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DE TRANSATLANTISKA
FÖRBINDELSERNA: USA OCH KANADA

EU, USA och Kanada delar värdena demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk
och politisk frihet och har delvis samma utrikespolitiska och säkerhetsmässiga intressen.
Det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada och det
strategiska partnerskapsavtalet undertecknades den 30 oktober 2016 och godkändes
av Europaparlamentet den 15 februari 2017. Förhandlingarna om det transatlantiska
partnerskapet för handel och investeringar mellan EU och USA, som inleddes den 8 juli 2013,
har stått stilla sedan valet av president Trump.

DE UTRIKESPOLITISKA FÖRBINDELSERNA MELLAN EU OCH USA

USA är EU:s närmaste utrikespolitiska allierade. Partnerna samarbetar nära och samråder med
varandra angående sina internationella prioriteringar, och de arbetar ofta för att främja sina
gemensamma intressen i multilaterala forum. De samarbetar utrikespolitiskt i flera geografiska
sammanhang, för närvarande med fokus på Mellanöstern och Nordafrika (särskilt Irak och
Syrien) och Europas östra grannskap (särskilt Ryssland och Ukraina).
USA har visat sig vara en pålitlig säkerhetspartner för flera av EU:s medlemsstater, vilket
framgår av samarbetet mellan allierade i Atlantpakten (Nato). Ett verkningsfullt praktiskt
samarbete har till exempel uppnåtts mellan Nato och uppdragen inom EU:s gemensamma
säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) i insatsområden som Afghanistan, Irak, Kosovo, Bosnien
och Hercegovina samt Afrikas horn.
Även om EU och USA inte alltid är överens i alla utrikespolitiska frågor förblir de varandras
viktigaste och mest pålitliga allierade. De utrikespolitiska banden dem emellan har stått emot
flera decennier av skiftande politiska konfigurationer och geostrategiska förändringar på båda
sidor.
Efter det amerikanska presidentvalet den 8 november 2016 har många frågor och farhågor
uppkommit angående de utrikespolitiska förbindelserna mellan EU och USA. Trots kritiska
kommentarer från president Trump när det gäller till exempel ekonomiska bidrag till Nato, det
tyska handelsöverskottet eller EU i allmänhet har de första Europabesöken av vicepresident
Pence och utrikesminister Tillerson pekat på en allmän kontinuitet i förbindelserna mellan EU
och USA, även om en mer bilateral strategi land för land kan förväntas.

DE POLITISKA FÖRBINDELSERNA MELLAN EU OCH USA INOM
DEN TRANSATLANTISKA LAGSTIFTARDIALOGEN (TLD)

Kontakterna mellan Europaparlamentet och den amerikanska kongressen går tillbaka till
1972. Förbindelserna dem emellan fördjupades 1999 och institutionaliserades i och med
inrättandet av den transatlantiska lagstiftardialogen (TLD). Inom ramen för TLD samlas
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ledamöter av Europaparlamentet och ledamöter av det amerikanska representanthuset till
interparlamentariska sammanträden två gånger om året, vilka äger rum växelvis i USA och EU.
En av de viktigaste ekonomiska frågorna för diskussion under det senaste året har varit
förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP).
Blygsamma framsteg gjordes under förhandlingsomgångarna, men viktiga skiljaktigheter
kvarstod och förhandlingarna kunde inte slutföras under Obamas regeringstid. President- och
kongressvalet i USA och förfarandet för att utse en ny amerikansk handelsrepresentant har gjort
att TTIP ifrågasatts på ett mer grundläggande plan. EU är öppet för att återuppta förhandlingarna.
Under tiden kommer de tekniska kontakterna att fortsätta i största möjliga utsträckning.
De lagstiftare som deltar i dessa sammanträden två gånger om året utbyter synpunkter
i viktiga politiska frågor av gemensamt intresse, som rör alltifrån framväxten av den så
kallade Islamiska staten (IS) i Mellanöstern och Nordafrika till samordning av internationella
sanktioner. Synsättet på ömse sidor om Atlanten sammanfaller på ett antal områden, men
lagstiftarnas diskussioner har också avslöjat skiljaktiga meningar i viktiga politiska frågor.
Vikten av denna transatlantiska politiska dialog bör därför inte underskattas, inte minst med
tanke på den makt som den amerikanska kongressen har att till exempel godkänna amerikanska
interventioner i internationella kriser och att utforma USA:s deltagande i institutioner för global
styrning.
Globala finansiella utmaningar diskuteras också regelbundet inom TLD, med samtal om hur
långsiktig hållbarhet för de offentliga finanserna ska kunna tryggas och hur samordningen på
området för finansiell reglering ska kunna stärkas. It-säkerhet och friheten på internet är också
stora frågor och tas upp i diskussionerna mellan EU och USA.

DE EKONOMISKA FÖRBINDELSERNA MELLAN EU OCH USA

EU:s och USA:s ekonomier står tillsammans för nästan hälften av globala BNP och en tredjedel
av världshandeln.
EU behöll 2015 sin position som USA:s största handelspartner för varor – före Kina och Kanada,
landets partner i Nordamerikanska frihandelsavtalet (Nafta).
USA var EU:s främsta exportmarknad 2016 och tog emot 20,7 procent av den totala
varuexporten från EU (att jämföra med Kinas andel på 9,7 procent). USA kom på andra plats
bland EU:s importkällor och tillhandahöll 14,5 procent av EU:s importerade varor. I detta
avseende halkade USA efter Kina, som stod för 20,2 procent av EU:s totala import, men kom
före Schweiz och Ryssland, som stod för 7,1 respektive 7,0 procent.

