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STOSUNKI TRANSATLANTYCKIE: USA I KANADA

Unia Europejska, USA i Kanada uznają wartości w dziedzinie demokracji, praw człowieka,
a także wolności gospodarczej i politycznej, jak również powiązanych kwestii dotyczących
polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa. Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa
(CETA) pomiędzy UE a Kanadą oraz umowa o partnerstwie strategicznym została podpisana
30 października 2016 r., a Parlament Europejski wydał na nią zgodę w dniu 15 lutego
2017 r. Rozpoczęte 8 lipca 2013 r. negocjacje nad transatlantyckim partnerstwem handlowo-
inwestycyjnym między UE i Stanami Zjednoczonymi wstrzymano po objęciu urzędu
prezydenta przez Donalda Trumpa.

STOSUNKI W RAMACH POLITYKI ZAGRANICZNEJ UE–USA

Stany Zjednoczone są najbliższym sojusznikiem UE w ramach polityki zagranicznej.
Partnerzy prowadzą bliską współpracę, konsultując się wzajemnie w sprawach dotyczących
najważniejszych kwestii międzynarodowych oraz często starając się wesprzeć postępy
w zakresie wspólnych interesów na wielostronnych forach. Współpracują w dziedzinie polityki
zagranicznej w kilku kontekstach geograficznych, a obecnie skupiają się na Bliskim Wschodzie
i Afryce Północnej (zwłaszcza Iraku i Syrii), a także na wschodnim sąsiedztwie UE (zwłaszcza
Rosji i Ukrainie).
Jak pokazała współpraca wśród sojuszników Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
(NATO), USA udowodniły, że są wiarygodnym partnerem w zakresie bezpieczeństwa dla
państw członkowskich UE. Na przykład, rozwinięto skuteczną praktyczną współpracę między
NATO a misjami prowadzonymi w ramach wspólnej unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony
(WPBiO) na obszarach takich jak Afganistan, Irak, Kosowo, Bośnia i Hercegowina oraz Róg
Afryki.
Chociaż UE i USA nie mówią jednym głosem na temat wszystkich kwestii dotyczących
polityki zagranicznej, pozostają swoimi najważniejszymi oraz najbardziej niezawodnymi
sojusznikami. Ich powiązania w zakresie polityki zagranicznej przetrwały wiele dekad, pomimo
zmieniających się konfiguracji politycznych oraz zmian geostrategicznych po obu stronach.
Po wyborach prezydenckich w USA 8 listopada 2016 r. pojawiło się wiele pytań i obaw
dotyczących stosunków w ramach polityki zagranicznej UE–USA. Pomimo krytycznych
uwag prezydenta Trumpa odnośnie do m.in. wkładów finansowych do NATO, nadwyżki
handlowej Niemiec bądź generalnie Unii Europejskiej pierwsze wizyty wiceprezydenta
Pence’a i sekretarza stanu Tillersona w Europie zapowiadają zachowanie zasadniczej ciągłości
w stosunkach UE–USA, chociaż można spodziewać się bardziej dwustronnego podejścia
w stosunku do poszczególnych państw.
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STOSUNKI POLITYCZNE UE–USA W RAMACH PROCESU
TRANSATLANTYCKIEGO DIALOGU USTAWODAWCÓW (TLD)

