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TRANSATLANTINIAI SANTYKIAI. JAV IR KANADA

ES, JAV ir Kanada vadovaujasi tomis pačiomis demokratijos vertybėmis, pripažįsta
žmogaus teises, teisinės valstybės principus ir ekonominės bei politinės laisvės
vertybes, joms taip pat svarbūs tie patys užsienio politikos ir saugumo klausimai.
ES ir toliau prioritetu laiko glaudų bendradarbiavimą su JAV ir Kanada ir strateginius
santykius su jomis.

ES IR JAV UŽSIENIO POLITIKOS SANTYKIAI

Glaudus Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų
bendradarbiavimas ir strateginiai santykiai grindžiami bendra istorija ir bendromis
demokratinėmis vertybėmis. Jie labai svarbūs abiejų partnerių saugumui ir gerovei.
ES ir JAV glaudžiai bendradarbiauja tam tikrose užsienio politikos srityse ir tam tikrų
geografinių zonų klausimais, kaip antai saugumas, bendradarbiavimas energetikos ir
technologijų srityse, Rusijos, Ukrainos, Vakarų Balkanų ir kovos su terorizmu klausimai.
2021 m. sausio 20 d. įvykusi JAV Prezidento Joe Bideno inauguracija suteikė postūmį
ES ir JAV santykiams, kurie pablogėjo Prezidento D. Trumpo kadencijos metu. 2020 m.
gruodžio mėn. Europos Komisija ir Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos
vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai paskelbė plataus užmojo
ES ir JAV pasaulinių pokyčių darbotvarkę, kurioje nustatytos bendradarbiavimo sritys.
Įgytas pagreitis nesulėtėjo 2021 m. birželio 15 d. ES ir JAV aukščiausiojo lygio
susitikime pradėjus ES ir JAV dialogą saugumo ir gynybos klausimais, taip pat įsteigus
Prekybos ir technologijų tarybą. Prekybos ir technologijų taryba buvo įsteigta siekiant
paspartinti transatlantinę reguliavimo konvergenciją ir sukurti glaudesnę politikos
krypčių ir standartų nustatymo sinergiją. 2022 m. gegužės mėn. įvykusiame antrajame
Prekybos ir technologijų tarybos posėdyje padarytos išvados dėl Rusijos agresijos
prieš Ukrainą, trišalio dialogo prekybos ir darbo klausimais užmezgimo, technologijų
standartų ir tiekimo grandinių saugumo.
2021 m. spalio mėn. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES ir JAV santykių,
kurioje pripažįstama, kad esama transatlantinių skirtumų, bet abi šalys raginamos
stiprinti daugiašališkumą ir bendradarbiauti bendros užsienio politikos, saugumo ir
ekonominių tikslų, be kita ko, pandemijos, žmogaus teisių ir visuotinės mokesčių
reformos, srityse.
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TARPPARLAMENTINIS DIALOGAS. TRANSATLANTINIS TEISĖS
AKTŲ LEIDĖJŲ DIALOGAS

