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TRANSATLANTISKĀS ATTIECĪBAS: ASV UN KANĀDA

ES, ASV un Kanādai ir kopīgas vērtības, proti, demokrātija, cilvēktiesības, tiesiskums
un ekonomiskā un politiskā brīvība, un šo valstu bažas ārpolitikas un drošības jomā
savstarpēji pārklājas. Cieša sadarbība un stratēģiskas attiecības ar ASV un Kanādu
joprojām ir ES prioritāte.

ES UN ASV ĀRPOLITIKAS ATTIECĪBAS

Ciešā sadarbība un stratēģiskās attiecības starp Eiropas Savienību un tās
dalībvalstīm un Amerikas Savienotajām Valstīm balstās uz kopīgu vēsturi un kopīgām
demokrātiskām vērtībām. Tās ir būtiskas abu partneru drošībai un labklājībai. ES
un ASV cieši sadarbojas vairākās ārpolitikas jomās un ģeogrāfiskajos kontekstos,
piemēram, drošības, enerģētikas un tehnoloģiskās sadarbības jomā, attiecībā uz
Krieviju, Ukrainu un Rietumbalkāniem, kā arī terorisma apkarošanā.
Džo Baidena inaugurācija ASV prezidenta amatā 2021. gada 20. janvārī sniedza
jaunu stimulu ES un ASV attiecībām, kas bija pasliktinājušās prezidenta D. Trampa
pilnvaru laikā. 2020. gada decembrī Eiropas Komisija un Komisijas priekšsēdētājas
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos
(PV/AP) publicēja vērienīgu ES un ASV programmu globālām pārmaiņām, apzinot
sadarbības jomas. Šis darbs tika turpināts ar ES un ASV drošības un aizsardzības
dialogu, kā arī ar Tirdzniecības un tehnoloģiju padomi (TTP), kas tika uzsākta ES
un ASV samitā 2021. gada 15. jūnijā. TTP tika uzsākta, lai veicinātu transatlantisko
regulējuma konverģenci un radītu ciešāku sinerģiju politikas nostājās un standartu
noteikšanā. TTP otrajā sanāksmē, kas notika 2022. gada maijā, tika izdarīti secinājumi
par Krievijas agresiju pret Ukrainu, trīspusējā tirdzniecības un darba dialoga izveidi,
tehnoloģiju standartiem un piegādes ķēžu drošību.
2021. gada oktobrī Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par ES un ASV attiecībām,
kurā atzītas pašreizējās transatlantiskās atšķirības, bet pausts aicinājums abām pusēm
stiprināt multilaterālismu un sadarboties kopīgu ārpolitikas, drošības un ekonomikas
mērķu, tostarp pandēmijas, cilvēktiesību un globālās nodokļu reformas jomā.

STARPPARLAMENTĀRAIS DIALOGS – TRANSATLANTISKĀ
LIKUMDEVĒJU DIALOGA PROCESS

Attiecības starp Parlamentu un ASV Kongresu sākās 1972. gadā. Attiecības tika
padziļinātas un institucionalizētas, izveidojot Transatlantisko likumdevēju dialogu (TLD)
1999. gadā. Šis dialogs saaicina starpparlamentārajās sanāksmēs (SPS), kas notiek
divreiz gadā pārmaiņus ASV un Eiropā, Eiropas Parlamenta deputātus un ASV
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Pārstāvju palātas deputātus. Abās Atlantijas okeāna pusēs šīs starpparlamentārās
sanāksmes tiek uzskatītas par labu forumu pozitīvai un konstruktīvai sadarbībai.
Likumdevēji, kas piedalās šajās sanāksmēs, apmainās ar viedokļiem par tādiem abām
pusēm svarīgiem politiskiem jautājumiem kā cita starpā tirdzniecības un ekonomiskā
sadarbība, ārpolitikas problēmas un drošība un aizsardzība. Transatlantiskā politiskā
dialoga nozīme ir ievērojama, ņemot vērā Kongresa likumdošanas atbildību
un pilnvaras atļaut ASV iejaukšanos globālās krīzēs un veidot ASV līdzdalību
globālās pārvaldības iestādēs. ES un ASV 84. starpparlamentārā sanāksme notika
Parīzē, Francijā, 2022. gada maijā. Apspriesto tematu vidū bija transatlantiskais
atbalsts Ukrainai, ES un ASV politikas nostāja attiecībā uz Krieviju un Ķīnu,
TTP, energoapgādes drošība un klimats. Sanāksmes beigās parakstītajā kopīgajā
paziņojumā sīkāk tika noteikts diskusiju iznākums un transatlantiskā dialoga un
sadarbības iespējas nākotnē. ES un ASV 85. starpparlamentārā sanāksme ir plānota
2022. gada decembra sākumā.