Kontakty pomiędzy Parlamentem a Kongresem USA utrzymują się od 1972 r.
W 1999 r. ich stosunki zostały rozszerzone oraz zinstytucjonalizowane poprzez ustanowienie
Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawców (TLD). Na międzyparlamentarnych posiedzeniach
odbywających się dwa razy w roku na przemian w USA i Europie w ramach TLD spotykają się
zarówno posłowie do Parlamentu Europejskiego, jak i posłowie do Izby Reprezentantów USA.
Jedną z najważniejszych kwestii gospodarczych omawianych w ubiegłym roku były
negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP).
Pomimo nieznacznych postępów poczynionych podczas rund negocjacyjnych między stronami
wciąż utrzymywały się istotne różnice, w związku z czym negocjacji nie udało się zakończyć
przed końcem prezydentury Obamy. Wybory do kongresu i na stanowisko prezydenta USA,
a także procedura nominacji nowego przedstawiciela USA ds. handlu wywołały jeszcze
więcej wątpliwości w odniesieniu do TTIP. UE jest otwarta na ponowne podjęcie negocjacji.
Kontynuowane są w międzyczasie – na ile to możliwe – spotkania o charakterze technicznym.
Ustawodawcy uczestniczący w odbywających się dwa razy w roku zgromadzeniach
wymieniają się poglądami na temat kluczowych kwestii politycznych będących przedmiotem
ich wspólnego zainteresowania, od powstania i rozwoju grupy tzw. Państwa Islamskiego
na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej do koordynacji międzynarodowych sankcji
karnych. Chociaż poglądy transatlantyckie w wielu kwestiach pokrywają się, wymiana
informacji pomiędzy ustawodawcami wykazała również pewne rozbieżności w zakresie
kluczowych kwestii politycznych. Nie należy lekceważyć znaczenia transatlantyckiego dialogu
politycznego, w szczególności mając na uwadze władzę sprawowaną przez Kongres USA, na
przykład w zakresie uprawniania do interwencji USA w sytuacji kryzysów światowych oraz
kształtowania udziału USA w światowych instytucjach zarządzających.
W ramach TLD omawiane są regularnie również światowe wyzwania finansowe i ma
miejsce wymiana poglądów na temat możliwości zapewnienia długoterminowej stabilności
finansów publicznych oraz wzmocnienia współpracy w dziedzinie regulacji finansowych.
Cyberbezpieczeństwo i swoboda dostępu do Internetu również są ważnymi kwestiami i tematem
dyskusji między UE a USA.

STOSUNKI GOSPODARCZE UE–USA

Połączone gospodarki UE i USA stanowią blisko 50 % światowego produktu krajowego brutto
(PKB) i jedną trzecią światowego handlu.
W 2015 r. UE utrzymała swoją pozycję najważniejszego partnera handlowego USA, sytuując
się przed Chinami i Kanadą, partnerem Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu
(NAFTA).
W 2016 r. USA były głównym punktem eksportowym Unii, przyjmując 20,7 % całkowitego
eksportu towarów UE (w porównaniu do 9,7 % w przypadku Chin). USA były drugim
najważniejszym partnerem UE w dziedzinie importu, dostarczając 14,5 % towarów
importowanych przez UE. Pod tym względem USA pozostawały w tyle za Chinami, które
dostarczyły 20,2 % całości importu UE, ale prześcignęły Szwajcarię i Rosję, które dostarczyły
odpowiednio 7,1 % i 7,0 %.

Stosunki między UE a USA w zakresie handlu towarami w latach 2014–2016 (mld EUR)
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Rok Import towarów
z USA do UE

Eksport
towarów

z UE do USA

Bilans UE
(towary)

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

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu
W latach 2013–2015 wzrósł eksport usług z UE do USA, a także import usług z USA. W 2015 r.
UE uzyskała dodatni bilans w handlu usługami z USA, wynoszący 13 mld EUR.

Stosunki między UE a USA w zakresie handlu usługami w latach 2013–2015 (mld EUR)

Rok Import usług
z USA do UE

Eksport usług
z UE do USA

Bilans UE
(usługi)

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

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu
Unia Europejska i Stany Zjednoczone są dla siebie nawzajem największymi inwestorami.
W 2015 r. wartość inwestycji ponownie wzrosła po obu stronach. Można stwierdzić, że
dwustronna inwestycja bezpośrednia – która z natury stanowi zobowiązanie długoterminowe –
jest siłą napędową stojącą za transatlantyckimi stosunkami handlowymi. Potwierdza to również
fakt, że handel pomiędzy spółkami dominującymi a jednostkami powiązanymi w UE oraz USA
stanowi ponad jedną trzecią całkowitego handlu transatlantyckiego. Szacuje się, że spółki UE
i USA działające na swoich wzajemnych terytoriach zapewniają pracę ponad 14 mln ludzi.

