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TRANSZATLANTI KAPCSOLATOK: AZ
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS KANADA

Az EU, az Egyesült Államok és Kanada osztozik a demokrácia, az emberi jogok, a gazdasági
és politikai szabadság értékein, és a kül- és biztonságpolitikával kapcsolatos aggályaik átfedik
egymást. Az EU és Kanada közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodást és a
stratégiai partnerségi megállapodást 2016. október 30-án írták alá, az Európai Parlament
pedig 2017. február 15-én adta egyetértését. Az EU–USA transzatlanti kereskedelmi és
beruházási partnerségről 2013. július 8-án indított tárgyalásokat Trump elnök megválasztása
óta leállították.

AZ EU–USA KÜLPOLITIKAI KAPCSOLATOK

Az Egyesült Államok az EU legközelebbi külpolitikai szövetségese. A partnerek szoros
együttműködést folytatnak, konzultálnak egymással a nemzetközi prioritásokról, és gyakran
egymást átfedő érdekeik többoldalú fórumokon való képviseletén dolgoznak. Több földrajzi
összefüggésben is együttműködnek a külpolitikában, amelynek középpontjában jelenleg a
Közel-Kelet és Észak-Afrika (különösen Irak és Szíria), valamint Európa keleti szomszédsága
(különösen Oroszország és Ukrajna) áll.
Az Egyesült Államok biztonsági kérdésekben megbízható partnernek bizonyult több uniós
tagállam számára, ahogyan ezt az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) szövetségesei
közötti együttműködés is bizonyítja. Hatékony együttműködés alakult ki például a NATO és
az EU közös biztonság- és védelempolitikájának (KBVP) missziói között olyan helyszíneken,
mint Afganisztán, Irak, Koszovó, Bosznia és Hercegovina, valamint Afrika szarva.
Bár az EU és az Egyesült Államok nem értenek teljesen egyet minden külpolitikai kérdésben,
továbbra is egymás legfontosabb és legmegbízhatóbb szövetségesei. Külpolitikai kötelékeik a
mindkét oldalon bekövetkező politikai és geostratégiai változások ellenére is több évtizeden át
fennmaradtak.
Az Egyesült Államokban 2016. november 8-án tartott elnökválasztást követően sok kérdés és
aggály merült fel az EU és az USA közötti külpolitikai kapcsolatokat illetően. Annak ellenére,
hogy Trump elnök kifogásolta például a NATO számára nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat,
a német kereskedelmi többletet vagy általában véve az EU-t, az Pence alelnök és Tillerson
külügyminiszter Európába tett első látogatásai az EU–USA kapcsolatok folytonosságának
irányába mutattak, bár országonként kétoldalúbb megközelítésre lehet számítani.

AZ EU–USA POLITIKAI KAPCSOLATOK A TRANSZATLANTI
JOGALKOTÓI PÁRBESZÉD (TLD) FOLYAMATÁN BELÜL

A Parlament és az Egyesült Államok Kongresszusa közötti kapcsolatok 1972-re nyúlnak
vissza. 1999-ben a transzatlanti jogalkotói párbeszéd (TLD) létrehozásával a kapcsolatokat
továbbfejlesztették és intézményesítették. A transzatlanti jogalkotási párbeszéd keretében az
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Európai Parlament képviselői és az Egyesült Államok Képviselőházának a képviselői évente
kétszer, az Egyesült Államokban és Európában felváltva tartanak parlamentközi ülést.
A megbeszélések tárgyát képező egyik legfontosabb gazdasági kérdés az elmúlt évben a
transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerségről (TTIP) szóló tárgyalás volt. A tárgyalási
fordulók során elért szerény előrehaladás ellenére továbbra is jelentős különbségek vannak, és
a tárgyalásokat az Obama-kormányzat alatt nem tudták lezárni. Az Egyesült Államokban tartott
elnökválasztás és kongresszusi választások, valamint az USA új kereskedelmi képviselőjének
kinevezésére irányuló eljárás alapjaiban megkérdőjelezte a transzatlanti kereskedelmi és
beruházási partnerséget. Az EU készen áll a tárgyalások folytatására. A technikai megbeszélések
ezalatt a lehetőségek szerint folytatódnak.
Az ezeken a félévenkénti üléseken részt vevő jogalkotók közös érdekű kulcsfontosságú
kérdésekről folytatnak eszmecserét, ezek a kérdések az ún. Iszlám Állam csoportnak a
közel-keleti és észak-afrikai térnyerésétől a nemzetközi büntető szankciók összehangolásáig
terjednek. Míg a transzatlanti nézetek több területen megegyeznek, a jogalkotói eszmecserék
során nézetkülönbségekre is fény derült néhány kulcsfontosságú politikai kérdéssel
kapcsolatban. Nem szabad alábecsülni ennek a transzatlanti politikai párbeszédnek a
fontosságát, különösen az Egyesült Államok Kongresszusának hatalma fényében, amely például
a globális válságokba való amerikai beavatkozás engedélyezésére és globális kormányzati
intézményekben való amerikai részvétel alakítására is kiterjed.
A transzatlanti jogalkotói párbeszéd rendszeresen megvitatja a globális pénzügyi kihívásokat is,
és eszmecserét folytat arról, hogy hogyan lehetne biztosítani az államháztartások hosszú távú
fenntarthatóságát, és hogy lehetne megerősíteni a koordinációt a pénzügyi szabályozás területén.
A kiberbiztonság és az internet szabadsága is fő szempontok, és ezekkel foglalkoznak is az EU–
USA megbeszéléseken.