Parlamento ir JAV Kongreso ryšiai užmegzti dar 1972 m. Pradėjus Transatlantinį teisės
aktų leidėjų dialogą (TTALD) 1999 m., šie santykiai atnaujinti ir įtvirtinti instituciškai.
Vykdant šį dialogą Europos Parlamento ir JAV Atstovų Rūmų nariai du kartus
per metus susitinka tarpparlamentiniuose susitikimuose, kurie pakaitomis rengiami
JAV ir Europoje. Abi šalys laiko šiuos susitikimus geru teigiamo ir konstruktyvaus
bendradarbiavimo forumu. Dialogo posėdžiuose dalyvaujantys teisės aktų leidėjai
keičiasi nuomonėmis abiem pusėms svarbiais politiniais klausimais, tokiais kaip, be kita
ko, prekyba ir ekonominis bendradarbiavimas, užsienio politikos iššūkiai bei saugumas
ir gynyba. Transatlantinio politinio dialogo svarba yra labai didelė, turint mintyje
Kongreso atsakomybę teisėkūros srityje ir galią suteikiant leidimus JAV intervencijoms
į pasaulines krizes ir formuojant JAV dalyvavimą pasaulinio valdymo institucijose.
2022 m. gegužės mėn. Paryžiuje (Prancūzija) įvyko 84-asis ES ir JAV tarpparlamentinis
susitikimas. Tarp aptartų temų buvo transatlantinė parama Ukrainai, ES ir JAV
politikos kryptys Rusijos ir Kinijos atžvilgiu, Prekybos ir technologijų taryba, energetinis
saugumas ir klimatas. Susitikimo pabaigoje pasirašytame bendrame pareiškime
išsamiau apibrėžti diskusijų rezultatai ir transatlantinio dialogo bei bendradarbiavimo
ateityje apimtis. 85-ąjį ES ir JAV tarpparlamentinį susitikimą numatyta surengti 2022 m.
gruodžio mėn. pradžioje.

ES IR JAV EKONOMINIAI SANTYKIAI

ES ir JAV yra pasaulio prekybos ir investicijų lyderės. ES ekonomika yra didžiausia
pasaulyje, jai tenka 25,1 proc. pasaulio BVP ir 17 proc. prekybos. JAV ekonomika yra
antra pagal dydį pasaulyje, jai tenka 24 proc. pasaulio BVP ir 11 proc. prekybos.
Darbą pradėjus J. Bideno administracijai, ES norėtų glaudžiai bendradarbiauti su
JAV, kad derybų keliu pašalintų dvišalės prekybos trukdžius, įskaitant tokius buvusios
administracijos metu atsiradusius trukdžius, kaip bendrovių „Airbus“ ir „Boeing“ ginčas
Pasaulio Prekybos Organizacijoje (PPO), taip pat vadovautų PPO reformai ir plėtotų
naują Prekybos ir technologijų tarybą. Inauguravus Tarybą 2021 m. rugsėjo 29 d., JAV
ir ES pradėjo konkrečius dialogus dėl interneto platformų ir didžiųjų technologijų įmonių
atsakomybės, siekiant bendradarbiauti sąžiningo apmokestinimo ir rinkos iškraipymo
srityse ir parengti bendrą požiūrį į ypatingos svarbos technologijų apsaugą. Dirbtinis
intelektas, duomenų srautai ir bendradarbiavimas reglamentavimo ir standartų srityje
taip pat yra ES pasiūlymų dėl pozityvesnės darbotvarkės su JAV administracija dalis.
2020 m. rugpjūčio 21 d. JAV prekybos atstovo ir už prekybą atsakingo Komisijos
nario susitarimas dėl muitų tarifų mažinimo (vadinamasis susitarimas dėl omarų)
buvo postūmis atnaujinti abiejų šalių bendradarbiavimą. Parlamentas pritarė šiam
susitarimui 2020 m. lapkričio 26 d. Bendrovių „Airbus“ ir „Boeing“ ginčas dėl civilinių
orlaivių neužilgo turėtų būti konstruktyviai išspręstas. PPO Ginčų sprendimo taryba
tiek JAV, tiek ES pripažinto pažeidinėjančiomis taisykles dėl to, kad jos ir toliau teikia
neteisėtas subsidijas savo orlaivių gamintojoms. 2021 m. kovo 5 d. Prezidentas Joe
Biden ir Komisijos Pirmininkė Ursula von den Leyen paskelbė apie abipusį laikiną
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keturių mėnesių trukmės 2020 m. nustatytų tarifų sustabdymą. Tai padaryta po 16
metų trukusio teisinio ginčo PPO. 2021 m. birželio mėn. įvykusiame ES ir JAV
aukščiausiojo lygio susitikime šalys pasiekė ilgalaikį ginčą išsprendžiantį penkerių
metų susitarimą (galiojantį iki 2026 m. liepos 11 d.). Jos pritarė susitarimui dėl
bendradarbiavimo didelių civilinių orlaivių srityje sistemos, kuriame daugiausia dėmesio
skiriama konkurencijos politikos ir vykdymo užtikrinimo metodams, stiprinamas
bendradarbiavimas technologijų sektoriuje, užkertamas kelias bylinėjimuisi ateityje ir
veiksmingiau sprendžiamos su ne rinkos ekonomikos šalimis susijusios problemos.
Dėl dar vienos aklavietės, susidariusios dėl JAV nustatytų muitų tarifų plieno ir aliuminio
importui pagal Prekybos plėtros akto 232 skirsnį (importas kelia grėsmę nacionaliniam
saugumui), ES ir JAV susitarė laikinai (iki 2023 m. spalio mėn.) panaikinti 232 skirsnio
muitų tarifus istoriniam ES plieno ir aliuminio eksporto kiekiui. Abu blokai taip pat
susitarė siekti susitarimo, kuriuo būtų sudarytos palankesnės sąlygos mažinti plieno
ir aliuminio pramonės priklausomybę nuo iškastinio kuro, taip pat spręsti perteklinių
pajėgumų šiose pramonės šakose problemą, kylančią dėl ne rinkos praktikos kai
kuriose šalyse.
2021 m. JAV buvo svarbiausia ES eksporto paskirties vieta, į šią šalį nukreipta
18,3 proc. viso ES prekių eksporto (palyginti su 10,3 proc. eksporto į Kiniją). JAV yra
antra pagal dydį ES importo partnerė – ji tiekia 11 proc. į ES importuojamų prekių.

