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RELAȚIILE TRANSATLANTICE: SUA ȘI CANADA

UE, SUA și Canada, împărtășesc valorile democrației, drepturilor omului și libertății
economice și politice și aceleași preocupări în materie de politică externă și probleme de
securitate. Acordul economic și comercial cuprinzător și Acordul de parteneriat strategic
dintre UE și Canada au fost semnate la 30 octombrie 2016 și au primit aprobarea
Parlamentului European la 15 februarie 2017. Negocierile privind Parteneriatul transatlantic
pentru comerț și investiții UE-SUA - lansate la 8 iulie 2013- sunt suspendate de la alegerea
președintelui Trump.

RELAȚIILE ÎN MATERIE DE POLITICĂ EXTERNĂ UE-SUA

SUA este aliatul cel mai apropiat al UE în materie de politică externă. Partenerii cooperează
îndeaproape, se consultă reciproc cu privire la prioritățile lor internaționale și colaborează
deseori pentru a promova interesele lor comune în cadrul forumurilor multilaterale. Partenerii
cooperează în domeniul politicii externe în mai multe contexte geografice, punând accentul în
prezent pe Orientul Mijlociu și Africa de Nord (în special Irak și Siria) și vecinătatea estică a
Europei (în special Rusia și Ucraina).
SUA s-a dovedit a fi un partener fiabil în materie de securitate pentru o serie de state membre ale
UE, după cum a demonstrat-o colaborarea dintre aliații Organizației Tratatului Atlanticului de
Nord (NATO). De exemplu, s-a dezvoltat o cooperare practică eficientă între NATO și misiunile
UE din cadrul Politicii de securitate și apărare comune (PSAC), în teatre de operațiuni precum
Afganistan, Irak, Kosovo, Bosnia și Herțegovina și Cornul Africii.
Chiar dacă UE și SUA nu sunt pe aceeași lungime de undă în toate chestiunile de politică
externă, ele rămân cei mai de încredere și cei mai importanți aliați reciproci. Legăturile lor în
materie de politică externă au rezistat de-a lungul multor decenii, în ciuda configurațiilor politice
schimbătoare și a schimbărilor geostrategice de ambele părți.
În urma alegerilor prezidențiale din SUA din 8 noiembrie 2016, s-au ridicat multe întrebări
și preocupări cu privire la relațiile dintre UE și SUA în materie de politică externă. În
ciuda remarcilor critice ale președintelui Trump cu privire, de exemplu, la contribuțiile
financiare la NATO, excedentul comercial al Germaniei sau UE, în general, primele vizite ale
vicepreședintelui Pence sau secretarului de stat Tillerson în Europa au evidențiat continuitatea
generală a relațiilor UE-SUA, deși se poate preconiza o abordare mai bilaterală pentru fiecare
țară.

RELAȚIILE POLITICE UE-SUA ÎN CADRUL PROCESULUI
DIALOGUL TRANSATLANTIC AL LEGIUITORILOR (DTL)

Contactele dintre Parlamentul European și Congresul SUA datează din 1972. În 1999, relațiile
dintre ele au fost modernizate și instituționalizate prin înființarea Dialogului transatlantic al
legiuitorilor (DTL). DTL reunește deputați în Parlamentul European și membri ai Camerei
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Reprezentanților din SUA la întâlnirile interparlamentare bianuale, ce au loc alternativ în SUA
și Europa.
Unul dintre cele mai importante aspecte economice în discuție în anul precedent a fost
negocierea unui Parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP). În pofida progreselor
modeste realizate în timpul rundelor de negocieri, au continuat să existe diferențe considerabile,
iar negocierile nu au putut fi încheiate sub administrația Obama. Alegerile prezidențiale și din
cadrul Congresului, inclusiv procedura de numire a unui nou reprezentant al SUA pentru comerț,
au pus și mai mult sub semnul întrebării TTIP. UE este deschisă pentru reluarea negocierilor.
Între timp, contactele de ordin tehnic continuă în măsura posibilului.
Legiuitorii care participă la aceste reuniuni bianuale iau parte la schimburi de opinii cu privire la
chestiuni politice importante de interes comun, mergând de la apariția așa-numitului Stat Islamic
în Orientul Mijlociu și Africa de Nord până la coordonarea sancțiunilor punitive internaționale.
Deși există o convergență a punctelor de vedere transatlantice într-o serie de domenii, discuțiile
dintre legiuitori au scos, de asemenea, în evidență divergențe cu privire la unele aspecte politice
esențiale. Nu ar trebui să se subestimeze importanța acestui dialog politic transatlantic, având
în vedere, în special, puterea de care dispune Congresul SUA, de exemplu, în ceea ce privește
autorizarea intervenției Statelor Unite în crizele mondiale și influențarea participării SUA la
instituțiile de guvernare la nivel mondial.
Provocările financiare globale sunt, de asemenea, discutate în mod regulat în cadrul DTL, având
loc schimburi de opinii cu privire la modul în care se poate asigura viabilitatea pe termen
lung a finanțelor publice și modalitatea de a consolida coordonarea în domeniul reglementării
financiare. Securitatea cibernetică și libertatea internetului constituie, de asemenea, preocupări
majore, fiind abordate în cadrul convorbirilor dintre UE și SUA.

