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TRANSATLANTICKÉ VZŤAHY: USA A KANADA

EÚ, USA a Kanada vyznávajú hodnoty demokracie, ľudských práv a hospodárskej
a politickej slobody a rovnako sa prelínajú aj ich záujmy v oblasti zahraničnej politiky
a bezpečnosti. Komplexná hospodárska a obchodná dohoda a dohoda o strategickom
partnerstve medzi EÚ a Kanadou boli podpísané 30. októbra 2016 a Európsky parlament
udelil súhlas s týmito dohodami 15. februára 2017. Rokovania o Transatlantickom
obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA, ktoré začali 8. júla 2013, boli po
zvolení Trumpa za prezidenta prerušené.

ZAHRANIČNOPOLITICKÉ VZŤAHY MEDZI EÚ A USA

USA sú najbližším zahraničnopolitickým spojencom EÚ. Obaja partneri úzko spolupracujú,
vzájomne sa radia o svojich medzinárodných prioritách a často sa usilujú presadzovať
svoje prelínajúce sa záujmy na viacstranných fórach. Spolupracujú v zahraničnej politike
v niekoľkých zemepisných oblastiach, pričom v súčasnosti sa zameriavajú najmä na Blízky
východ (najmä Irak a Sýriu) a Severnú Afriku a východné susedstvo Európy (najmä Rusko
a Ukrajinu).
Vo vzťahu k mnohým členským štátom EÚ sa USA osvedčili ako spoľahlivý partner v otázkach
bezpečnosti, ako to dokazuje spolupráca spojencov v rámci Organizácie Severoatlantickej
zmluvy (NATO). Rozvinula sa napríklad účinná praktická spolupráca medzi NATO a misiami
spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (SBOP) v oblastiach ako Afganistan, Irak,
Kosovo, Bosna a Hercegovina a Africký roh.
EÚ a USA sa síce nezhodujú vo všetkých otázkach zahraničnej politiky, vzájomne však
zostávajú najdôležitejšími a najspoľahlivejšími spojencami. Ich zahraničnopolitické väzby
pretrvávajú už celé desaťročia, aj napriek zmenám v politickom usporiadaní a geostrategickom
smerovaní na oboch stranách.
Po prezidentských voľbách v USA 8. novembra 2016 sa vynorilo mnoho otázok a problémov
v súvislosti so zahraničnopolitickými vzťahmi medzi EÚ a USA. Napriek kritickým
poznámkam prezidenta Trumpa týkajúcim sa napríklad finančných príspevkov do NATO,
nemeckého obchodného prebytku alebo EÚ vo všeobecnosti, prvé návštevy viceprezidenta
Pencea a ministra zahraničných vecí Tillersona v Európe poukázali na všeobecnú kontinuitu
vo vzťahoch medzi EÚ a USA, hoci možno očakávať viac dvojstranne orientovaný prístup
k jednotlivým krajinám.

POLITICKÉ VZŤAHY MEDZI EÚ A USA V RÁMCI
TRANSATLANTICKÉHO DIALÓGU ZÁKONODARCOV (TDZ)

Kontakty medzi Parlamentom a Kongresom USA siahajú do roku 1972. V roku 1999 sa ich
vzťahy dostali na vyššiu úroveň a inštitucionalizovali vytvorením transatlantického dialógu
zákonodarcov (TDZ). V rámci TDZ sa poslanci Európskeho parlamentu a poslanci Snemovne
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reprezentantov USA schádzajú dvakrát ročne na medziparlamentných zasadnutiach, ktoré sa
striedavo konajú v USA a v Európe.
Jednou z najdôležitejších diskutovaných tém v oblasti hospodárstva v minulom roku boli
rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP). Napriek určitému
pokroku dosiahnutému počas jednotlivých kôl rokovaní pretrvávali výrazné rozdiely a za vlády
prezidenta Obamu nebolo možné ukončiť rokovania. Prezidentské voľby a voľby do kongresu
v USA, ako aj proces menovania nového splnomocnenca USA pre obchod, vyvolali hlbšie
pochybnosti v súvislosti s TTIP. EÚ je pripravená v rokovaniach pokračovať. Zatiaľ pokračujú
technické kontakty v najväčšej možnej miere.
Zákonodarcovia, ktorí sa zúčastňujú na týchto zasadnutiach konaných dvakrát ročne, si
vymieňajú názory o kľúčových politických otázkach spoločného záujmu, ktoré siahajú od
vzostupu skupiny tzv. Islamského štátu na Blízkom východe a v severnej Afrike až po
koordináciu medzinárodných trestných sankcií. Hoci v mnohých oblastiach sú transatlantické
postoje takmer zhodné, počas výmen názorov medzi zákonodarcami vznikli aj nezhody
v kľúčových politických otázkach. Význam tohto transatlantického politického dialógu netreba
podceňovať, najmä ak vezmeme do úvahy právomoc Kongresu USA, napríklad pri schvaľovaní
zásahov USA počas krízových situácií vo svete a pri ovplyvňovaní pôsobenia USA v rámci
inštitúcií globálnej správy.
Počas zasadnutí TDZ sa pravidelne diskutuje aj o svetových finančných výzvach a vymieňajú
sa názory na spôsob, ako zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií a ako posilniť
koordináciu v oblasti finančnej regulácie. Kybernetická bezpečnosť a sloboda internetu patria
medzi hlavné obavy a sú témami, ktorými sa EÚ a USA zaoberajú pri spoločných rokovaniach.

