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ČEZATLANTSKI ODNOSI: ZDA IN KANADA

Evropska unija, ZDA in Kanada imajo skupne vrednote, kot so demokracija, človekove
pravice, gospodarska in politična svoboda, povezujejo pa jih tudi skupni zunanjepolitični
in varnostni interesi. 30. oktobra 2016 sta bila podpisana celovit gospodarski in trgovinski
sporazum med EU in Kanado ter sporazum o strateškem partnerstvu, ki ju je Parlament
odobril 15. februarja 2017. Pogajanja o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe med
EU in ZDA, ki so se začela 8. julija 2013, so bila po izvolitvi ameriškega predsednika Donalda
Trumpa ustavljena.

ZUNANJEPOLITIČNI ODNOSI MED EU IN ZDA

ZDA so najtesnejši zunanjepolitični zaveznik EU. Partnerja tesno sodelujeta, posvetujeta se
o mednarodnih prednostnih nalogah in si v okviru večstranskih forumov pogosto prizadevata
za skupne interese. Sodelujeta na zunanjepolitičnem področju v številnih geografskih okvirih,
v zadnjem času zlasti glede Bližnjega vzhoda in severne Afrike (predvsem Iraka in Sirije) ter
evropskih vzhodnih sosed (zlasti Rusije in Ukrajine).
ZDA so se za številne države članice EU izkazale tudi kot zanesljiv partner pri varnostnih
vprašanjih, kar je razvidno tudi iz sodelovanja med zaveznicami Organizacije Severnoatlantske
pogodbe (NATO). Med Natom in misijami v okviru skupne varnostne in obrambne politike EU
se je na primer na prizoriščih, kot so Afganistan, Irak, Kosovo, Bosna in Hercegovina ter države
Afriškega roga, razvilo učinkovito praktično sodelovanje.
Čeprav se EU in ZDA ne strinjata o vseh zunanjepolitičnih vprašanjih, ostajata najpomembnejša
in najzanesljivejša zaveznika. Zunanjepolitične vezi med njima obstajajo že desetletja, kljub
spremembam politične sestave in geostrateškim spremembam na obeh straneh.
Po predsedniških volitvah v ZDA 8. novembra 2016 so se porodila številna vprašanja glede
zunanjepolitičnih odnosov med EU in ZDA. Kljub kritičnim pripombam predsednika Trumpa,
na primer glede finančnih prispevkov za Nato, nemškega trgovinskega presežka ali EU na
splošno, so prvi obiski podpredsednika Pencea in zunanjega ministra Tillersona v Evropi
pokazali splošno kontinuiteto v odnosih med EU in ZDA, čeprav lahko pričakujemo bolj
dvostranski pristop po posameznih državah.