ES UN ASV EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS

ES un ASV ir pasaulē augstākie rādītāji tirdzniecības un ieguldījumu ziņā. ES ir lielākā
tautsaimniecība pasaulē, veidojot 25,1 % no pasaules IKP un 17 % no tirdzniecības
apjoma. ASV ir otrā-lielākā tautsaimniecība pasaulē, veidojot 24 % no pasaules IKP
un 11 % no tirdzniecības apjoma.
Kopā ar Džo Baidena administrāciju ES vēlas cieši sadarboties ar ASV, lai risinātu
divpusējos tirdzniecības šķēršļus, tostarp tos, kuri radās iepriekšējās administrācijas
laikā, izmantojot tādus sarunu ceļā rastus risinājumus kā, piemēram, Airbus/Boeing
Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) lietā panāktos, kā arī virzītu PTO
reformu un izveidotu jaunu ES un ASV TTP. 2021. gada 29. septembrī notika šīs
padomes atklāšanas pasākums, pēc kura ASV un ES uzsāka vairākus konkrētus
dialogus, pievēršoties tiešsaistes platformu un lielo tehnoloģiju uzņēmumu atbildībai,
sadarbībai taisnīgas nodokļu politikas un tirgus izkropļojumu jomā un kopīgas pieejas
izstrādei kritiski svarīgu tehnoloģiju aizsardzībai. Mākslīgais intelekts, datu plūsmas un
sadarbība regulējuma un standartu jomā arī ir daļa no ES priekšlikumiem par pozitīvāku
darba kārtību ar ASV administrāciju.
ASV tirdzniecības pārstāvja un ES tirdzniecības komisāra 2020. gada 21. augusta
vienošanās par tarifu samazināšanu (tā dēvētā omāru vienošanās) ir solis ceļā
uz atjaunotu sadarbību starp abām pusēm. Parlaments šo nolīgumu apstiprināja
2020. gada 26. novembrī. Strīds par Airbus/Boeing civilās aviācijas gaisa kuģiem
šobrīd tuvojas pozitīvam atrisinājumam. PTO Strīdu izšķiršanas padome ir konstatējusi,
ka gan ES, gan ASV ir vainojamas nelikumīgu subsīdiju piešķiršanā savu gaisa kuģu
ražotājiem. Prezidents Džo Baidens un Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon den Leiena
2021. gada 5. martā paziņoja par 2020. gadā noteikto tarifu savstarpēju pagaidu
apturēšanu uz četriem mēnešiem. Šis lēmums tika pieņemts pēc 16 gadus ilga juridiska
strīda PTO. ES un ASV 2021. gada jūnija samitā puses panāca piecu gadu vienošanos
(spēkā līdz 2026. gada 11. jūlijam) par ieilgušo strīdu. Viņi panāca vienošanos par
sadarbības sistēmu attiecībā uz lieliem civilās aviācijas gaisa kuģiem, un tās nolūks
ir atrast pieejas konkurences politikai un izpildes panākšanai, uzlabot sadarbību
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tehnoloģiju nozarē, novērst turpmāku tiesvedību un efektīvāk risināt problēmas, ko
rada ārpustirgus ekonomikas sistēmas.
Attiecībā uz vēl vienu strupceļu, kas radies, ASV piemērojot tarifus tērauda un alumīnija
importam saskaņā ar Tirdzniecības paplašināšanas likuma 232. iedaļu (imports, kas
apdraud valsts drošību), ES un ASV ir vienojušās uz laiku (līdz 2023. gada oktobrim)
atcelt 232. iedaļas tarifus vēsturiskajiem ES tērauda un alumīnija eksporta apjomiem.
Abi bloki arī piekrita tiekties pēc vienošanās, lai sekmētu tērauda un alumīnija
rūpniecības dekarbonizāciju, kā arī risināt jautājumu par jaudas pārpalikumu šajās
nozarēs, ko rada ārpustirgus prakse dažās valstīs.
ASV bija galvenā ES eksporta mērķa valsts 2021. gadā, uzņemot 18,3 % no visa ES
preču eksporta (salīdzinājumā ar 10,3 % no Ķīnas). ASV ieņēma otro vietu starp ES
importa partneriem un piegādāja 11 % no ES importētajām precēm.