HOSPODÁRSKE VZŤAHY MEDZI EÚ A USA

Ekonomiky EÚ a USA spolu predstavujú takmer 50 % svetového hrubého domáceho produktu
(HDP) a tretinu svetového obchodu.
V roku 2015 si EÚ zachovala pozíciu najväčšieho obchodného partnera USA, keď sa umiestnila
pred Čínou a Kanadou, partnerskou krajinou Severoamerickej dohody o voľnom obchode
(NAFTA).
USA boli v roku 2016 hlavným vývozným trhom Únie, pričom do nich smerovalo 20,7 %
celkového vývozu EÚ (v porovnaní s 9,7 % v prípade Číny). USA medzi dovoznými partnermi
EÚ obsadili druhé miesto, pričom dodali 14,5 % všetkého tovaru dovážaného do EÚ. V tomto
ohľade USA zaostali za Čínou, ktorá sa na celkovom dovoze do EÚ podieľala 20,2 %, predstihli
však Švajčiarsko a Rusko, ktoré sa na dovoze do EÚ podieľali 7,1 resp. 7,0 %.

Obchod EÚ – USA v období 2014 – 2016 (v mld. EUR)

Rok Dovoz tovaru
z USA do EÚ

Vývoz tovaru
z EÚ do USA

Bilancia
EÚ (tovar)

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

Zdroj: Európska komisia, GR TRADE
Vývoz služieb z EÚ do USA aj opačne sa v roku 2015 oproti roku 2013 zvýšil. V roku 2015
EÚ zaznamenala vo vzťahu k USA prebytok obchodnej bilancie v oblasti služieb v objeme
13 mld. EUR.
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Obchod EÚ – USA v období 2013 – 2015 (v mld. EUR)

Rok Dovoz služieb
z USA do EÚ

Vývoz služieb
z EÚ do USA

Bilancia
EÚ (služby)

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

Zdroj: Európska komisia, GR TRADE
EÚ a USA sú navzájom najväčšími investormi. V roku 2015 sa stav investícií na oboch
stranách zvýšil. Dalo by sa povedať, že bilaterálne priame investície, ktoré už zo svojej
povahy predstavujú dlhodobý záväzok, sú hnacím motorom transatlantických obchodných
vzťahov. Túto skutočnosť podporuje aj fakt, že obchod medzi materskými spoločnosťami a ich
pobočkami v EÚ a USA predstavuje viac ako tretinu celkového transatlantického obchodu.
Podľa odhadov poskytujú spoločnosti z EÚ a USA, ktoré pôsobia na území svojho partnera,
pracovné miesta viac ako 14 miliónom ľudí.

Stav bilaterálnych investícií EÚ – USA (v mld. EUR)