AZ EU–USA GAZDASÁGI KAPCSOLATOK

Az EU és az Egyesült Államok együttes gazdasága teszi ki a globális bruttó hazai termék (GDP)
majdnem 50%-át és a világkereskedelem egyharmadát.
2015-ben az EU megtartotta pozícióját, mint az Egyesült Államok első számú kereskedelmi
partnere – megelőzve Kanadát, az Egyesült Államok Észak-amerikai Szabadkereskedelmi
Megállapodáson (NAFTA) belüli partnerét.
2016-ban az Egyesült Államok volt az Unió elsődleges export célállomása, amely az összes
uniós termékexport 20,7%-át veszi fel (Kína 9,7%-ával szemben). Az Egyesült Államok a
második helyen állt az EU import-partnerei között, így is az EU importált áruinak 14,5%-át
adta. E tekintetben az Egyesült Államok elmaradt Kína mögött, amely az EU összes importjának
20,2%-át adta, de megelőzte Svájcot és Oroszországot, amelyek egyenként 7,1%-át és 7,0%-
át adták.

EU–USA kereskedelem 2011–2016 (milliárd euró)

Év

Uniós áruk
importja

az Egyesült
Államokból

Uniós áruk
exportja az

Egyesült
Államokba

Uniós egyenleg
(áruk)

2014 209.3 311.6 +102.3
2015 249.3 371.3 +122.0
2016 246.8 362.0 +115.2
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Forrás: Európai Bizottság, Kereskedelmi Főigazgatóság
Az EU Egyesült Államokba irányuló szolgáltatási exportja az Egyesült Államokból érkező
szolgáltatási importhoz hasonlóan 2013 és 2015 között nőtt. 2015-ben az EU 13 milliárd eurós
szolgáltatási kereskedelmi többletet könyvelhetett el az Egyesült Államokkal.

EU–USA kereskedelem 2013–2015 (milliárd euró)

Év

Uniós
szolgáltatások

importja
az Egyesült
Államokból

Uniós
szolgáltatások

exportja az
Egyesült

Államokba

Uniós
egyenleg

(szolgáltatások)

2013 166.0 183.5 +17.5
2014 189.3 199.2 +9.9
2015 212.8 225.8 +13.0

Forrás: Európai Bizottság, Kereskedelmi Főigazgatóság
Az EU és az Egyesült Államok egymás legnagyobb befektetői. 2015-ben a befektetési állomány
mindkét oldalon tovább nőtt. Lehetne azzal érvelni, hogy a kétoldalú közvetlen befektetés
– amely természeténél fogva hosszú távú elkötelezettség – a transzatlanti kereskedelmi
kapcsolatok mozgatórugója. Ezt megerősíti, hogy az anyavállalatok és a leányvállalatok
közötti kereskedelem az EU-ban és az Egyesült Államokban kiteszi az összes transzatlanti
kereskedelem több mint egyharmadát. Becslések szerint az EU és az USA egymás területén
működő vállalatai több mint 14 millió ember számára nyújtanak munkahelyet.

EU–USA kétoldalú befektetési állomány (milliárd euró)