ES un ASV preču tirdzniecība 2019.–2021. gadā (miljardos EUR)

Gads ASV preču
imports uz ES

ES preču
eksports
uz ASV

ES bilance
(preces)

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

Avots: Eiropas Komisija, Tirdzniecības ĢD.
ASV ir ES galvenā partnere starptautiskajā pakalpojumu tirdzniecībā. Abu teritoriju
ekonomika kopā veido vairāk nekā 40 % no pasaules IKP un vairāk nekā 40 % no
pasaules preču un pakalpojumu tirdzniecības. Tomēr kopš 2016. gada tirdzniecības
bilancē ir vērojams ES tirdzniecības deficīts pakalpojumu jomā, kas pašlaik ir
75,3 miljardi EUR.

ES un ASV pakalpojumu tirdzniecība 2019.–2021. gadā (miljardos EUR)

Gads
ASV

pakalpojumu
imports ES

ES
pakalpojumu

eksports
uz ASV

ES bilance
(pakalpojumi)

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

Avots: Eiropas Komisija, Tirdzniecības ĢD.
ES un ASV savstarpēji veic vislielākos ieguldījumus, kopējiem ASV ieguldījumiem
ES trīs reizes pārsniedzot ieguldījumus visā Āzijā. ES ieguldījumi ASV ir aptuveni
astoņas reizes lielāki nekā ES ieguldījumi Indijā un Ķīnā kopā. Tomēr pēdējos
gados bija vērojams samazinājums, ar negatīvām ieguldījumu plūsmām gan no
ASV uz ES, gan no ES uz ASV 2018. gadā. Tā rezultātā līdzsvarojās ES
uzkrāto ieguldījumu bilance, kas 2021. gadā sasniedza 4227,1 miljardu EUR deficītu
salīdzinājumā ar 260,5 miljardiem EUR pārpalikumu 2018. gadā. Var apgalvot, ka tiešie
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divpusējie ieguldījumi (kas pēc būtības 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 2018.–2020. gadā (miljardos EUR)

Gads
Uzkrātie ASV
ārvalstu tiešie

ieguldījumi (ĀTI) ES
Uzkrātie ES ĀTI ASV Bilance

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

Avots: Eiropas Komisija, Tirdzniecības ĢD.

ES UN KANĀDAS POLITISKAIS DIALOGS

Kanāda ir viena no ES vecākajām un tuvākajām partnerēm. Uz kopējām vērtībām
balstītā ES un Kanādas sadarbība, kurai ir raksturīga ilga ciešas sadarbības vēsture
un spēcīgas cilvēku savstarpējās saites, pēdējos gados ir kļuvusi ievērojami stiprāka.
Divpusējās attiecības aizsākās 20. gadsimta 50. gados uz ekonomiska pamata un kopš
tā laika ir gadu gaitā attīstījušās par ciešu stratēģisko partnerību. ES un Kanāda cieši
sadarbojas, strādājot pie tādiem globāliem jautājumiem kā vide, klimata pārmaiņas,
energoapgādes drošība un reģionālā stabilitāte, un ir tuvi partneri G7 un G20 kontekstā.
Kanāda sniedz regulāru ieguldījumu ES kopējās drošības un aizsardzības politikas
misijās, kā arī kopš 2005. gada ir piedalījusies 24 no ES vēlēšanu novērošanas
misijām. Kanāda 2021. gada 14. decembrī tika oficiāli uzaicināta piedalīties atsevišķos
pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) militārās mobilitātes projektos, vēl vairāk
uzlabojot ES un Kanādas militāro sadarbību.
ES un Kanādas stratēģiskās partnerības nolīgums (SPN), kurš aizstāja 1976. gadā
noslēgto sadarbības pamatnolīgumu, ir līdz šim plašākais politiskais 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, kā arī Arktikas jomā.
Kanāda un ES parakstīja SPN ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksmē 2016. gada
30. oktobrī, un Parlaments 2017. gada februārī deva piekrišanu tā noslēgšanai. Plašas
nolīguma daļas tiek provizoriski piemērotas no 2017. gada 1. aprīļa. Beļģija 2022. gada
jūlijā kļuva par ES divdesmit otro dalībvalsti, kas ratificēja SPN. Nolīgumu pilnībā
piemēros pēc tam, kad to būs ratificējušas visas dalībvalstis. Lai veicinātu sadarbību
šajā jomā, ir izveidotas vairākas kopīgas iestādes un notiek intensīvs dialogs ierēdņu
un ministriju līmenī. 2022. gada 16. maijā Briselē notika ES un Kanādas Apvienotās
ministru komitejas trešā sanāksme, kuru vadīja PV/AP Žuzeps Borels un Kanādas
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ārlietu ministre Mélanie Joly (sk. kopīgo paziņojumu). Pēdējais ES un Kanādas samits,
kurā piedalījās Kanādas premjerministrs un Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas
Komisijas priekšsēdētāja, klātienē notika 2021. gada 14. jūnijā (sk. kopīgo paziņojumu
un preses konferenci).