ES ir JAV prekyba prekėmis 2019–2021 m. (mlrd. EUR)

Metai ES prekių
importas iš JAV

ES prekių
eksportas

į JAV

ES balansas
(prekės)

2019 235,2 384,6 + 149,4
2020 203 353,2 + 150,2
2021 232,5 399,6 + 167,1

Šaltinis: Europos Komisija, Prekybos GD.
JAV yra pagrindinė ES partnerė tarptautinės prekybos paslaugomis srityje. Abiejų
teritorijų ekonomika sudaro daugiau kaip 40 proc. pasaulio BVP ir daugiau kaip
40 proc. pasaulinės prekybos prekėmis ir paslaugomis. Vis dėlto, nuo 2016 m. prekybos
balansas perėjo prie ES prekybos paslaugomis deficito, kuris šiuo metu siekia 75,3
mlrd. EUR.

ES ir JAV prekyba paslaugomis 2019–2021 m. (mlrd. EUR)

Metai ES paslaugų
importas iš JAV

ES paslaugų
eksportas į JAV

ES
balansas

(paslaugos)
2019 229 208,5 – 20,5
2020 2461,3 1783,2 – 678,1
2021 305,4 220,8 – 84,6

Šaltinis: Europos Komisija, Prekybos GD.
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ES ir JAV yra didžiausios viena kitos investuotojos, o bendros JAV investicijos ES tris
kartus didesnės nei visoje Azijoje. ES investicijos JAV yra maždaug aštuonis kartus
didesnės nei bendros ES investicijos Indijoje ir Kinijoje. Tačiau pastaraisiais metais
būta tam tikrų neigiamų tendencijų: 2018 m. investicijų srautai iš JAV į ES ir iš ES į
JAV buvo neigiami. Dėl to perbalansuotas ES sukauptųjų investicijų balansas, kuris
2021 m. sudarė 4227,1 mlrd. EUR deficitą, palyginti su 260,5 mlrd. EUR pertekliumi
2018 m. 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 2018–2020 m. (mlrd. EUR)

Metai
JAV sukauptosios

tiesioginės užsienio
investicijos (TUI) ES

ES sukauptosios
TUI JAV Balansas

2018 1859,1 2119,6 + 260,5
2019 2003,1 2161,5 + 158,4
2020 2317 2089,9 – 227,1

Šaltinis: Europos Komisija, Prekybos GD.

