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ATLANDI-ÜLESED SUHTED: USA JA KANADA

Euroopa Liidul ning USAl ja Kanadal on ühised väärtused, nagu demokraatia, inimõigused,
majanduslik ja poliitiline vabadus, ning suuresti kattuvad huvid välispoliitika ja julgeoleku
valdkonnas. ELi ja Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping ning sellega kaasnev
strateegilise partnerluse leping allkirjastati 30. oktoobril 2016 ning Euroopa Parlament
andis sellele nõusoleku 15. veebruaril 2017. 8. juulil 2013 alanud ELi ja USA Atlandi-
ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimised on pärast Donald Trumpi USA
presidendiks valimist peatatud.

ELI JA USA VÄLISPOLIITILISED SUHTED

USA on ELi peamine välispoliitiline liitlane. Mõlemad partnerid teevad tihedat koostööd,
konsulteerivad vastastikku oma rahvusvaheliste prioriteetide üle ja teevad mitmepoolsetel
foorumitel sageli tööd oma ühiste huvide edendamiseks. Nad teevad välispoliitikaalast koostööd
mitmes geograafilises seoses. Praegu on tähelepanu keskmes Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (eriti
Iraak ja Süüria) ning ELi idapoolsed naaberriigid (eeskätt Venemaa ja Ukraina).
Nagu on näidanud koostöö Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) liitlaste vahel, on
USA paljude ELi liikmesriikide jaoks usaldusväärne julgeolekupartner. Nii on näiteks välja
kujunenud tulemuslik praktiline koostöö NATO ning ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika
(ÜJKP) missioonide vahel Afganistanis, Iraagis, Kosovos, Bosnias ja Hertsegoviinas ning
Aafrika Sarve piirkonnas.
Kuigi EL ja USA ei ole ühel meelel kõigis välispoliitilistes küsimustes, on nad jätkuvalt
teineteisele kõige olulisemad ja usaldusväärsemad partnerid. Mõlemal pool Atlandi ookeani
toimunud poliitilistele ja geostrateegilistele muutustele vaatamata on nende välispoliitilised
sidemed kestnud juba aastakümneid.
Pärast 8. novembril 2016 USAs toimunud presidendivalimisi on ELi ja USA välispoliitiliste
suhetega seoses tekkinud hulgaliselt küsimusi ja probleeme. Vaatamata president Trumpi
kriitilistele märkustele, mis puudutavad nt rahalist panustamist NATOsse, Saksamaa
kaubandusbilansi ülejääki või Euroopa Liitu tervikuna, on asepresident Pence’i ja riigisekretär
Tillersoni esimesed visiidid Euroopasse osutanud ELi ja USA suhete üldisele järjepidevusele,
kuigi võib oodata kahepoolsemat lähenemisviisi iga üksiku riigi suhtes.

ELI JA USA POLIITILISED SUHTED ÕIGUSLOOJATE ATLANDI-
ÜLESE DIALOOGI RAAMES

Euroopa Parlamendi ja USA Kongressi kontaktid said alguse 1972. aastal. Suhteid ajakohastati
ja need muudeti institutsionaalseks õigusloojate Atlandi-ülese dialoogi sisseseadmisega 1999.
aastal. Õigusloojate Atlandi-ülese dialoogi raames kogunevad Euroopa Parlamendi liikmed ja
USA Esindajatekoja liikmed kaks korda aastas parlamentidevahelisele kohtumisele.



Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 2

Ühe olulisema majandusteemana on viimasel aastal arutatud Atlandi-ülese kaubandus- ja
investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimisi. Kuigi läbirääkimisvoorudes saavutati mõningast
edu, jäid lahkarvamused paljudes tähtsates küsimustes püsima ja Obama valitsuse ametiajal
ei suudetud läbirääkimisi lõpule viia. USA presidendi- ja kongressivalimiste tõttu, mis muu
hulgas toovad endaga kaasa USA uue kaubandusesindaja nimetamise menetluse, on TTIP juba
sügavamalt kahtluse alla sattunud. EL on valmis läbirääkimisi jätkama. Vahepeal jätkuvad
võimaluste piires tehnilised kontaktid.
Kaks korda aastas toimuvatel kohtumistel osalevad õigusloojad vahetavad arvamusi ka muudes
mõlemale osapoolele olulistes poliitilistes küsimustes alates nn Islamiriigi esilekerkimisest
Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas kuni rahvusvaheliste sanktsioonide kooskõlastamiseni. Kuigi
Atlandi-ülesed seisukohad ühtivad paljudes valdkondades, on õigusloojate aruteludel ilmnenud
ka lahknevusi olulistes poliitilistes küsimustes. Atlandi-ülese poliitilise dialoogi tähtsust ei
tohiks alahinnata, eelkõige arvestades laialdasi volitusi, mis on USA Kongressil, kes näiteks
annab loa USA sekkumiseks ülemaailmsete kriiside korral ja määrab kindlaks USA osalusvormi
ülemaailmsetes juhtinstitutsioonides.
Õigusloojate Atlandi-ülese dialoogi raames arutatakse regulaarselt ka ülemaailmseid
finantsprobleeme ja korraldatakse arvamuste vahetusi selle üle, kuidas tagada riikide rahanduse
pikaajaline jätkusuutlikkus ja paremini kooskõlastada finantsvaldkonna reguleerimist. ELi ja
USA aruteludes käsitletavad olulised probleemid on ka küberjulgeolek ja internetivabadus.

ELI JA USA MAJANDUSSUHTED

ELi ja USA majanduse arvele langeb peaaegu 50% maailma sisemajanduse koguproduktist
(SKP) ja kolmandik maailma kaubandusest.
2015. aastal oli EL endiselt USA suurim kaubanduspartner, talle järgnesid Hiina ja Kanada, kes
on Põhja-Ameerika vabakaubanduskokkuleppe osaline.
USA oli 2016. aastal jätkuvalt ELi ekspordi peamine sihtkoht ja sinna suundus 20,7% kogu ELi
kaubaekspordist (võrdluseks – Hiinasse 9,7%). USA oli ELi suuruselt teine impordipartner ja
sealt saabus 14,5% ELi imporditud kaupadest. Sellega jäi USA maha Hiinast, kust ELi saabuv
import moodustas koguimpordist 20,2%, edestas aga Šveitsi ja Venemaad, kelle arvele langes
vastavalt 7,1% ja 7,0% ELi koguimpordist.

ELi ja USA vaheline kaubandus 2014–2016 (miljardit eurot)

Aasta ELi kauba-
import USAst

ELi kauba-
eksport USAsse

ELi
kaubandus-

bilanss
(kaubad)

2014 209,3 311,6 +102,3
2015 249,3 371,3 +122,0
2016 246,8 362,0 +115,2

Allikas: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
ELi teenuste eksport USAsse suurenes aastatel 2013–2015, samuti suurenes teenuste import
USAst. Teenustekaubanduses USAga oli ELil 2015. aastal 13 miljardi euro suurune ülejääk.

ELi ja USA teenustekaubandus 2013–2015 (miljardit eurot)
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Aasta ELi teenuste
import USAst

ELi teenuste
eksport USAsse

ELi
teenustekaubanduse

bilanss
2013 166,0 183,5 +17,5
2014 189,3 199,2 +9,9
2015 212,8 225,8 +13,0

Allikas: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
EL ja USA on vastastikku teineteise suurimad investorid. 2015. aastal suurenes mõlema
poole investeeringute maht veelgi. Võib väita, et kahepoolsed otseinvesteeringud, mis on oma
olemuselt pikaajalised kokkulepped, on Atlandi-üleseid kaubandussuhteid edasiviiv jõud. Seda
toetab ka asjaolu, et ELis ja USAs paiknevate ema- ja tütarettevõtete vaheline kaubavahetus
moodustab rohkem kui kolmandiku kogu Atlandi-ülesest kaubandusest. Hinnangute kohaselt
annavad ELi ja USA ettevõtjad, kes tegutsevad vastavalt teineteise territooriumil, tööd rohkem
kui 14 miljonile inimesele.