STARPPARLAMENTĀRAIS DIALOGS

Vairāk nekā 40 gadus Eiropas Parlamenta deputāti un viņu Kanādas kolēģi katru
gadu tiekas starpparlamentārās sanāksmēs (SPS), kuras pārmaiņus notiek ES un
Kanādā, lai apspriestu politiskās norises Kanādā un ES un apmainītos viedokļiem par
savstarpēji interesējošiem jautājumiem, piemēram, tirdzniecību, klimata pārmaiņām
un migrāciju. Parlamenta Delegācija attiecībām ar Kanādu (D-CA) (kuru veido
Eiropas Parlamenta deputāti SPS) tiekas regulāri visa gada laikā, lai gatavotos
starpparlamentārajām sanāksmēm. Pamatojoties uz nolīgumu, 38. starpparlamentārās
sanāksmes dalībnieki pieņēma kopīgu paziņojumu, kurā abi parlamenti apņēmās
pārveidot SPS par nepārtrauktu dialogu, rīkojot regulāras papildu sanāksmes, un
vienojās, ka tā darbosies kā partneris citām struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar
SPN. 40. starpparlamentārā sanāksme notika 2019. gada martā Strasbūrā. Covid-19
pandēmijas laikā virtuāli notika daudzas neformālas viedokļu apmaiņas. 2022. gada
augustā D-CA rīkoja sekmīgu kopīgu sanāksmi ar Starptautiskās tirdzniecības
komiteju, kurā piedalījās eksperti par Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības
nolīguma (CETA) piecu gadu īstenošanu.

ES UN KANĀDAS EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS

Visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) ir rezultāts pozitīvām
norisēm ES un Kanādas tirdzniecības attiecībās pēdējās desmitgades laikā. Tas
ir ievērojami uzlabojis ekonomiskās, tirdzniecības un ieguldījumu attiecības starp
ES un Kanādu, atverot savstarpējos tirgus abu valstu precēm, pakalpojumiem un
ieguldījumiem, tostarp publiskajam iepirkumam. Ar CETA tika radītas arī ilgtspējīgas
izaugsmes iespējas un atspoguļotas kopīgās vērtības, izveidojot tā tirdzniecības un
ilgtspējīgas attīstības sadaļu un plašu dialogu klāstu, tostarp regulāru pilsoniskās
sabiedrības forumu. CETA ir pirmais no ES divpusējiem ekonomikas nolīgumiem, kas
ietver īpašu ieguldījumu tiesu sistēmu, kuras uzdevums ir izšķirt ieguldījumu strīdus
starp investoriem un valstīm.
Dokuments tika parakstīts ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksmē 2016. gada
30. oktobrī, un Parlaments 2017. gada 15. februārī deva piekrišanu tā noslēgšanai.
Nolīguma daļas, kas ir ES kompetencē, tiek provizoriski piemērotas no 2017. gada
21. septembra. CETA tiks pilnībā piemērots pēc tam, kad to būs ratificējušas visas
dalībvalstis. Rumānija 2020. gada decembrī kļuva par piecpadsmito dalībvalsti, kas
ratificēja nolīgumu. 2022. gada 21. septembrī ES un Kanāda atzīmēja CETA piekto
gadadienu, rīkojot tīro tehnoloģiju samitu un publisku hibrīdpasākumu par CETA
ietekmi un radītajām iespējām.
2021. gada 25. martā notika CETA Apvienotās komitejas otrā sanāksme, lai pārraudzītu
progresu CETA nolīguma īstenošanā, norādot, kā CETA ir palīdzējis ES un Kanādai
mazināt Covid-19 ekonomisko ietekmi (skatīt pārskatu par tirdzniecības rādītājiem).
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https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/canada/eu-canada-agreement/committees-and-dialogues_en
https://www.consilium.europa.eu/lv/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016017
https://www.consilium.europa.eu/lv/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016017
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_22_5654
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_22_5654
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159548.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159505.pdf


