – ar tiomantas fadtéarmach í de réir a comhdhéanamh – an spreagadh
do chaidreamh tráchtála trasatlantach. Déantar treisiú air sin de bharr gurb ionann
an trádáil idir máthairchuideachtaí agus fiontair chleamhnaithe in AE agus sna Stáit
Aontaithe agus níos mó ná aon trian den trádáil thrasatlantach ina hiomláine. Léirítear
sna meastacháin go ndéanann cuideachtaí AE agus na Stát Aontaithe atá ag feidhmiú
ar chríocha a chéile poist a chur ar fáil do níos mó ná 14 mhilliún duine.

Stoic infheistíochta dhéthaobhacha AE-na Stát Aontaithe 2018-2020 (EUR billiún)

Bliain

Stoic infheistíocht
dhíreach choigríche

(IDC) na Stát
Aontaithe in AE

Stoic IDC AE sna
Stáit Aontaithe Iarmhéid

2018 1859.1 2119.6 + 260.5
2019 2003.1 2161.5 + 158.4
2020 2317 2089.9 - 227.1

Foinse: An Coimisiún Eorpach, AS TRADE

IDIRPHLÉ POLAITIÚIL AE-CHEANADA

Tá Ceanada ar cheann de na comhpháirtithe is sine agus is dlúithe dá bhfuil ag AE.
Rinneadh an comhar idir AE agus Ceanada a neartú go mór le blianta beaga anuas, ar
comhar é atá bunaithe ar luachanna comhroinnte, ar stair fhada dhlúthchomhair agus
ar naisc láidre idir daoine.
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Cuireadh tús le caidreamh déthaobhach sna 1950idí ar bhonn eacnamaíoch agus
rinneadh dlúth-chomhpháirtíocht straitéiseach a fhorbairt as an gcaidreamh sin ó shin i
leith. Saothraíonn AE agus Ceanada go dlúth le chéile ar dhúshláin dhomhanda amhail
an comhshaol, an t-athrú aeráide, slándáil fuinnimh agus cobhsaíocht réigiúnach agus
is dlúthpháirtithe iad i gcomhthéacs G7 agus G20. Rannpháirtí rialta is ea Ceanada
le misin Chomhbheartas Slándála agus Cosanta AE agus bhí sé rannpháirteach i 24
mhisean breathnóireachta AE um toghcháin ó 2005 i leith. An 14 Nollaig 2021, tugadh
cuireadh oifigiúil do Cheanada páirt a ghlacadh i dtionscadail aonair Buanchomhair
Struchtúrtha (PESCO) maidir leis an tSoghluaisteacht Mhíleata, rud a chuirfeadh
tuilleadh feabhais ar an gcomhar míleata idir AE agus Ceanada.
Comhaontú polaitiúil cuimsitheach is ea an Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí idir
AE agus Ceanada (SPA), a tháinig in ionad Chreat-Chomhaontú 1976, atá dírithe ar
neartú a dhéanamh ar an gcomhar déthaobhach i roinnt réimsí beartais eachtraigh
agus réimsí earnalácha, lena n-áirítear an tsíocháin agus an tslándáil idirnáisiúnta,
frithsceimhlitheoireacht, bainistiú géarchéime, slándáil mhuirí, rialachas domhanda,
fuinneamh, iompar, taighde agus forbairt, an tsláinte, an comhshaol agus an t-athrú
aeráide agus an tArtach.
Shínigh AE agus Ceanada an SPA an 30 Deireadh Fómhair 2016, ag Cruinniú
Mullaigh AE-Cheanada agus fuair sé tacaíocht na Parlaiminte i mí Feabhra 2017. Tá
comhpháirteanna móra den chomhaontú i bhfeidhm go sealadach ón 1 Aibreán 2017.
I mí Iúil 2022, ba í an Bheilg an 22ú Ballstát de chuid AE a dhaingnigh an SPA.
Cuirfear an comhaontú i bhfeidhm ina iomláine tar éis do na Ballstáit uile é a dhaingniú.
Chun éascú a dhéanamh ar an gcomhar sa chomhthéacs sin, rinneadh roinnt institiúidí
comhpháirteacha a chur ar bun agus táthar i mbun dianidirphlé ar leibhéal an
státseirbhísigh agus ar an leibhéal aireachta. An 16 Bealtaine 2022, tionóladh an
tríú cruinniú de Chomhchoiste Aireachta AE-Cheanada sa Bhruiséil agus ba é an
Leas-Uachtarán / Ardionadaí Josep Borrell agus Aire Gnóthaí Eachtracha Cheanada
Mélanie Joly a bhí sa chathaoir (féach an ráiteas comhpháirteach). Rinneadh cruinniú
mullaigh AE-Cheanada is déanaí idir Príomh-Aire Cheanada agus Uachtaráin na
Comhairle Eorpaí agus an Choimisiúin Eorpaigh a thionól go pearsanta sa Bhruiséil an
14 Meitheamh 2021 (féach an ráiteas comhpháirteach agus an preasagallamh).