POLITIČNI ODNOSI MED EU IN ZDA V OKVIRU ČEZATLANTSKEGA
DIALOGA ZAKONODAJALCEV

Odnosi med Parlamentom in ameriškim kongresom segajo v leto 1972. Z vzpostavitvijo
čezatlantskega dialoga zakonodajalcev leta 1999 so bili odnosi med njima nadgrajeni in
institucionalizirani. Poslanci Evropskega parlamenta in člani predstavniškega doma ZDA se
v okviru tega dialoga dvakrat letno sestanejo na medparlamentarnih srečanjih, ki izmenično
potekajo v ZDA in Evropi.
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Lani so bila eno najpomembnejših gospodarskih vprašanj za razpravo pogajanja o čezatlantskem
partnerstvu na področju trgovine in naložb (TTIP). Čeprav je bilo doseženega nekaj napredka, na
splošno še vedno ostajajo nekatera pomembna razhajanja, tako da se pogajanja v času Obamove
administracije niso mogla zaključiti. Zaradi predsedniških in kongresnih volitev ter postopka
imenovanja novega predstavnika ZDA za trgovino je postal sporazum TTIP še toliko bolj
vprašljiv. EU je pripravljena na ponoven začetek pogajanj, medtem pa se, kolikor mogoče,
ohranjajo tehnični stiki.
Zakonodajalci, ki se udeležujejo teh polletnih srečanj, izmenjavajo mnenja o pomembnih
političnih vprašanjih, ki zadevajo obe strani, od vzpona skupine Islamska država na Bližnjem
vzhodu in v severni Afriki do usklajevanja mednarodnih kazenskih sankcij. Čeprav so njihova
mnenja o številnih zadevah podobna, so izmenjave razkrile tudi razhajanja pri nekaterih ključnih
političnih vprašanjih. Pomena čezatlantskega političnega dialoga ne gre podcenjevati, zlasti
glede na moč, ki jo ima ameriški kongres, na primer pri odobritvi posredovanja ZDA v primeru
svetovnih kriz in pri določanju oblike sodelovanja ZDA v institucijah globalnega upravljanja.
V okviru čezatlantskega dialoga zakonodajalcev se redno razpravlja tudi o svetovnih finančnih
izzivih, pri čemer se izmenjujejo mnenja o tem, kako zagotoviti dolgoročno vzdržnost
javnih financ in izboljšati usklajevanje na področju regulacije finančnega sektorja. Pomembni
vprašanji, o katerih potekajo razprave med EU in ZDA, sta tudi kibernetska varnost in svoboda
interneta.

GOSPODARSKI ODNOSI MED EU IN ZDA

Gospodarstvi EU in ZDA skupaj ustvarita skoraj 50 % svetovnega bruto domačega proizvoda
(BDP) in tretjino svetovne trgovine.
Leta 2015 je EU ohranila položaj najpomembnejše partnerice ZDA pri uvozu blaga – pred
Kitajsko in Kanado, ki je partnerica po sporazumu o severnoameriškem prostotrgovinskem
območju (NAFTA).
Za Unijo so bile ZDA leta 2016 najpomembnejša izvozna destinacija, saj je bilo tja namenjenega
20,7 % vsega izvoženega blaga EU (na Kitajsko pa 9,7 %). Pri uvozu so bile ZDA druga največja
partnerica EU, ki je od tam uvozila 14,5 % blaga. V tem pogledu so ZDA zaostale za Kitajsko,
katere delež vsega uvoza v EU je znašal 20,2 %, prehitele pa so Švico in Rusijo (7,1 % in 7,0 %
vsega uvoza v EU).

Blagovna menjava med EU in ZDA v obdobju 2014–2016 (v milijardah EUR)

Leto Uvoz blaga
v EU iz ZDA

Izvoz blaga
iz EU v ZDA

Saldo EU
(blago)

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

Vir: Evropska komisija, GD TRADE.
Izvoz storitev EU v ZDA se je med letoma 2013 in 2015 povečal, prav tako pa tudi uvoz storitev
iz ZDA. Leta 2015 je EU pri trgovanju s storitvami z ZDA ustvarila trgovinski presežek v višini
13 milijard EUR.

Storitvena menjava med EU in ZDA v obdobju 2013–2015 (v milijardah EUR)
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Leto Uvoz storitev
v EU iz ZDA

Izvoz storitev
iz EU v ZDA

Saldo EU
(storitve)

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

Vir: Evropska komisija, GD TRADE.
EU je največja vlagateljica v ZDA in obratno. Leta 2015 so se naložbe na obeh straneh še
povečale. Neposredne dvostranske naložbe, ki po naravi pomenijo dolgoročno sodelovanje,
so gotovo gonilna sila čezatlantskih trgovinskih odnosov. To potrjuje tudi dejstvo, da se
s trgovanjem med matičnimi in hčerinskimi družbami v EU in ZDA ustvari več kot tretjina
čezatlantske trgovinske menjave. Ocenjuje se, da evropske in ameriške družbe, ki delujejo na
ozemlju druga druge, zagotavljajo več kot 14 milijonov delovnih mest.

Dvostranske naložbe EU-ZDA (v milijardah EUR)

Leto Ameriške NTI v EU NTI EU v ZDA Saldo
2015 2.436,4 2.561,2 +124,8

Vir: Evropska komisija, GD TRADE.