Informācijas lapas par Eiropas Savienību - 2023 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/lv

Pamatojoties uz ciešākām attiecībām, ko nodrošina CETA, ES un Kanāda 2021. gada
21. jūnijā parakstīja arī ES un Kanādas stratēģisko partnerību izejvielu jomā, lai vēl
vairāk veicinātu izejvielu vērtības ķēžu integrāciju un uzlabotu pušu sadarbību zinātnes,
tehnoloģiju un inovācijas, kā arī vides, sociālo un pārvaldības kritēriju un standartu
jomā.
Gan Kanādu, gan ES ir ietekmējuši ASV tarifi tēraudam un alumīnijam, un tās ir
vienisprātis, ka šie tarifi nav nedz ekonomiski pamatoti, nedz atbilst PTO noteikumiem.
Līdz ar to ES un Kanāda kopā ar citiem uz noteikumiem balstītas tirdzniecības kārtības
aizstāvjiem ir intensificējušas savu dialogu par tirdzniecības jautājumiem.
2020. gadā ES bija trešā lielākā Kanādas tirdzniecības partnere (pēc ASV un Ķīnas),
nodrošinot 8,2 % no Kanādas preču eksporta un importa kopējā apjoma. 2020. gadā
ES uz Kanādu eksportēja preces, kuru kopējā vērtība bija 33,3 miljardi EUR, un
uzņēma Kanādas preces 20 miljardu EUR apmērā. 2021. gadā Kanāda ieņēma
11. vietu starp ES starptautiskās tirdzniecības partneriem. Starp galvenajām abu
partneru tirdzniecības precēm ir tehnika, minerālprodukti, transporta aprīkojums un
ķīmiski produkti.

ES un Kanādas preču tirdzniecība 2019.–2020. gadā (miljardos EUR)

Gads Kanādas preču
imports uz ES

ES preču
eksports

uz Kanādu

ES bilance
(preces)

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

Avots: Eiropas Komisija, Tirdzniecības ĢD.
Svarīga ES un Kanādas tirdzniecības attiecību daļa ir pakalpojumu tirdzniecība.
2021. gadā ES pakalpojumu eksporta uz Kanādu vērtība pieauga līdz
16,2 miljardiem EUR, savukārt Kanādas pakalpojumu imports Eiropas Savienībā
saglabājās 12,3 miljardu EUR līmenī. Daži piemēri pakalpojumiem, ar ko savstarpēji
bieži tirgojas ES un Kanāda, ir transports, ceļojumi, apdrošināšana un sakari.
2020. gadā Covid-19 pandēmijas dēļ pakalpojumu tirdzniecība no Kanādas uz ES un
no ES uz Kanādu samazinājās attiecīgi par 21 % un 33 %.

ES un Kanādas pakalpojumu tirdzniecība 2019.–2021. gadā (miljardos EUR)

Gads
Kanādas

pakalpojumu
imports ES

ES pakalpojumu
eksports

uz Kanādu

ES bilance
(pakalpojumi)

2019 14,3 21,7 + 7,4
2020 11.7 15.5 + 3.8
2021 12,3 16,2 + 3,9

Avots: Eiropas Komisija, Tirdzniecības ĢD.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv
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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ĀTI ziņā ES un Kanāda ir ieguldījušas gandrīz vienādas summas viena otras
ekonomikā 2018. gadā. Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, 2019. un 2020. gadā
Kanādas krājumi ES tika vērtēti 239,4 miljardu EUR apmērā, kas ir par 35 % mazāk,
savukārt ES krājumi Kanādā 2020. gadā samazinājās par 25 %.

Uzkrātie ES un Kanādas divpusējie ieguldījumi 2018.–2020. gadā (miljardos EUR)

Gads
Uzkrātie Kanādas

ārvalstu tiešie
ieguldījumi ES

Uzkrātie ES
ārvalstu tiešie

ieguldījumi Kanādā
Bilance

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

Avots: Eiropas Komisija, Tirdzniecības ĢD.

Tuula Turunen
10/2022

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