IDIRPHLÉ IDIRPHARLAIMINTEACH

Le breis agus 40 bliain, tá Feisirí de Pharlaimint na hEorpa agus a gcomhpháirtithe as
Ceanada ag teacht le chéile ar bhonn bliantúil in IPManna, lena ndéantar a n-ionaid
a mhalartú idir AE agus Ceanada, chun forbairtí polaitiúla i gCeanada agus in AE a
phlé agus tuairimí a mhalartú maidir le saincheisteanna ar ábhar leasa fhrithpháirtigh
iad amhail trádáil, an t-athrú aeráide agus an imirce. Tagann an Toscaireacht don
Chaidreamh le Ceanada (D-CA) de chuid na Parlaiminte, atá comhdhéanta de FPEnna
sa IPM, le chéile go rialta ar feadh na bliana chun na cruinnithe idirpharlaiminteach
sin a ullmhú. Agus forbairt á déanamh ar an gComhaontú, ghlac an 38ú IPM ráiteas
comhpháirteach inar gheall an dá pharlaimint go ndéanfaí idirphlé leanúnach den
IPM trí chruinnithe rialta breise agus chomhaontaigh siad go ngníomhódh sé mar
chontrapháirt do na comhlachtaí eile arna mbunú faoin SPA. Tionóladh an 40ú
IPM in Strasbourg i mí an Mhárta 2019. Le linn phaindéim COVID-19 bhí go leor
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malartuithe neamhfhoirmiúla tuairimí ar siúl ar bhonn fíorúil. I mí Lúnasa 2022, thionóil
D-CA cruinniú comhpháirteach rathúil leis an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, le
saineolaithe maidir le cur chun feidhme cúig bliana an Chomhaontaithe Chuimsithigh
Eacnamaíoch agus Trádála (CETA).

CAIDREAMH EACNAMAÍOCH AE-CHEANADA

Is é an Comhaontú Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála (CETA) an toradh atá
ar fhorbairtí dearfacha i gcaidreamh trádála AE-Cheanada a cuireadh i gcrích le deich
mbliana anuas. Rinneadh an caidreamh eacnamaíoch, trádála agus infheistíochta idir
AE agus Ceanada a fheabhsú go mór leis an gcomhaontú, lenar osclaíodh na margaí
d’earraí, do sheirbhísí agus d’infheistíochtaí a chéile, lena n-áirítear soláthar poiblí.
Cruthaíodh freisin deiseanna d’fhás inbhuanaithe agus léiríodh luachanna comhroinnte
le CETA trína Chaibidil maidir le Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe agus a raon leathan
idirphléití, lena n-áirítear a fhóram rialta ar an tsochaí shibhialta. Is é CETA an chéad
chomhaontú eacnamaíoch déthaobhach de chuid AE chun córas cúirte infheistíochta
a ionchorprú ann le haghaidh díospóidí infheistíochta idir infheisteoirí agus stáit a
réiteach.
Síníodh an téacs ag Cruinniú Mullaigh AE-Cheanada an 30 Deireadh Fómhair 2016
agus thug an Pharlaimint a toiliú ina leith an 15 Feabhra 2017. Cuireadh tús le cur i
bhfeidhm sealadach na gcomhpháirteanna a thagann faoi inniúlacht AE an 21 Meán
Fómhair 2017. Déanfar CETA a chur i bhfeidhm go hiomlán tar éis a dhaingnithe sna
Ballstáit uile. I mí na Nollag 2020, bhí an Rómáin ar an 15ú Ballstát a dhaingnigh an
comhaontú. An 21 Meán Fómhair 2022, rinne AE agus Ceanada comóradh cúig bliana
CETA a cheiliúradh le cruinniú mullaigh maidir le teicneolaíocht ghlan agus imeacht
poiblí hibrideach maidir le tionchair CETA agus maidir leis na deiseanna a chruthaigh
CETA.
An 25 Márta 2021, thionóil Comhchoiste CETA a dhara cruinniú chun maoirseacht a
dhéanamh ar an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme Chomhaontú CETA, agus
thug sé dá aire an chaoi ar chabhraigh CETA leis an Aontas agus le Ceanada tionchar
eacnamaíoch COVID-19 a mhaolú (féach an forléargas ar fheidmhíocht na trádála).
Agus forbairt á déanamh ar an gcaidreamh níos dlúithe a tháinig as CETA, shínigh
AE agus Ceanada freisin an chomhpháirtíocht straitéiseach AE-Cheanada maidir le
hamhábhair an 21 Meitheamh 2021 chun comhtháthú slabhraí luacha amhábhar a
chur chun cinn tuilleadh agus comhar a fheabhsú maidir le heolaíocht, teicneolaíocht
agus nuálaíocht, chomh maith le critéir chomhshaoil, shóisialta agus rialachais, agus
caighdeáin idir na páirtithe.
Bhí Ceanada agus AE araon buailte ag taraifí na Stát Aontaithe ar chruach agus
alúmanam, agus bhí siad ar aon fhocal nach raibh bunús cuí leis na taraifí ó thaobh
cúrsaí eacnamaíocha de agus nach raibh siad ag luí le rialacha EDT. Mar thoradh air
sin, rinne AE agus Ceanada, in éineacht le cosantóirí eile ar an ord trádála atá bunaithe
ar rialacha, dlús a chur lena n-idirphlé ar shaincheisteanna trádála.
In 2020, bhí AE ar an tríú comhpháirtí trádála is mó a bhí ag Ceanada i ndiaidh na
Stát Aontaithe agus na Síne, arbh ionann an trádáil a rinne sé leis agus 8.2% d’earraí
comhcheangailte onnmhairithe agus allmhairithe Cheanada san iomlán. In 2020, rinne