Év
Az USA közvetlen
külföldi befektetési

állománya az EU-ban

Uniós közvetlen külföldi
befektetési állomány az
Egyesült Államokban

Egyenleg

2015 2 436.4 2 561.2 +124.8

Forrás: Európai Bizottság, Kereskedelmi Főigazgatóság

AZ EU–KANADA POLITIKAI PÁRBESZÉD

Kanada az Európai Unió egyik legrégebbi és legszorosabb partnere. A kétoldalú kapcsolatok
az 1950-es években, tisztán gazdasági alapon kezdődtek, és az évek során szoros stratégiai
partnerséggé fejlődtek. Az EU és Kanada szorosan együttműködnek olyan globális kihívások
kezelésében, mint a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, az energiabiztonság és a regionális
stabilitás. Kanada rendszeresen hozzájárul az EU KBVP misszióihoz (például az EU rendőri
misszióihoz Afganisztánban és a palesztin területeken) és részt vesz az EU választási megfigyelő
misszióiban is.
Az EU és Kanada között 1976-ban létrejött kereskedelmi és gazdasági együttműködési
keretmegállapodás az első ilyen jellegű hivatalos megállapodás volt, amit az EU egy
iparosodott országgal aláírt. Ezt követte a transzatlanti kapcsolatokról szóló, 1990-ben
elfogadott nyilatkozat, amely kibővítette a kapcsolatok körét és rendszeres találkozókat hozott
létre csúcstalálkozói és miniszteri szinten. Azóta az európai és kanadai képviselők rendszeresen
találkoznak, hogy eszmecserét folytassanak minden szinten: ez többek között vezetők kétoldalú
csúcstalálkozóiban, tisztviselők között konkrét kérdésekben tartott találkozókban és többek

http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm
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között többoldalú fórumokban nyilvánul meg. 2013–2014-ben tárgyalásokat folytattak azzal
a céllal, hogy az EU és Kanada közötti kapcsolatokat egy átfogó gazdasági és kereskedelmi
megállapodással (CETA) és egy stratégiai partnerségi megállapodással továbbfejlesszék.
A tárgyalásokat 2011-ben kezdték meg és 2014 szeptemberében fejezték be. A stratégiai
partnerségi megállapodás egy olyan politikai megállapodás, amelynek célja a kétoldalú
együttműködés megerősítése számos külpolitikai és ágazati területen, beleértve a nemzetközi
békét és biztonságot, a terrorizmus elleni küzdelmet, a válságkezelést, a tengeri biztonságot,
a globális kormányzást, az energiát, a közlekedést, a kutatást és fejlesztést, az egészségügyet,
a környezetvédelmet és az éghajlatváltozást is. A stratégiai és partnerségi megállapodás célja,
hogy fokozza az együttműködés azon formáit, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak az egyes
állampolgárokra, például a fiatalokat célzó, oktatási és kulturális programok, – konzuli védelem
és az emberek közötti különböző kapcsolatok területén. A Bizottság 2015 februárjában fogadta
el a stratégiai és partnerségi megállapodás aláírására és ideiglenes alkalmazására irányuló
határozatot. Kanada és az EU 2016. október 30-án, az EU–Kanada csúcstalálkozón írta alá
a stratégiai és partnerségi megállapodást, és az Európai Parlament 2017 februárjában adta
egyetértését. A stratégiai partnerségi megállapodás jelentős részének ideiglenes alkalmazása
2017. április 1-jén megkezdődött. A szöveget most a megfelelő parlamenti jóváhagyási
eljárásoknak fogják alávetni. Az uniós és kanadai végrehajtó ág közötti párbeszéden kívül az
európai parlamenti képviselők és kanadai kollégáik rendszeresen találkoznak. Évente tartanak
parlamentközi üléseket, melyeket kiegészítenek a munkacsoportokon belüli és a küldöttségek
közötti egyéb parlamentközi eszmecserék. A folyamatban lévő tárgyalások megvitatására
szolgáló fórum mellett ezek a találkozók ellentmondásos kérdések – például az olajhomok és
az olajpala környezetre káros hasznosítása, a halászati politikák, az állatjólét (többek között a
fókavadászat kérdése), valamint a Kanada által az EU bizonyos tagállamainak állampolgáraival
szemben alkalmazott vízumkötelezettség – felvetését is lehetővé teszik. Ezek a szétválasztó
kérdések nem csökkentik a két oldal közötti kapcsolatok kitűnő általános minőségét.
A kanadai kapcsolatokért felelős parlamenti küldöttség az év során rendszeresen ülésezik
a parlamentközi ülések előkészítése céljából. Ehhez tartozik többek között az egyéb uniós
intézményekkel – köztük a Bizottsággal és az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) –, valamint
a Kanadának az EU mellé akkreditált küldöttségével és a kanadai külügyi és külkereskedelmi
minisztériummal folytatott részletes eszmecsere.