Rok
Stav priamych
zahraničných

investícii USA v EÚ

Stav priamych
zahraničných

investícii EÚ v USA
Bilancia

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

Zdroj: Európska komisia, GR TRADE

POLITICKÝ DIALÓG MEDZI EÚ A KANADOU

Kanada je jedným z najstarších a najbližších partnerov EÚ. Bilaterálne vzťahy začali
v 50. rokoch 20. storočia na čisto hospodárskom základe a v priebehu rokov prerástli do úzkeho
strategického partnerstva. EÚ a Kanada úzko spolupracujú pri globálnych výzvach ako životné
prostredie, zmena klímy, energetická bezpečnosť a regionálna stabilita. Kanada je pravidelným
prispievateľom k misiám SBOP EÚ (ako sú policajné misie EÚ v Afganistane a na palestínskych
územiach) a zúčastňuje sa aj na volebných pozorovateľských misiách EÚ.
Rámcová dohoda o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi EÚ a Kanadou z roku 1976 bola
prvou formálnou dohodou svojho druhu, ktorú EÚ podpísala s priemyselne rozvinutou krajinou.
Po nej nasledovalo Vyhlásenie o transatlantických vzťahoch z roku 1990, ktoré rozšírilo rozsah
vzájomných kontaktov a ustanovilo pravidelné stretnutia na samitoch a na úrovni ministrov.
Odvtedy sa európski a kanadskí zástupcovia pravidelne schádzajú a vymieňajú si názory na
všetkých úrovniach, od bilaterálnych samitov vedúcich predstaviteľov až po stretnutia štátnych
predstaviteľov na osobitné témy, a to aj na multilaterálnych fórach. V rokoch 2013 – 2014
sa viedli rokovania, ktorých cieľom bolo posunúť vzťahy medzi EÚ a Kanadou na vyššiu
úroveň prostredníctvom komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) a dohody
o strategickom partnerstve.
Rokovania sa začali v roku 2011 a ukončené boli v septembri 2014. Dohoda o strategickom
partnerstve je politická dohoda, ktorej cieľom je posilniť bilaterálnu spoluprácu v mnohých
oblastiach zahraničnej politiky a iných sektoroch, medzi ktoré patrí medzinárodný mier
a bezpečnosť, boj proti terorizmu, krízové riadenie, námorná bezpečnosť, globálna správa,
energetika, doprava, výskum a vývoj, zdravotníctvo, životné prostredie a zmena klímy.

http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm
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Táto dohoda má zlepšiť formy spolupráce, ktoré priamo ovplyvňujú jednotlivých občanov,
a to vrátane programov zameraných na mládež, vzdelávanie a kultúru, konzulárnej ochrany
a rôznych medziľudských kontaktov. Vo februári 2015 prijala Komisia rozhodnutie o podpísaní
a predbežnom vykonávaní tejto dohody. Dohodu o strategickom partnerstve podpísali Kanada
a EÚ na samite EÚ – Kanada 30. októbra 2016 a Európsky parlament udelil súhlas s touto
dohodou vo februári 2017. Značné časti dohody sa predbežne uplatňujú od 1. apríla 2017. Teraz
bude prechádzať príslušnými schvaľovacími postupmi v parlamentoch. Okrem dialógu medzi
výkonnými zložkami EÚ a Kanady sa pravidelne stretávajú poslanci Európskeho parlamentu
a ich kanadskí partneri. Každý rok sa konajú medziparlamentné zasadnutia a navyše ďalšie
medziparlamentné výmeny v pracovných skupinách a medzi delegáciami. Okrem toho, že tieto
zasadnutia slúžia ako fórum pre diskusie o prebiehajúcich rokovaniach, ponúkajú aj priestor
na otvorenie kontroverzných otázok, ako sú environmentálny vplyv ťažby dechtových pieskov
a bridlicového plynu, rybárske politiky, problematika dobrých životných podmienok zvierat
(vrátane lovu tuleňov) a vízové požiadavky Kanady voči občanom niektorých členských štátov
EÚ. Tieto sporné oblasti neuberajú na celkovo výbornej kvalite vzťahov medzi oboma stranami.
Parlamentná Delegácia pre vzťahy s Kanadou sa v priebehu roka pravidelne schádza pri príprave
medziparlamentných zasadnutí. Súčasťou jej práce sú podrobné výmeny s ďalšími inštitúciami
EÚ vrátane Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ako aj s kanadskou
misiou pri EÚ a kanadským ministerstvom zahraničných vecí a medzinárodného obchodu.