ES IR KANADOS POLITINIS DIALOGAS

Kanada yra viena iš seniausių ir artimiausių Europos Sąjungos partnerių. ES
ir Kanados bendradarbiavimas, grindžiamas bendromis vertybėmis, ilga glaudaus
bendradarbiavimo istorija ir tvirtais žmonių tarpusavio ryšiais, per pastaruosius kelerius
metus buvo gerokai sustiprintas.
Praėjusio amžiaus 6-ajame dešimtmetyje užmegzti ekonominiai dvišaliai santykiai
vystėsi ir ilgainiui tapo tvirta strategine partneryste. ES ir Kanada glaudžiai
bendradarbiauja spręsdamos pasaulinius uždavinius, pavyzdžiui, aplinkos, klimato
kaitos, energetinio saugumo ir regioninio stabilumo klausimus ir yra tvirtos partnerės
G7 ir G20 forumuose. Kanada reguliariai dalyvauja ES bendros saugumo ir gynybos
politikos misijose ir nuo 2005 m. dalyvavo 24-iose ES rinkimų stebėjimo misijose.
2021 m. gruodžio 14 d. Kanada buvo oficialiai pakviesta dalyvauti atskiruose nuolatinio
struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) karinio mobilumo projektuose, kuriais toliau
stiprinamas ES ir Kanados karinis bendradarbiavimas.
ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimas (SPS), kuris pakeitė 1976 m.
Pagrindų susitarimą, yra išsamus 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 plėtrą, sveikatą, aplinką, klimato
kaitą ir Arkties regioną.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://www.eeas.europa.eu/eeas/missions-and-operations_en#:~:text=Under%20the%20Common%20Security%20and,on%20civilian%20and%20military%20assets.
https://www.eeas.europa.eu/eeas/missions-and-operations_en#:~:text=Under%20the%20Common%20Security%20and,on%20civilian%20and%20military%20assets.
http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/06/pesco-canada-norway-and-the-united-states-will-be-invited-to-participate-in-the-project-military-mobility/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet-0_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet-0_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/13529/EU-Canada%20Strategic%20Partnership%20Agreement
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:21976A0706(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:21976A0706(01)
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/jcc_annual_report_-_27_january_-_final_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/jcc_annual_report_-_27_january_-_final_en.pdf


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2022 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

Per 2016 m. spalio 30 d. ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimą Kanada
ir ES pasirašė strateginės partnerystės susitarimą, kuriam 2017 m. vasario mėn.
pritarė Parlamentas. Daug susitarimo dalių laikinai taikomos nuo 2017 m. balandžio
1 d. 2022 m. liepos mėn. Belgija tapo 22-ąja ES valstybe nare, ratifikavusia
susitarimą. Visapusiškai jis bus pradėtas taikyti, kai jį ratifikuos visos valstybės
narės. Siekiant palengvinti bendradarbiavimą pagal šį susitarimą, buvo įsteigta keletas
bendrų institucijų ir vyksta intensyvus dialogas valstybės tarnautojų ir ministerijų lygiu.
2022 m. gegužės 16 d. Briuselyje įvyko trečiasis ES ir Kanados jungtinio ministrų
komiteto posėdis, kuriam pirmininkavo Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos
vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai Josep Borrell ir Kanados
užsienio reikalų ministrė Mélanie Joly (žr. bendrą pareiškimą). Paskutinis ES ir Kanados
aukščiausiojo lygio susitikimas, kuriame dalyvavo Kanados ministras pirmininkas,
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkė, vyko gyvai
Briuselyje 2021 m. birželio 14 d. (žr. bendrą pareiškimą ir spaudos konferenciją).