Wartość dwustronnych inwestycji UE–USA (mld EUR)

Rok Wartość BIZ USA w UE Wartość BIZ UE w USA Bilans
2015 2 436,4 2 561,2 +124,8

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu

DIALOG POLITYCZNY UE–KANADA

Kanada jest jednym z najstarszych i najbliższych partnerów Unii Europejskiej. Stosunki
dwustronne zainicjowano w latach 50. wyłącznie w oparciu o podstawę gospodarczą,
a z upływem lat przekształciły się one w bliskie partnerstwo strategiczne. UE i Kanada
współpracują ze sobą ściśle w kwestiach globalnych wyzwań, takich jak środowisko, zmiana
klimatu, bezpieczeństwo energetyczne i stabilność w regionie. Kanada regularnie przyczynia
się do misji w ramach wspólnej unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony (jak misje policyjne
UE w Afganistanie i na terytoriach palestyńskich), a także uczestniczy w unijnych misjach
obserwacji wyborów.
W 1976 r. Umowa ramowa dotycząca współpracy handlowej i gospodarczej UE–
Kanada stanowiła pierwszą tego rodzaju formalną umowę, którą UE zawarła z państwem
uprzemysłowionym. Następnie w 1990 r. przyjęto deklarację transatlantycką, która rozszerzyła
zakres wzajemnych kontaktów i ustanowiła regularne posiedzenia na szczycie i na poziomie
ministrów. Od tego czasu przedstawiciele UE i Kanady spotykają się regularnie w celu wymiany

http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm
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poglądów na wszystkich szczeblach, od dwustronnych szczytów przywódców do posiedzeń
z udziałem urzędników, poświęconych szczegółowym kwestiom i odbywającym się również
na różnych wielostronnych forach. W latach 2013–2014 przeprowadzono negocjacje mające na
celu rozszerzenie stosunków między UE a Kanadą poprzez kompleksową umowę gospodarczo-
handlową (CETA) i umowę o partnerstwie strategicznym (SPA).
Negocjacje rozpoczęto w 2011 r. i zakończono we wrześniu 2014 r. Umowa o partnerstwie
strategicznym jest polityczną umową mającą na celu wzmocnienie dwustronnej współpracy
w kilku dziedzinach polityki zagranicznej i obszarach sektorowych, w tym w dziedzinie pokoju
i bezpieczeństwa międzynarodowego, zwalczania terroryzmu, zarządzania kryzysowego,
bezpieczeństwa morskiego, globalnego zarządzania, energii, transportu, badań i rozwoju,
zdrowia, środowiska i zmiany klimatu. SPA ma na celu umocnienie form współpracy, która ma
bezpośredni wpływ na indywidualnych obywateli, w tym w dziedzinie programów dotyczących
ludzi młodych, a także edukacji i kultury, ochrony konsularnej oraz różnorodnych kontaktów
międzyludzkich. Decyzja o podpisaniu i tymczasowym stosowaniu SPA została przyjęta przez
Komisję w lutym 2015 r. SPA została podpisana przez Kanadę i UE w dniu 30 października
2016 r. podczas szczytu UE–Kanada i otrzymała zgodę Parlamentu Europejskiego w lutym
2017 r. Obszerne części umowy są tymczasowo stosowane od dnia 1 kwietnia 2017 r. Umowa
będzie obecnie przedmiotem procesu wydawania zgody przez poszczególne parlamenty.
Oprócz dialogu prowadzonego pomiędzy władzami wykonawczymi UE i Kanady posłowie
do Parlamentu Europejskiego oraz odpowiadający im posłowie z Kanady odbywają regularne
spotkania. Odbywające się raz w roku międzyparlamentarne posiedzenia uzupełniane są
międzyparlamentarnymi wymianami informacji w grupach roboczych i między delegacjami.
Posiedzenia te nie tyko stanowią forum, na którym omawiane są bieżące negocjacje, ale
są również okazją do poruszenia kontrowersyjnych kwestii, takich jak oddziaływanie na
środowisko wydobycia piasków bitumicznych i gazu łupkowego oraz polityka rybołówstwa,
kwestie dotyczące dobrostanu zwierząt (w tym polowania na foki) oraz wymogi wizowe,
jakie Kanada nakłada na obywateli niektórych państw członkowskich UE. Zagadnienia będące
przedmiotem niezgody nie mają szkodliwego wpływu na ogólnie bardzo dobre stosunki
pomiędzy obiema stronami.
Delegacja Parlamentu ds. stosunków z Kanadą bierze udział w regularnych spotkaniach
na przestrzeni całego roku, które mają na celu przygotowanie się do posiedzeń
międzyparlamentarnych. Obejmuje to szczegółową wymianę informacji z innymi instytucjami
UE, w tym Komisją oraz Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), jak również z misją
kanadyjską przy UE oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego
Kanady.