POLITIČNI DIALOG MED EU IN KANADO

Kanada je ena najstarejših in najtesnejših partneric Evropske unije. Dvostranski odnosi med
njima so se začeli v petdesetih letih prejšnjega stoletja in so bili zgolj gospodarske narave,
sčasoma pa so se razvili v trdno strateško partnerstvo. Tesno sodelujeta pri svetovnih izzivih,
kot so okolje, podnebne spremembe, energetska varnost in regionalna stabilnost. Kanada redno
prispeva k misijam v okviru skupne varnostne in obrambne politike EU (kot so policijske misije
EU v Afganistanu in na palestinskih ozemljih), sodeluje pa tudi v misijah EU za opazovanje
volitev.
EU je leta 1976 s Kanado sklenila okvirni sporazum o trgovinskem in gospodarskem
sodelovanju, ki je bil za EU prvi tovrstni formalni sporazum z industrijsko državo. Sledila je
izjava o čezatlantskih odnosih, sprejeta leta 1990, s katero sta razširili področja sodelovanja in
vzpostavili redna srečanja na vrhunski in ministrski ravni. Od takrat se evropski in kanadski
predstavniki redno srečujejo in izmenjujejo mnenja na vseh ravneh, od dvostranskih vrhunskih
srečanj voditeljev do srečanj med uradniki o posebnih vprašanjih, tudi v sklopu različnih
večstranskih forumov. v letih 2013 in 2014 so potekala pogajanja, da bi odnose med EU
in Kanado nadgradili s celovitim gospodarskim in trgovinskim sporazumom (CETA) in
sporazumom o strateškem partnerstvu (SPA).
Pogajanja so se začela leta 2011, končala pa septembra 2014. SPA je politični sporazum,
katerega cilj je okrepitev dvostranskega sodelovanja na številnih področjih zunanje politike
in sektorjih, vključno z mednarodnim mirom in varnostjo, bojem proti terorizmu, kriznim
upravljanjem, pomorsko varnostjo, globalnim upravljanjem, energijo, prometom, raziskavami
in razvojem, zdravjem, okoljem in podnebnimi spremembami. s sporazumom naj bi okrepili
oblike sodelovanja, ki neposredno vplivajo na posamezne državljane, na primer na področju
mladih, izobraževalnih in kulturnih programov, konzularne zaščite ter različnih oblik izmenjave
med ljudmi. Komisija je februarja 2015 sprejela odločitev o podpisu in začasnem izvajanju
sporazuma. Kanada in EU sta sporazum podpisali 30. oktobra 2016 na vrhunskem srečanju EU-
Kanada, Evropski parlament pa ga je odobril februarja 2017. Večina sporazuma o strateškem

http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm
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partnerstvu se začasno uporablja od 1. aprila 2017, zdaj pa bodo potrebni še ustrezni postopki
parlamentarne odobritve na obeh straneh. Poleg dialoga med izvršno vejo oblasti EU in Kanade
se redno sestajajo tudi poslanci Evropskega parlamenta in njihovi kanadski kolegi. Letna
medparlamentarna srečanja dopolnjujejo druge medparlamentarne izmenjave delovnih skupin
in delegacij. Ta srečanja so nekakšen forum za razprave o potekajočih pogajanjih, pa tudi za
obravnavanje spornih vprašanj, kot so okoljski vpliv izkoriščanja katranskega peska in plina iz
skrilavca, ribiška politika, vprašanja o dobrobiti živali (vključno z lovom na tjulnje) in vizumske
zahteve Kanade za državljane nekaterih držav članic EU. Mnenja se pri teh temah pogosto
razhajajo, vendar to ne vpliva na sicer odlične odnose med stranema.
Delegacija Parlamenta za odnose s Kanado se v okviru rednih srečanj čez vse leto pripravlja
na medparlamentarna srečanja. To zajema podrobno izmenjavo z drugimi institucijami EU,
vključno s Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje ter misijo Kanade pri EU in
kanadskim ministrstvom za zunanje zadeve in mednarodno trgovino.