ELi ja USA kahepoolsed investeeringud (miljardit eurot)

Aasta USA
otseinvesteeringud ELi

ELi otseinvesteeringud
USAsse Bilanss

2015 2436,4 2561,2 +124,8

Allikas: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat

ELI JA KANADA POLIITILINE DIALOOG

Kanada on üks Euroopa Liidu vanimaid ja lähedasemaid partnereid. Nende kahepoolsed suhted,
mis 1950. aastatel said alguse puhtmajanduslikel põhjustel, on aastate jooksul arenenud tihedaks
strateegiliseks partnerluseks. EL ja Kanada teevad tihedat koostööd selliste ülemaailmsete
probleemide lahendamisel nagu keskkond, kliimamuutused, energiajulgeolek ja piirkondlik
stabiilsus. Kanada panustab regulaarselt ELi ÜJKP missioonidesse (nt ELi politseimissioonid
Afganistanis ja Palestiina aladel) ning osaleb ka ELi valimisvaatlusmissioonidel.
ELi ja Kanada 1976. aastal sõlmitud kaubandus- ja majanduskoostöö raamleping oli ELi
esimene sellelaadne ametlik leping ühe tööstusriigiga. Sellele järgnes 1990. aastal vastu
võetud deklaratsioon transatlantiliste suhete kohta, millega laiendati kontaktide ulatust ning
nähti ette korrapärased tippkohtumised ja ministrite tasandi kohtumised. Sellest alates on ELi
ja Kanada esindajad kohtunud regulaarselt arvamuste vahetamiseks kõigil tasanditel, alates
juhtide kahepoolsetest tippkohtumistest kuni ametnike kohtumisteni konkreetsetes küsimustes,
sealhulgas mitmepoolsetel foorumitel. Aastatel 2013–2014 pidasid EL ja Kanada läbirääkimisi,
et viia kahepoolsed suhted laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepinguga ning strateegilise
partnerluse lepinguga uuele tasandile.
Läbirääkimised algasid 2011. aastal ja jõudsid lõpule 2014. aasta septembris. Strateegilise
partnerluse leping on poliitiline kokkulepe, mille eesmärk on tihedam kahepoolne
koostöö paljudes välispoliitika ja muudes valdkondades, nagu rahvusvaheline rahu
ja julgeolek, terrorismivastane võitlus, kriisiohjamine, merendusjulgeolek, ülemaailmne
juhtimine, energeetika, transport, teadus- ja arendustegevus, tervishoid, keskkond ja
kliimamuutused. Strateegilise partnerluse lepinguga täiustatakse koostöövorme valdkondades,
mis otseselt mõjutavad üksikisikuid, nagu näiteks noorte-, haridus- ja kultuuriprogrammid,
konsulaarkaitse ja inimestevahelised kontaktid. Komisjon võttis otsuse strateegilise partnerluse

http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm
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lepingu sõlmimise ja esialgse kohaldamise kohta vastu 2015. aasta veebruaris. Kanada ja
EL allkirjastasid lepingu 30. oktoobril 2016 toimunud tippkohtumisel ja Euroopa Parlament
andis sellele nõusoleku 2017. aasta veebruaris. Suurt osa strateegilise partnerluse lepingust on
alates 1. aprillist 2017 kohaldatud ajutiselt. Järgnevalt läbib leping vajalikud parlamentaarsed
kinnitusmenetlused. Lisaks ELi ja Kanada täitevvõimuorganite vahelisele dialoogile kohtuvad
Euroopa Parlamendi liikmed regulaarselt oma Kanada kolleegidega. Parlamentidevahelised
kohtumised toimuvad igal aastal ning neid täiendavad parlamentidevaheliste töörühmade ja
delegatsioonide kohtumised. Lisaks pooleliolevate läbirääkimiste arutamisele võimaldavad
need kohtumised käsitleda selliseid vastuolulisi teemasid nagu õliliivade ja kildagaasi
kasutamise keskkonnamõju, kalanduspoliitika, loomade heaolu küsimused (sealhulgas
hülgejaht) ja Kanada viisanõuded mõningate ELi liikmesriikide kodanikele. Need erimeelsusi
tekitavad valdkonnad ei kahjusta siiski kahe partneri üldiselt suurepäraseid suhteid.
Euroopa Parlamendi delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks käib regulaarselt koos kogu
aasta vältel, et valmistada ette parlamentidevahelisi kohtumisi. Ettevalmistused hõlmavad
põhjalikku teabevahetust ELi muude institutsioonidega, sealhulgas Euroopa Komisjoni ja
Euroopa välisteenistusega, samuti Kanada esindusega ELi juures ning Kanada välisasjade ja
rahvusvahelise kaubanduse ministeeriumiga.