RELAȚIILE ECONOMICE UE-SUA

Împreună, economiile UE și SUA reprezintă circa 50% din produsul intern brut (PIB) la nivel
mondial și o treime din comerțul mondial.
În 2015, UE a continuat să fie cel mai important partener comercial al SUA în ce privește
schimburile comerciale de mărfuri — înaintea Chinei și Canadei, partenerul SUA din Acordul
de Liber Schimb Nord-American (ALSNA).
În 2016, SUA a fost cea mai importantă destinație pentru exporturile Uniunii, absorbind 20,7%
din exporturile totale de bunuri ale UE (comparativ cu 9,7% din exporturile totale ale Chinei).
SUA a ocupat locul al doilea în rândul partenerilor UE în ce privește importurile, furnizând
totuși 14,5% din bunurile importate în UE. În această privință, SUA s-a clasat după China, care
a furnizat 20,2% din importurile totale ale UE, dar a fost înaintea Elveției și a Rusiei, care a
furnizat 7,1% și, respectiv, 7,0%.

Comerțul cu mărfuri UE-SUA 2014-2016 (miliarde de euro)

Anul
Importul de

bunuri de către
UE din SUA

Exportul de
bunuri de către
UE către SUA

Balanța UE
(bunuri)

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

Sursă: Comisia Europeană, DG COMERȚ
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În perioada 2013-2015, exporturile de servicii ale UE către SUA au crescut, la fel ca și
importurile de servicii ale UE din SUA. În 2015, UE a înregistrat un surplus de 13 miliarde de
euro în comerțul cu servicii cu SUA.

Comerțul cu servicii UE-SUA 2013-2015 (miliarde de euro)

Anul
Importul de

servicii de către
UE din SUA

Exportul de
servicii de către
UE către SUA

Balanța UE
(servicii)

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

Sursă: Comisia Europeană, DG COMERȚ
UE și SUA sunt cei mai mari investitori reciproci. În 2015, stocurile de investiții au continuat
să crească de ambele părți. S-ar putea spune că investițiile bilaterale directe — care prin natura
lor reprezintă un angajament pe termen lung — constituie forța motrice a relațiilor comerciale
transatlantice. Acest lucru este întărit de faptul că schimburile comerciale între societățile-
mamă și filialele din UE și SUA reprezintă peste o treime din totalul comerțului transatlantic.
Estimările indică faptul că întreprinderile din UE și SUA care funcționează pe teritoriul celuilalt
partener asigură locuri de muncă pentru peste 14 milioane de persoane.