GOSPODARSKI ODNOSI MED EU IN KANADO

A. Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA)
Pogajanja med EU in Kanado o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu so se
začela 6. maja 2009 in zaključila 26. septembra 2014. Sprejel ga je Svet, podpisan pa je
bil na vrhunskem srečanju EU-Kanada 30. oktobra 2016. Evropski parlament ga je odobril
15. februarja 2017, zdaj ga morajo skladno s svojimi ustavnimi pravili ratificirati še države
članice. Deli, ki so v pristojnosti EU, se bodi začeli začasno uporabljati 21. septembra 2017.
To bo prvi celoviti gospodarski sporazum, ki ga bo EU sklenila z visoko industrializirano državo.
EU in Kanada bosta odprli svoj trg za blago, storitve in naložbe, tudi z javnimi naročili. Po
predhodni oceni učinka iz leta 2008 bi realni letni dohodek v sedmih letih izvajanja sporazuma
znašal približno 11,6 milijarde EUR za EU in 8,2 milijarde EUR za Kanado. Predvideva se,
da bo liberalizacija trgovine s storitvami bistveno prispevala k zvišanju BDP (50 % skupnega
dobička za EU in 45,5 % dohodka za Kanado).
Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum je tudi prvi dvostranski gospodarski sporazum EU,
ki vključuje poseben sistem sodišč za naložbe, v katerem naj bi reševali spore med vlagatelji
in državo. Sistem je inovativen, v številnih državah pa razprave o njem še potekajo, zato bo
izključen iz začasne uporabe sporazuma CETA. V sporazumu je tudi nedvoumno navedeno, da
ima vlada pravico do urejanja na področjih zdravja, varnosti, okolja, javne morale, socialnega
varstva in varstva potrošnikov za javne namene.
B. Dvostranski trgovinski in naložbeni odnosi
EU je bila leta 2015 druga največja trgovinska partnerica Kanade, takoj za ZDA, saj je trgovanje
med njima predstavljalo 9,5 % vsega kanadskega uvoza in izvoza blaga. Leta 2016 je EU
v Kanado izvozila blago v vrednosti 35,2 milijarde EUR ter iz nje uvozila blago v vrednosti
29,1 milijarde EUR. Kanada je bila leta 2016 deseta največja mednarodna trgovinska partnerica
EU, največ pa trgujeta s stroji, transportno opremo in kemikalijami.

Blagovna menjava med EU in Kanado v obdobju 2014–2016 (v milijardah EUR)

Leto Uvoz blaga
v EU iz Kanade

Izvoz blaga iz
EU v Kanado

Saldo EU
(blago)

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

Vir: Evropska komisija, GD TRADE.
Pomemben del trgovinskih odnosov med EU in Kanado so storitve. Leta 2015 se je
vrednost izvoza storitev iz EU v Kanado v primerjavi z letom 2013 povečala, in sicer na
18,0 milijard EUR, vrednost uvoza storitev iz Kanade v EU pa je zrasla na 12,1 milijarde EUR.
Do teh sprememb je prišlo po tem, ko je raven menjave storitev leta 2014 upadla. EU in Kanada
med drugim največ trgujeta s prevoznimi, potovalnimi, zavarovalnimi in komunikacijskimi
storitvami.

Storitvena menjava med EU in Kanado v obdobju 2013–2015 (v milijardah EUR)

Leto Uvoz storitev
v EU iz Kanade

Izvoz storitev iz
EU v Kanado

Saldo EU
(storitve)

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

Vir: Evropska komisija, GD TRADE.
Na področju neposrednih tujih naložb (NTI) je EU več vložila v Kanadi kot obratno. Leta 2015
so neposredne tuje naložbe EU v Kanadi znašale 249,2 milijarde EUR, kanadske naložbe v EU
pa so bile ocenjene na 228,1 milijarde EUR.

Dvostranske naložbe EU-Kanada (v milijardah EUR)

Leto Kanadske NTI v EU NTI EU v Kanadi Saldo
2015 228,1 249,2 +21,2

Vir: Evropska komisija, GD TRADE.
Mario Damen / Wanda Troszczyńska-van Genderen
09/2017
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