AZ EU–KANADA GAZDASÁGI KAPCSOLATOK

A. Átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) Kanadával
Az EU és Kanada közötti tárgyalásokat a CETA-ról 2009. május 6-án kezdték meg és
2014. szeptember 26-án fejezték be. A szöveget a Tanács elfogadta, és a 2016. október 30-i EU–
Kanada csúcstalálkozón aláírta. Az Európai Parlament 2017. február 15-én adta egyetértését.
A szöveget jelenleg a tagállamoknak saját alkotmányos rendelkezéseikkel összhangban
ratifikálniuk kell. Az EU hatáskörébe tartozó részek ideiglenes alkalmazása 2017. szeptember
21-én veszi kezdetét.
Ez lesz az EU első átfogó gazdasági megállapodása egy erősen iparosodott országgal. Az EU
és Kanada megnyitja piacait egymás árui, szolgáltatásai és beruházásai előtt, többek között
közbeszerzés révén. Egy 2008-ban végzett előzetes hatástanulmány becslése szerint az EU
éves reáljövedelme mintegy 11,6 milliárd euróval, Kanadáé 8,2 milliárd euróval emelkedne
a megállapodás végrehajtását követő hét éven belül. A szolgáltatások kereskedelmének
liberalizációja a becslések szerint jelentősen hozzájárulna a GDP növekedéséhez (a teljes
növekedés 50%-a az EU-ban, 45,5%-a Kanadában).
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A CETA továbbá az EU első olyan kétoldalú gazdasági megállapodása, amely magában foglal
egy különleges, a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszert is, amely a befektetők és
az államok közötti befektetési vitákat rendezi. Innovatív jellegéből fakadóan, valamint amiatt,
hogy az erről szóló vita több országban még nem zárult le, a beruházási vitákkal foglalkozó
bírósági rendszer kívül fog esni a CETA ideiglenes alkalmazásának hatáskörén. Emellett a
CETA tartalmaz egy egyértelmű nyilatkozatot a kormánynak a közérdekű célok – vagyis
a közegészségügy, a biztonság, a környezet, a közerkölcs, illetve a szociális védelem és a
fogyasztóvédelem – érdekében való szabályozási jogáról.
B. Kétoldalú kereskedelmi és beruházási kapcsolatok
2015-ben az EU volt – az Egyesült Államok után – Kanada második legnagyobb kereskedelmi
partnere, és Kanada teljes összesített áruexportjának és -importjának mintegy 9,5%-át adta.
2016-ban az EU több mint 35,2 milliárd euró értékű árut exportált Kanadába és a beáramló
kanadai áruk értéke elérte a 29,1 milliárd eurót. 2016-ban Kanada a 10. helyen állt az EU
nemzetközi kereskedelmi partnerei között. A gépek, a szállítóeszközök és a vegyi anyagok a
két partner közötti kereskedelem legfőbb tárgyát képező áruk.

EU–Kanada kereskedelem 2014–2016 (milliárd euró)

Év Uniós áruk
importja Kanadából

Uniós áruk
exportja Kanadába

Uniós egyenleg
(áruk)

2014 27.4 31.6 +4.2
2015 28.3 35.1 +6.8
2016 29.1 35.2 +6.1

Forrás: Európai Bizottság, Kereskedelmi Főigazgatóság
A szolgáltatáskereskedelem fontos része az EU és Kanada közötti kereskedelmi kapcsolatnak.
2015-ben a szolgáltatások Kanadába irányuló uniós exportja 2013-hoz képest emelkedett, 18,0
milliárd euróra, a kanadai szolgáltatások uniós importja pedig 12,1 milliárd euróra emelkedett.
Ezek a változások a szolgáltatások kereskedelmének 2014-es csökkenése után történtek. A
közlekedési, utazási, biztosítási és távközlési szolgáltatások gyakran képezik tárgyát az EU és
Kanada közötti kereskedelemnek.

EU–Kanada kereskedelem 2013–2015 (milliárd euró)

Év Uniós szolgáltatások
importja Kanadába

Uniós szolgáltatások
exportja Kanadába

Uniós egyenleg
(szolgáltatások)

2013 11.6 17.7 6.1
2014 11.2 16.4 5.2
2015 12.1 18.0 5.9

Forrás: Európai Bizottság, Kereskedelmi Főigazgatóság
A közvetlen külföldi befektetés tekintetében az EU több befektetést tett Kanadában, mint
Kanada az EU-ban. 2015-ben az EU kifelé irányuló közvetlen külföldi befektetési állománya
Kanadában 249,2 milliárd euró volt. Az EU-ban lévő kanadai állomány 228,1 milliárd eurót
ért el.

EU–Kanada kétoldalú befektetési állomány (milliárd euró)
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Év
Kanadai közvetlen
külföldi befektetési

állomány az EU-ban

Uniós közvetlen
külföldi befektetési

állomány Kanadában
Egyenleg

2015 228.1 249.2 +21.2

Forrás: Európai Bizottság, Kereskedelmi Főigazgatóság
Mario Damen / Wanda Troszczyńska-van Genderen
09/2017
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