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/ip_22_5654
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159505.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159548.pdf
https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/eu-and-canada-set-strategic-partnership-raw-materials-2021-06-21_ga#:~:text=The%20partnership%20will%20allow%20both,climate%2Dneutral%20and%20digitalised%20economies.
https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/eu-and-canada-set-strategic-partnership-raw-materials-2021-06-21_ga#:~:text=The%20partnership%20will%20allow%20both,climate%2Dneutral%20and%20digitalised%20economies.


Leathanaigh d’Fhíricí ar an Aontas Eorpach - 2023 7
www.europarl.europa.eu/factsheets/ga

AE earraí dar luach EUR 33.3 billiún a onnmhairiú chuig Ceanada agus rinne sé
earraí Cheanada arbh ionann iad agus EUR 20 billiún a ionsú. Rangaíodh Ceanada
san 11ú háit i measc chomhpháirtithe trádála idirnáisiúnta AE in 2021. Tá innealra, táirgí
mianracha, trealamh iompair agus ceimiceáin i measc na bpríomhearraí a thrádáiltear
idir an dá chomhpháirtí.

Trádáil in earraí AE-Cheanada 2019-2021 (EUR billiún)

Bliain Allmhairí earraí
AE ó Cheanada

Onnmhairí
earraí AE

chuig Ceanada

Iarmhéid
AE (earraí)

2019 20.9 38.3 + 17.4
2020 20.4 33.5 + 13.1
2021 23.6 37.3 + 13.7

Foinse: An Coimisiún Eorpach, AS TRADE
Tá trádáil i seirbhisí ina chuid thábhachtach de chaidreamh trádála AE-Cheanada.
In 2021, méadaíodh luach onnmhairí seirbhísí AE chuig Ceanada go EUR 16.2 billiún,
agus d’fhan allmhairí seirbhísí AE as Ceanada cobhsaí ag EUR 12.3 billiún. Roinnt
samplaí de na seirbhísí a thrádáiltear go minic idir AE agus Ceanada is ea seirbhísí
iompair, seirbhísí taistil agus seirbhísí cumarsáide. In 2020, mar gheall ar phaindéim
COVID-19, tháinig laghdú 21 % agus 33 % faoi seach ar thrádáil i seirbhísí ó Cheanada
go AE agus ó AE go Ceanada.

Trádáil i seirbhísí AE-Cheanada 2019-2021 (EUR billiún)

Bliain Allmhairí seirbhísí
AE ó Cheanada

Onnmhairí
seirbhísí AE

chuig Ceanada

Iarmhéid AE
(seirbhísí)

2019 14.3 21.7 + 7.4
2020 11.7 15.5 + 3.8
2021 12.3 16.2 + 3.9

Foinse: An Coimisiún Eorpach, AS TRADE
Ó thaobh IDC de, tá méideanna na n-infheistíochtaí atá déanta ag AE agus Ceanada i
ngeilleagair a chéile in 2018 beagnach ar chomhchéim. In 2019 agus 2020, i bhfianaise
phaindéim COVID-19, b’ionann stoic Cheanada in AE agus EUR 239.4 billiúin, arbh
ionann é agus laghdú 35 %, agus tháinig laghdú 25 % ar stoic AE i gCeanada in 2020.

Stoic infheistíochta dhéthaobhacha AE-Cheanada (EUR billiún)

Bliain Stoic FDI
Cheanada in AE Stoic FDI AE i gCeanada Iarmhéid

2018 368.0 369.4 + 1.4
2019 239.4 399.3 + 159.9
2020 241.3 296.8 +55.5

Foinse: An Coimisiún Eorpach, AS TRADE

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga


Leathanaigh d’Fhíricí ar an Aontas Eorpach - 2023 8
www.europarl.europa.eu/factsheets/ga

Tuula Turunen
10/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga

	Caidreamh Trasatlantach: na Stáit Aontaithe agus Ceanada
	Caidreamh gnóthaí eachtracha AE-na Stát Aontaithe
	Idirphlé idirpharlaiminteach – próiseas an Idirphlé Thrasatlantaigh Reachtóirí
	Caidreamh eacnamaíoch AE-na Stát Aontaithe
	Idirphlé polaitiúil AE-Cheanada
	Idirphlé idirpharlaiminteach
	Caidreamh eacnamaíoch AE-Cheanada