HOSPODÁRSKE VZŤAHY MEDZI EÚ A KANADOU

A. Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA)
Rokovania medzi EÚ a Kanadou o dohode CETA, ktoré sa začali 6. mája 2009, skončili
26. septembra 2014. Znenie dohody prijala Rada a bolo podpísané na samite EÚ – Kanada
30. októbra 2016. Európsky parlament udelil svoj súhlas 15. februára 2017. Teraz ju musia
ratifikovať členské štáty v súlade so svojimi vnútroštátnymi ústavnými ustanoveniami.
Predbežné vykonávanie tých častí, ktoré patria do právomoci EÚ, sa začne 21. septembra 2017.
Táto dohoda bude prvou komplexnou hospodárskou dohodou EÚ s priemyselne vysoko
rozvinutou krajinou. EÚ a Kanada vzájomne otvoria svoje trhy pre tovar, služby a investície
vrátane verejného obstarávania. Podľa odhadu uvedeného v posúdení vplyvu ex ante
vykonaného v roku 2008 by mal ročný reálny nárast príjmu do siedmich rokov od začatia plnenia
dohody predstavovať v prípade EÚ približne 11,6 mld. EUR a v prípade Kanady 8,2 mld. EUR.
Liberalizácia obchodu so službami by podľa odhadov mala výrazne prispieť k nárastu HDP
(50 % celkového nárastu v prípade EÚ a 45,5 % nárastu v prípade Kanady).
CETA je tiež prvou dvojstrannou hospodárskou dohodou EÚ, ktorá zahŕňa osobitný súdny
systém pre oblasť investícií určený na riešenie investičných sporov medzi investormi a štátmi.
Osobitný súdny systém bude vzhľadom na svoj inovatívny charakter a skutočnosť, že sa o ňom
vo viacerých krajinách ešte neskončila verejná rozprava, mimo rámca dočasného vykonávania
CETA. Navyše obsahuje jasné ustanovenie o práve vlády prijímať právne predpisy vo verejnom
záujme, pokiaľ ide o verejné zdravie, bezpečnosť, životné prostredie, verejnú morálku, sociálnu
ochranu a ochranu spotrebiteľa.
B. Bilaterálne obchodné a investičné vzťahy
V roku 2015 bola EÚ hneď po USA druhým najväčším obchodným partnerom Kanady, pričom
na Úniu pripadalo 9,5 % celkového objemu kanadského vývozu a dovozu tovaru. V roku 2016
EÚ vyviezla do Kanady tovar v hodnote 35,2 mld. EUR a doviezla kanadský tovar v hodnote
29,1 mld. EUR. V roku 2016 patrilo Kanade spomedzi medzinárodných obchodných partnerov



Informačné listy o Európskej únii - 2017 5

EÚ 10. miesto. Medzi hlavné druhy tovaru, s ktorými sa medzi týmito partnermi obchoduje,
patria stroje, dopravné zariadenia a chemikálie.

Obchod s tovarom medzi EÚ a Kanadou v období 2014 – 2016 (v mld. EUR)

Rok Dovoz tovaru
z Kanady do EÚ

Vývoz tovaru
z EÚ do Kanady

Bilancia
EÚ (tovar)

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

Zdroj: Európska komisia, GR TRADE
Dôležitou súčasťou obchodných vzťahov EÚ a Kanady je obchod so službami. V roku 2015
hodnota vývozu služieb z EÚ do Kanady v porovnaní s rokom 2013 vzrástla na 18,0 mld. EUR
a dovoz služieb z Kanady do Únie vzrástol na 12,1 mld. EUR. Tieto zmeny boli zaznamenané
po poklese obchodu so službami v roku 2014. Služby, s ktorými sa medzi EÚ a Kanadou často
obchoduje, sú napríklad služby v oblasti dopravy, cestovania, poistenia a komunikácií.

Obchod so službami medzi EÚ a Kanadou v období 2013 – 2015 (v mld. EUR)

Rok Dovoz služieb
z Kanady do EÚ

Vývoz služieb
z EÚ do Kanady

Bilancia
EÚ (služby)

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

Zdroj: Európska komisia, GR TRADE
Pokiaľ ide o priame zahraničné investície (PZI), EÚ investovala v Kanade viac než Kanada
v EÚ. V roku 2015 dosiahol stav PZI EÚ v Kanade objem 249,2 mld. EUR. Stav kanadských
investícií v EÚ bol ohodnotený na 228,1 mld. EUR.

Stav bilaterálnych investícií medzi EÚ a Kanadou (v mld. EUR)

Rok Priame zahraničné
investície Kanady v EÚ

Priame zahraničné
investície EÚ v Kanade Bilancia

2015 228,1 249,2 +21,2

Zdroj: Európska komisia, GR TRADE
Mario Damen / Wanda Troszczyńska-van Genderen
09/2017
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