Stocurile de investiții bilaterale UE-SUA (miliarde de euro)

Anul Stocuri de ISD
ale SUA în UE

Stocuri de ISD
ale UE în SUA Balanța

2015 2 436,4 2 561,2 +124,8

Sursă: Comisia Europeană, DG COMERȚ

DIALOGUL POLITIC UE-CANADA

Canada este unul dintre cei mai vechi și mai apropiați parteneri ai UE. Relațiile bilaterale au
început în anii 1950 pe o bază strict economică și au evoluat de atunci de-a lungul anilor,
devenind un parteneriat strategic apropiat. UE și Canada colaborează îndeaproape cu privire
la provocări globale precum mediul, schimbările climatice, securitatea energetică și stabilitatea
regională. Canada contribuie frecvent la misiunile PSAC ale UE (cum ar fi misiunile de poliție
ale UE în Afganistan și în teritoriile palestiniene) și participă, de asemenea, la misiunile UE de
observare a alegerilor.
Acordul-cadru de cooperare comercială și economică UE-Canada din 1976 a fost primul acord
oficial pe care UE l-a semnat cu o țară industrializată. Acesta a fost urmat de o Declarație privind
relațiile transatlantice, adoptată în 1990, care a extins domeniul de aplicare al contactelor lor și
a stabilit reuniuni periodice la nivel înalt și la nivel ministerial. Din acel moment, reprezentanții
europeni și canadieni s-au întâlnit în mod regulat pentru a face schimb de opinii, la toate
nivelurile, de la reuniunile la nivel înalt ale conducătorilor la reuniunile între responsabili cu
privire la chestiuni specifice, inclusiv în diferite foruri multilaterale. În perioada 2013-2014, s-
au desfășurat negocieri cu scopul de a îmbunătăți relațiile dintre UE și Canada prin intermediul
unui acord economic și comercial cuprinzător (CETA) și al unui acord de parteneriat strategic
(APS).

http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm
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Negocierile au fost lansate în septembrie 2011 și încheiate în septembrie 2014. APS este un
acord politic care vizează consolidarea cooperării bilaterale într-o serie de domenii de politică
externă și sectoriale, inclusiv pacea și securitatea internațională, combaterea terorismului,
gestionarea crizelor, securitatea maritimă, guvernarea globală, energia, transportul, cercetarea
și dezvoltarea, sănătatea, mediul și schimbările climatice. APS este menit să îmbunătățească
formele de cooperare care îi afectează în mod direct pe cetățeni, și anume programele educative,
culturale și cele destinate tineretului, protecția consulară și diversele schimburi interpersonale.
Decizia privind semnarea și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a APS a fost adoptată
de Comisie în februarie 2015. APS a fost semnat de Canada și UE la 30 octombrie 2016
cu ocazia reuniunii la nivel înalt UE-Canada și a primit aprobarea Parlamentului European
în februarie 2017. Părți importante din APS sunt aplicate cu titlu provizoriu începând de la
1 aprilie 2017. Textul va trece acum prin procedurile respective de aprobare parlamentară. Pe
lângă dialogul dintre executivele din UE și Canada, au loc întâlniri periodice între deputații în
Parlamentul European și omologii lor din Canada. Reuniunile interparlamentare au loc anual,
completate de alte schimburi interparlamentare în cadrul grupurilor de lucru și între delegații. Pe
lângă faptul că reprezintă un forum pentru discuțiile despre negocierile în curs, aceste reuniuni
permit dezbaterea unor chestiuni controversate — cum ar fi impactul exploatării nisipurilor
bituminoase și a gazelor de șist asupra mediului, politicile în domeniul pescuitului, chestiunile
privind calitatea vieții animalelor (inclusiv vânătoarea de foci) și cerințele de viză pe care
Canada le impune cetățenilor din unele state membre ale UE. Aceste domenii de dezacord nu
distrag atenția de la calitatea excelentă, în ansamblu, a relațiilor dintre cele două părți.
Delegația Parlamentului pentru relațiile cu Canada se reunește periodic în cursul anului pentru a
pregăti reuniunile interparlamentare. Acest lucru implică schimburi detaliate cu alte instituții ale
UE, inclusiv Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), precum și cu misiunea
Canadei pe lângă UE și cu Ministerul canadian al Afacerilor Externe și Comerțului Internațional.