TARPPARLAMENTINIS DIALOGAS

Jau daugiau kaip 40 metų Europos Parlamento nariai ir jų kolegos iš Kanados
kasmet susitinka pakaitomis ES ir Kanadoje vykstančiuose tarpparlamentiniuose
susitikimuose, kad aptartų politinius įvykius Kanadoje ir ES ir pasikeistų nuomonėmis
abiem pusėms rūpimais klausimais, pavyzdžiui, prekybos, klimato kaitos ir
migracijos srityse. Parlamento delegacija ryšiams su Kanada (D-CA), kurią
sudaro tarpparlamentiniuose susitikimuose dalyvaujantys EP nariai, visus metus
reguliariai susitinka su suinteresuotaisiais subjektais, kad pasirengtų minėtiems
tarpparlamentiniams susitikimams. Remiantis strateginės partnerystės susitarimu, 38-
ajame tarpparlamentiniame susitikime priimtas bendras pareiškimas, kuriame abu
parlamentai įsipareigojo siekti, kad tarpparlamentiniai susitikimai virstų nenutrūkstamu
dialogu ir susitarė, kad toks dialogas papildys kitų pagal strateginės partnerystės
susitarimą įsteigtų organų veiklą ir su jais bendradarbiaus. 40-asis tarpparlamentinis
susitikimas įvyko 2019 m. kovo mėn. Strasbūre. COVID-19 pandemijos metu daug
neoficialių pasikeitimų nuomonėmis vyko virtualiai. 2022 m. rugpjūčio mėn. Delegacija
ryšiams su Kanada surengė sėkmingą bendrą posėdį su Tarptautinės prekybos
komitetu, kuriame dalyvavo Išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS)
penkerių metų įgyvendinimo srities ekspertai.

ES IR KANADOS EKONOMINIAI SANTYKIAI

Išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS) yra teigiamų pastarojo
dešimtmečio ES ir Kanados prekybos santykių pokyčių rezultatas. Dėl šio susitarimo
labai pagerėjo ES ir Kanados ekonominiai, prekybiniai ir investiciniai santykiai, buvo
atvertos rinkos viena kitos prekėms, paslaugoms ir investicijoms, įskaitant viešuosius
pirkimus. IEPS taip pat suteikė galimybių tvariam augimui, o jo Prekybos ir darnaus
vystymosi skyriuje bei vykdytuose įvairiuose dialoguose, įskaitant nuolatinį Pilietinės
visuomenės forumą, atsispindėjo bendros vertybės. IEPS yra pirmas ES dvišalis
ekonominis susitarimas, kuriame numatyta speciali investicinių teismų sistema, skirta
investuotojų ir valstybių investiciniams ginčams spręsti.
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Dokumentas buvo pasirašytas ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikime 2016 m.
spalio 30 d., o 2017 m. vasario 15 d. jam pritarė Parlamentas. Į ES kompetencijos
sritį patenkančios nuostatos preliminariai taikomos nuo 2017 m. rugsėjo 21 d. IEPS
bus visapusiškai taikomas, kai jį ratifikuos visos valstybės narės. 2020 m. gruodžio
mėn. Rumunija tapo 15-ąja valstybe nare, ratifikavusia susitarimą. 2022 m. rugsėjo
21 d. ES ir Kanada paminėjo penktąsias IEPS metines, surengdamos aukščiausiojo
lygio susitikimą švarių technologijų klausimais ir mišrų viešą renginį apie IEPS poveikį
ir teikiamas galimybes.
2021 m. kovo 25 d. IEPS jungtinis komitetas surengė antrą posėdį, siekdamas prižiūrėti
pažangą įgyvendinant IEPS. Jis atkreipė dėmesį į tai, kaip IEPS padėjo ES ir Kanadai
sušvelninti COVID-19 ekonominį poveikį (žr. prekybos rezultatų apžvalgą).
Remdamosi glaudesniais IEPS sukurtais santykiais, 2021 m. birželio 21 d. ES ir
Kanada taip pat pasirašė ES ir Kanados strateginę partnerystę žaliavų srityje, kad
būtų toliau daroma pažanga integruojant žaliavų vertės grandines ir stiprinamas šalių
bendradarbiavimas mokslo, technologijų ir inovacijų, taip pat aplinkosaugos, socialinių
ir valdymo kriterijų bei standartų srityse.
Tiek Kanada, tiek ES nukentėjo nuo JAV muitų tarifų, taikomų plienui ir aliuminiui, ir
jos sutaria, kad šie muitų tarifai nebuvo nei ekonomiškai pagrįsti, nei suderinami su
PPO taisyklėmis. Todėl ES ir Kanada kartu su kitais taisyklėmis grindžiamos prekybos
tvarkos gynėjais sustiprino savo dialogą prekybos klausimais.
2020 m. ES buvo trečioji pagal dydį Kanados prekybos partnerė (ji atsiliko nuo JAV ir
Kinijos) ir jos prekyba su Kanada sudarė 8,2 proc. viso bendro Kanados prekių eksporto
ir importo. 2020 m. ES į Kanadą eksportavo prekių už 33,3 mlrd. EUR ir importavo
Kanados prekių už 20 mlrd. EUR. Tarp ES tarptautinių prekybos partnerių 2021 m.
Kanada užėmė 11-tą vietą. Vienos iš pagrindinių prekių, kuriomis tarpusavyje prekiauja
abi partnerės, yra mašinos, mineraliniai produktai, transporto įranga ir cheminiai
produktai.

