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ĪSS PAMATOJUMS 

ES un Kanādas visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) ievērojami 

stiprinās ES un Kanādas attiecības un tas ir svarīgs ES instruments globālās tirdzniecības 

standartu veidošanā 21. gadsimtā. 

Gan Kanāda, gan ES apņēmīgi atbalsta demokrātiju, pamatbrīvības, cilvēktiesību aizsardzību, 

liberālu un atklātu tirdzniecību un daudzpusējas attiecības. Kanāda ir ES stratēģiskā partnere 

kopš 1996. gada un ir svarīga tās sabiedrotā starptautiskā līmenī. Kanāda un ES cieši kopā 

strādā pie pasaules mēroga jautājumiem, piemēram, klimata pārmaiņām, cilvēktiesībām, 

energoapgādes drošības, konfliktu risināšanas un piespiedu migrācijas. Kanāda sniedz 

regulāru ieguldījumu ES KDAP civilajās un militārajās misijās un ir arī svarīga sabiedrotā 

NATO. CETA noslēgšana varētu būt spēcīgs signāls transatlantisko attiecību turpmākajam 

svarīgumam un dzīvotspējai laikā, kad abi reģioni aizvien vairāk raugās uz Āziju un citiem 

pasaules reģioniem.  

CETA ir vismodernākais brīvās tirdzniecības līgums, par kuru ES jebkad ir vedusi sarunas. 

Tajā ir ilgtspējīgas attīstības, nodarbinātības un vides aizsardzības sadaļas, kurās iekļautas 

tālejošas saistības par vides aizsardzību un darba tiesībām. Nolīgumā ir iekļauti arī pasākumi, 

lai nodrošinātu uzņēmumu, apvienību un pilsoniskās sabiedrības organizāciju un iedzīvotāju 

dalību sociālo un vides noteikumu un visa nolīguma kopumā īstenošanā. Turklāt CETA ir 

izraisījusi apvērsumu veidā, kā tiek izšķirti ieguldītāju un valsts strīdi. Veco strīdu izšķiršanas 

sistēmu nomainīs jauna, pastāvīga ieguldījumu tiesas sistēma, kurā tiesnešus izvirza Eiropas 

un Kanādas iestādes, un apelāciju mehānisms. CETA tādēļ būtu izšķiroša nozīme, lai panāktu 

godīgāku, taisnīgāku un uz noteikumiem balstītu globālu tirdzniecību. Laikā, kad jaunu varu 

parādīšanās uz globālās skatuves aizvien vairāk liek apšaubīt Rietumu spēju definēt globālos 

noteikumus un standartus, CETA noslēgšana stiprinātu ES kā pasaules līmeņa dalībnieces 

nozīmi. 

CETA papildina stratēģiskas partnerības nolīgums (SPN), kura mērķis ir pastiprināt divpusējo 

sadarbību tādās jomās kā ārpolitika un drošības politika, terorisma apkarošana, cīņa pret 

organizēto noziedzību, ilgtspējīga attīstība, pētniecība un kultūra. Kopā šie divi nolīgumi ļaus 

ES un Kanādas attiecībām kļūt vēl stiprākām, sniedzot ieguvumus iedzīvotājiem abās 

Atlantijas okeāna pusēs. Ņemot vērā notiekošās tirdzniecības sarunas ar ASV un Meksiku, 

CETA ir pirmais solis ceļā uz plašāku Ziemeļatlantijas brīvās tirdzniecības zonu. 

Ņemot vērā politiskos un ekonomiskos ieguvumus pēc veiksmīgas CETA noslēgšanas un šā 

nolīguma pozitīvo devumu globālās tirdzniecības noteikumos, atzinuma sagatavotājs iesaka, 

lai Ārlietu komiteja ierosina sniegt piekrišanu šim nolīgumam. 

****** 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ieteikt 

Parlamentam sniegt piekrišanu Padomes lēmuma projektam par to, lai Eiropas Savienības 

vārdā noslēgtu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no 

vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses. 
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