RELAȚIILE ECONOMICE UE-CANADA

A. Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA)
Negocierile dintre UE și Canada privind CETA au demarat la 6 mai 2009 și s-au încheiat la
26 septembrie 2014. Textul a fost adoptat de Consiliu și semnat cu ocazia reuniunii la nivel înalt
UE-Canada din 30 octombrie 2016. Parlamentul European și-a dat aprobarea la 15 februarie
2017. Textul trebuie acum să fie ratificat de statele membre în conformitate cu dispozițiile lor
constituționale interne. Punerea în aplicare provizorie a părților care intră în sfera de competență
a UE va începe la 21 septembrie 2017.
Acesta va fi primul acord economic cuprinzător al UE cu o țară înalt industrializată. UE
și Canada își vor deschide reciproc piețele pentru bunuri, servicii și investiții, inclusiv prin
intermediul achizițiilor publice. O evaluare de impact ex-ante efectuată în 2008 a estimat
creșterea în venitul real anual la aproximativ 11,6 miliarde de euro pentru UE și la 8,2 miliarde
de euro pentru Canada într-o perioadă de șapte ani de la implementarea acordului. Aceasta a
prevăzut că liberalizarea schimburilor de servicii va contribui în mod substanțial la creșterea
PIB-ului (UE va beneficia de 50% din creșterea totală, iar Canada de 45,5%).
CETA este, de asemenea, primul dintre acordurile economice bilaterale ale UE care include un
sistem jurisdicțional special în materie de investiții (ICS) pentru soluționarea diferendelor cu
privire la investiții dintre investitori și state. Din cauza caracterului său inovator și a faptului
că dezbaterea publică pe acest subiect are încă loc în multe țări, ICS nu va intra în domeniul
de aplicare provizorie a CETA. În plus, CETA conține o declarație clară cu privire la dreptul
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guvernului de a reglementa în scopuri publice în ceea ce privește sănătatea publică, siguranța,
mediul, moralitatea publică, precum și protecția socială și a consumatorilor.
B. Relațiile comerciale și de investiții bilaterale
În 2015, UE a fost cel de al doilea partener comercial al Canadei, după SUA, contribuind
cu 9,5% la volumul total de exporturi și importuri de bunuri ale Canadei. În 2016, UE a
exportat bunuri în valoare de 35,2 miliarde de euro în Canada și a primit bunuri canadiene în
valoare de 29,1 miliarde de euro. În 2016, Canada s-a situat pe locul 10 în rândul partenerilor
comerciali internaționali ai UE. Mașinile, echipamentele de transport și produsele chimice sunt
printre principalele bunuri care fac obiectul unor schimburi comerciale între cei doi parteneri
comerciali.

Comerțul cu mărfuri UE-Canada 2014-2016 (miliarde de euro)

Anul
Importul de

bunuri de către
UE din Canada

Exportul de
bunuri de către

UE către Canada

Balanța UE
(bunuri)

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

Sursă: Comisia Europeană, DG COMERȚ
Comerțul cu servicii reprezintă o componentă importantă a relației comerciale dintre UE și
Canada. În comparație cu 2013, în 2015, valoarea exporturilor de servicii din UE către Canada a
crescut la 18,0 miliarde EUR, în timp ce valoarea importurilor de servicii ale UE din Canada s-a
crescut la 12,1 miliarde EUR. Aceste modificări au avut loc după o scădere, în 2014, a nivelului
comerțului du servicii. Transportul, călătoriile, asigurările și comunicarea sunt câteva exemple
de servicii comercializate frecvent între UE și Canada.

Comerțul cu servicii UE-Canada 2013-2015 (miliarde de euro)

Anul
Importul de

servicii de către
UE din Canada

Exportul de
servicii de către

UE către Canada

Balanța UE
(servicii)

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

Sursă: Comisia Europeană, DG COMERȚ
În ce privește investițiile directe străine (ISD), UE a investit mai mult în Canada decât a investit
Canada în UE. În 2015, stocurile de IDS către Canada s-au ridicat la 249,2 miliarde de euro.
Stocurile canadiene în UE se cifrau la 228,1 miliarde de euro.

Stocurile de investiții bilaterale UE-Canada (miliarde de euro)

Anul Stocuri de ISD ale
Canadei în UE

Stocurile de ISD
ale UE în Canada Balanța

2015 228,1 249,2 +21,2

Sursă: Comisia Europeană, DG COMERȚ
Mario Damen / Wanda Troszczyńska-van Genderen
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