ES ir Kanados prekyba prekėmis 2019–2021 m. (mlrd. EUR)

Metai
ES prekių
importas

iš Kanados

ES prekių
eksportas
į Kanadą

ES balansas
(prekės)

2019 20,9 38,3 + 17,4
2020 20,4 33,5 + 13,1
2021 23,6 37,3 + 13,7

Šaltinis: Europos Komisija, Prekybos GD.
Svarbią ES ir Kanados prekybos santykių dalį sudaro prekyba paslaugomis. 2021 m.
ES paslaugų eksporto į Kanadą vertė padidėjo iki 16,2 mlrd. EUR, o ES paslaugų
importo iš Kanados vertė išliko nepakitusi – 12,3 mlrd. EUR. Be kitų paslaugų, ES ir
Kanada dažnai prekiauja transporto, kelionių, draudimo ir ryšių paslaugomis. 2020 m.
dėl COVID-19 pandemijos prekyba paslaugomis iš Kanados į ES ir iš ES į Kanadą
sumažėjo atitinkamai 21 proc. ir 33 proc.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://www.consilium.europa.eu/lt/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016017
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/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_en#:~:text=The%20partnership%20will%20allow%20both,climate%2Dneutral%20and%20digitalised%20economies.
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ES ir Kanados prekyba paslaugomis 2019–2021 m. (mlrd. EUR)

Metai
ES paslaugų

importas
iš Kanados

ES paslaugų
eksportas
į Kanadą

ES balansas
(paslaugos)

2019 14,3 21,7 + 7,4
2020 11,7 15,5 + 3,8
2021 12,3 16,2 + 3,9

Šaltinis: Europos Komisija, Prekybos GD.
TUI atžvilgiu ES ir Kanada į viena kitos ekonomiką 2018 m. investavo beveik vienodas
sumas. 2019 ir 2020 m., atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, Kanados sukauptosios
investicijos ES buvo 35 proc. mažesnės ir sudarė 239,4 mlrd. EUR, o ES sukauptosios
investicijos Kanadoje 2020 m. sumažėjo 25 proc.

ES ir Kanados dvišalės sukauptosios investicijos 2018–2020 m. (mlrd. EUR)

Metai Kanados
sukauptosios TUI ES

ES sukauptosios
TUI Kanadoje Balansas

2018 368,0 369,4 + 1,4
2019 239,4 399,3 + 159,9
2020 241,3 296,8 + 55,5

Šaltinis: Europos Komisija, Prekybos GD.

Tuula Turunen
10/2022

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