STOSUNKI GOSPODARCZE UE–KANADA

A. Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA)
Rozpoczęte w dniu 6 maja 2009 r. negocjacje między UE i Kanadą w sprawie CETA zostały
zakończone w dniu 26 września 2014 r. Jej tekst został przyjęty przez Radę i podpisany
podczas szczytu UE–Kanada 30 października 2016 r. Parlament Europejski wyraził zgodę
15 lutego 2017 r. Obecnie umowa wymaga ratyfikacji przez państwa członkowskie zgodnie z ich
wewnętrznymi przepisami konstytucyjnymi. Tymczasowe stosowanie części wchodzących
w zakres kompetencji UE rozpocznie się z dniem 21 września 2017 r.
Będzie to tym samym pierwsza kompleksowa umowa gospodarcza z państwem
uprzemysłowionym. UE i Kanada otworzą sobie wzajemnie rynki na produkty, usługi
i inwestycje partnera, w tym poprzez zamówienia publiczne. W ocenie ex ante skutków
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przeprowadzonej w 2008 r. oszacowano, że roczny wzrost dochodu w ujęciu realnym w okresie
siedmiu lat od realizacji umowy wyniesie około 11,6 mld EUR w przypadku UE oraz 8,2
mld EUR w przypadku Kanady. Liberalizacja handlu usługami miała mieć znaczący wpływ na
wzrost PKB (50 % całkowitego wzrostu dla UE oraz 45,5 % wzrostu dla Kanady).
CETA jest również pierwszą dwustronną umową gospodarczą zawartą przez UE, która zawiera
specjalny system sądów ds. inwestycji (ICS), który służy rozstrzyganiu sporów między
inwestorem a państwem. Ponieważ jest to innowacyjne rozwiązanie, a debata publiczna na jego
temat wciąż trwa w wielu krajach, ICS znajdzie się poza zakresem tymczasowego stosowania
CETA. Ponadto CETA zawiera jasne określenie prawa rządu do przyjmowania regulacji
dla potrzeb publicznych w dziedzinie zdrowia publicznego, bezpieczeństwa, środowiska,
moralności publicznej oraz ochrony socjalnej i ochrony konsumentów.
B. Dwustronne stosunki handlowe i inwestycyjne
W 2015 r. UE, stanowiąca około 9,5 % łącznej wartości kanadyjskiego importu i eksportu
towarów, była drugim co do wielkości partnerem handlowym Kanady (plasując się za USA).
W 2016 r. wartość eksportu towarów z UE do Kanady wyniosła 35,2 mld EUR, natomiast
wartość importu towarów z Kanady do UE wyniosła 29,1 mld EUR. W 2016 r. Kanada zajęła 10.
miejsce wśród międzynarodowych partnerów handlowych UE. Maszyny, sprzęt transportowy
i chemikalia znajdują się wśród głównych produktów będących przedmiotem handlu między
tymi dwoma partnerami.
Stosunki między UE a Kanadą w zakresie handlu towarami w latach 2014–2016 (mld EUR)

Rok Import towarów
z Kanady do UE

Eksport towarów
z UE do Kanady

Bilans UE
(towary)

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

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu
Handel usługami jest istotną częścią stosunków handlowych UE–Kanada. W 2015 r. wartość
eksportu usług z UE do Kanady wzrosła w porównaniu do 2013 r., osiągając wartość
18,0 mld EUR, natomiast import usług z Kanady do Unii wzrósł, osiągając wartość
12,1 mld EUR. Zmiany te nastąpiły po spadku poziomu handlu usługami w 2014 r. Transport,
podróże, ubezpieczenia i komunikacja są przykładami usług będących często przedmiotem
wymiany handlowej między UE a Kanadą.

Stosunki między UE a Kanadą w zakresie handlu usługami w latach 2013–2015 (mld EUR)

Rok Import usług
z Kanady do UE

Eksport usług
z UE do Kanady

Bilans UE
(usługi)

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

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu
W kwestii bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) UE zainwestowała więcej w Kanadzie
niż Kanada w UE. W 2015 r. wartość wychodzących BIZ UE w Kanadzie wyniosła
249,2 mld EUR. Z kolei wartość BIZ Kanady w UE wyniosła 228,1 mld EUR.

Wartość dwustronnych inwestycji UE–Kanada (mld EUR)
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Rok Wartość BIZ Kanady w UE Wartość BIZ
UE w Kanadzie Bilans

2015 228,1 249,2 +21,2

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu
Mario Damen / Wanda Troszczyńska-van Genderen
09/2017
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