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Eiropas Savienības un Kanādas Visaptverošais 
ekonomikas un tirdzniecības nolīgums

2016. gada 30. oktobrī noslēgtais CETA līgums uzlabos biznesa iespējas Eiropas 

uzņēmējiem Kanādā. Viena no galvenajām priekšrocībām var minēt vienādu ES 

uzņēmēju konkurences nodrošināšanu Kanādas tirgū.

Līgums nekādā veidā nemainīs ES standartus: standarti un reglamenti, kas saistīti ar 

pārtikas drošību, patērētāju aizsardzību, veselību, vidi, sociāliem un darba standartiem 

paliks tādi paši kā līdz šim. Visām Kanādas precēm un pakalpojumiem bez izņēmuma ir 

jāatbilst ES standartiem. 

Papildus tam CETA piedāvās:

• Muitas nodokļu atlaides: Eiropas Savienības uzņēmējiem un patērētājiem būs 

samazinātas vai vispār atceltas muitas tarifu nodokļu likmes. Šie atvieglojumi 

tieši varētu ietekmēt MVU sektoru. Eiropas industriālo preču eksportētājs pēc 

aprēķiniem gadā ietaupītu 470 miljonus EUR, eksportējot lauksaimniecības preces, 

ietaupījums sasniegtu 42 miljonus EUR.

• Iespējas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī caurredzama un efektīva investīciju 

aizsardzība un strīdu izšķiršanas mehānismi. Eiropas uzņēmējiem būs jaunas 

priekšrocības investīciju projektu atzīšanai Kanādā, aizsargājot savas investīcijas un 

tiesības efektīvā strīdus risināšanas sistēmā negodīgas prakses gadījumos. CETA 

– kā visos tās tirdzniecības nolīgumos – ES aizsargā sabiedriskos pakalpojumus. 

Darbojoties ES, Kanādas investoriem un pakalpojumu sniedzējiem būs jāievēro 

piemērojamie ES tiesību akti, un tie netiks pakļauti diskriminācijai attiecībā pret 

Eiropas Kopienas investoriem un pakalpojumu sniedzējiem.

• Profesionālās kvalifikācijas kopējā atpazīšana. Vienošanās paredz veicināt 

savstarpējās kvalifikācijas atzīšanu tādās reglamentētās profesijās kā arhitekts, 

inženieris, grāmatvedis. Attiecīgajām organizācijām ES un Kanādā būs noteikta 

sistēma, kurā vienoties par nosacījumiem savstarpējai atzīšanai.
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• Vieglāka darbaspēka plūsma starp ES un Kanādu. Līgums atvieglos iespēju pārvietot 

darbaspēku starp šīm valstīm, tādējādi atvieglojot Eiropas uzņēmumu darbības 

Kanādā. 

• Uzlabot Eiropas uzņēmumu spēju nodrošināt pēc pārdošanas pakalpojumus. 

Līgums atvieglos eksportēt iekārtas un ekipējumus, ļaujot uzņēmumiem nosūtīt 

savus speciālistus, lai nodrošinātu pēc pārdošanas vai cita veida servisus saistītu ar 

saņemtajām precēm.

• Piekļuve Kanādas publiskajiem piedāvājumiem. ES uzņēmumi varēs piegādāt 

preces un sniegt pakalpojumus ne tikai federālā līmenī, bet arī Kanādas provincēs 

un pašvaldībās, šis ir pirmais gadījums, kad to varēs darīt uzņēmumi, kas nav 

reģistrēti Kanādā. 

• Atceltas dubultās testēšanas izmaksas. Abas valstis piekrita atbalstīt viena otras 

atbilstības novērtēšanas sertifikātus tādās jomās kā elektronika, radio iekārtas, 

rotaļlietas, iekārtas vai mēraparatūra. Šie novērtēšanas sertifikāti ES nozīmē, ka 

atbilstības novērtēšanas struktūra ES var testēt ES produktu eksportam uz Kanādu 

saskaņā ar Kanādas likumiem un otrādi. Šāda opcija ļaus abām pusēm samazināt 

izdevumus, kas paraudzēti vienādu testu veikšanai. 

• Labāka ES inovāciju un radošo industriju aizsardzība. Daudzlīmeņu intelektuālā 

īpašuma tiesību aizsargāšana. Piemēram, uzlabosies veids kā Kanādas intelektuālā 

īpašuma tiesību sistēma aizsargās ES farmācijas produkta patentu. Tiks stiprināta arī 

autortiesību aizsardzība, pielīdzinot ES noteikumiem par tehnoloģisko pasākumu 

aizsardzību. 

• Tirgus priekšrocība tradicionālo Eiropas preču ražotājiem. Daudzi vidējie un mazie 

uzņēmumi, kas tirgojas ar lauksaimniecības produktiem, gūs labumu no šī līguma, 

Kanādai piekrītot aizsargāt 145 augstas kvalitātes ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 

Eiropas produkcijai, piemēram, Rokforas siers, balzama etiķis no Modenas vai 

Nīderlandes siers “Gouda” un daudzi citi produkti.

• lgtspējīga attīstība. Abas puses ir vienisprātis, ka kopīga tirdzniecība un investīcijas 

ir nepieciešamas ekonomiskās izaugsmes, sociālās attīstības un vides aizsardzībai. 