ELI JA KANADA MAJANDUSSUHTED

A. Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping (CETA)
Läbirääkimised ELi ja Kanada vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu üle
algasid 6. mail 2009. aastal ja jõudsid lõpule 26. septembril 2014. Lepingu teksti allkirjastasid
Kanada ja EL 30. oktoobril 2016 toimunud tippkohtumisel. Euroopa Parlament andis oma
nõusoleku 15. veebruaril 2017. Nüüd peavad lepingu ratifitseerima liikmesriigid, kes teevad
seda kooskõlas oma põhiseaduse sätetega. Nende lepingu osade kohaldamine, mis kuuluvad
ELi pädevusse, algas 21. septembril 2017.
Tegemist on ELi esimese laiaulatusliku majanduslepinguga kõrgelt arenenud tööstusriigiga. EL
ja Kanada avavad oma turud teineteise kaupadele, teenustele ja investeeringutele, sealhulgas ka
avalikele hangetele. 2008. aastal läbiviidud mõju eelhindamise põhjal on seitsme aasta jooksul
pärast lepingu rakendamist iga-aastane reaalne tulu ELile ligikaudu 11,6 miljardit eurot ja
Kanadale 8,2 miljardit eurot. Teenustekaubanduse liberaliseerimine peaks oluliselt soodustama
SKP kasvu (50% kogukasvust avaldub ELis ja 45,5% Kanadas).
Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping on ühtlasi esimene ELi kahepoolne
majandusleping, mis hõlmab spetsiaalset investeerimiskohtu süsteemi investorite ja riikide
vahel investeeringute küsimustes tekkivate erimeelsuste lahendamiseks. Investeerimiskohtu
süsteem, mis on olemuselt uudne ja mille avalik arutelu paljudes riikides veel jätkub, jääb CETA
ajutisest kohaldamisalast välja. CETAs on selgelt sätestatud ka valitsuste õigus reguleerida
üldsuse huvides rahvatervise, ohutuse, keskkonna, kõlbluse ning sotsiaal- ja tarbijakaitsega
seotud küsimusi.
B. Kahepoolsed kaubandus- ja investeerimissuhted
2015. aastal oli EL USA järel Kanada suuruselt teine kaubanduspartner, kelle arvele langes
ligikaudu 9,5% Kanada kaupade koguekspordist ja -impordist. EL eksportis 2016. aastal
Kanadasse kaupu 35,2 miljardi euro väärtuses ja importis Kanadast kaupu 29,1 miljardi euro
väärtuses. 2016. aastal oli Kanada ELi rahvusvaheliste kaubanduspartnerite seas 10. kohal.
Peamised kaubad, millega kahe partneri vahel kaubeldakse, on masinad, transpordivahendid ja
kemikaalid.
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ELi ja Kanada kaubavahetus 2014–2016 (miljardit eurot)

Aasta ELi kauba-
import Kanadast

ELi kauba-
eksport Kanadasse

ELi
kaubandus-

bilanss
(kaubad)

2014 27,4 31,6 +4,2
2015 28,3 35,1 +6,8
2016 29,1 35,2 +6,1

Allikas: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
Teenustekaubandus on ELi ja Kanada kaubandussuhete tähtis osa. 2015. aastal suurenes
ELi teenuste eksport Kanadasse 2013. aastaga võrreldes 18,0 miljardi euroni ning Kanadast
imporditud teenuste maht suurenes 12,1 miljardi euroni. Need muutused teenustekaubanduses
toimusid pärast 2014. aastal täheldatud langust. Transport, reisimine, kindlustus ja side on
mõned näited teenustest, millega ELi ja Kanada vahel aktiivselt kaubeldakse.

ELi ja Kanada teenustekaubandus 2013–2015 (miljardit eurot)

Aasta ELi teenuste
import Kanadast

ELi teenuste
eksport Kanadasse

ELi
teenustekaubanduse

bilanss
2013 11,6 17,7 6,1
2014 11,2 16,4 5,2
2015 12,1 18,0 5,9

Allikas: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
Välismaiste otseinvesteeringute osas on EL investeerinud Kanadasse rohkem kui Kanada ELi.
2015. aastal moodustasid ELi otseinvesteeringud Kanadasse 249,2 miljardit eurot. Kanada
investeeris ELi 228,1 miljardi euro väärtuses.

ELi ja Kanada kahepoolsed investeeringud (miljardit eurot)

Aasta Kanada
otseinvesteeringud ELi

ELi otseinvesteeringud
Kanadasse Bilanss

2015 228,1 249,2 +21,2

Allikas: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
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