Varuhandeln EU–USA 2014–2016 (miljarder euro)

År EU:s varuimport
från USA

EU:s
varuexport

till USA

EU:s
handelsbalans

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

Källa: Europeiska kommissionen, GD Handel
EU:s tjänsteexport till och tjänsteimport från USA ökade mellan 2013 och 2015. 2015 hade EU
ett tjänstehandelsöverskott på 13 miljarder euro gentemot USA.

Tjänstehandeln EU–USA 2013–2015 (miljarder euro)
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År
EU:s

tjänsteimport
från USA

EU:s
tjänsteexport

till USA

EU:s
handelsbalans

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

Källa: Europeiska kommissionen, GD Handel
EU och USA är varandras största investerare. Under 2015 ökade investeringarna på båda sidor.
Det kan hävdas att bilaterala direktinvesteringar – som till sin natur är ett långsiktigt engagemang
– är själva drivkraften bakom de transatlantiska handelsförbindelserna. Detta intryck förstärks
av att handeln mellan moder- och dotterbolag i EU och USA står för mer än en tredjedel av hela
den transatlantiska handeln. Det uppskattas att företag från EU och USA som är verksamma på
den andra partens territorium sysselsätter över 14 miljoner människor.

Bilaterala utländska direktinvesteringar EU–USA (miljarder euro)

År Investeringar
från USA i EU

Investeringar
från EU i USA Balans

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

Källa: Europeiska kommissionen, GD Handel

DEN POLITISKA DIALOGEN MELLAN EU OCH KANADA

Kanada är ett av EU:s äldsta och närmaste partnerländer. De bilaterala förbindelser som inleddes
på 1950-talet på rent ekonomiska grunder har sedan dess under årens lopp utvecklats till ett tätt
strategiskt partnerskap. EU och Kanada samarbetar nära kring globala utmaningar som miljö,
klimatförändringar, energitrygghet och regional stabilitet. Kanada ger regelbundet bidrag till
EU:s GSFP-uppdrag (t.ex. EU:s polisuppdrag i Afghanistan och för de palestinska territorierna)
och deltar också i EU:s valobservatörsuppdrag.
Ramavtalet om samarbete inom handel och ekonomi mellan EG och Kanada från 1976
var det första formella avtal i sitt slag som ingicks med ett industriland. Detta följdes av
en förklaring om transatlantiska förbindelser, som antogs 1990 och utökade räckvidden för
parternas kontakter och införde regelbundna toppmöten och ministermöten. Europeiska och
kanadensiska företrädare har sedan dess sammanträtt regelbundet för att utbyta synpunkter
på alla nivåer, från bilaterala toppmöten med de högsta ledarna till möten mellan tjänstemän
om specifika frågor, även i olika multilaterala forum. Under 2013 och 2014 genomfördes
förhandlingar med syftet att uppgradera förbindelserna mellan EU och Kanada genom ett
övergripande avtal om ekonomi och handel och ett strategiskt partnerskapsavtal.
Förhandlingarna inleddes 2011 och slutfördes i september 2014. Det strategiska
partnerskapsavtalet är en politisk överenskommelse som syftar till att stärka det bilaterala
samarbetet på ett antal utrikespolitiska och sektoriella områden, bland annat internationell
fred och säkerhet, kampen mot terrorism, krishantering, sjöfartsskydd, global styrning, energi,
transporter, forskning och utveckling, hälsa och sjukvård, miljö samt klimatförändringarna.
Partnerskapsavtalet är avsett att stärka de former av samarbete som direkt påverkar enskilda
personer, bland annat ungdoms-, utbildnings- och kulturprogram, konsulärt skydd och olika
utbyten mellan människor. Beslutet om undertecknande och provisorisk tillämpning av det
strategiska partnerskapsavtalet antogs av kommissionen i februari 2015. Partnerskapsavtalet

http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm
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undertecknades av Kanada och EU vid det gemensamma toppmötet den 30 oktober 2016
och godkändes av Europaparlamentet i februari 2017. Stora delar av partnerskapsavtalet
har tillämpats provisoriskt sedan den 1 april 2017. Det kommer nu att gå igenom de
respektive parlamentariska förfarandena för godkännande. Förutom dialogen mellan EU:s
och Kanadas verkställande organ träffar ledamöter av Europaparlamentet regelbundet sina
kanadensiska motparter. Interparlamentariska sammanträden hålls årligen, vid sidan av andra
interparlamentariska utbyten i arbetsgrupper och mellan delegationer. Förutom att diskutera
de pågående förhandlingarna kan man vid dessa möten lufta kontroversiella frågor, såsom
miljöpåverkan av exploateringen av oljesand och skiffergas, fiskeripolitiken, djurskyddsfrågor
(bl.a. frågan om säljakt) samt de visumkrav som Kanada ställer på medborgare från vissa EU-
länder. Dessa tvisteämnen hindrar inte att de allmänna förbindelserna mellan parterna är mycket
goda.
Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Kanada sammanträder regelbundet
under året för att förbereda de interparlamentariska sammanträdena. Detta innefattar ett
ingående samarbete med andra EU-institutioner, bland annat kommissionen och Europeiska
utrikestjänsten, liksom med Kanadas representation vid EU och det kanadensiska ministeriet
för utrikesfrågor och internationell handel.

DE EKONOMISKA FÖRBINDELSERNA MELLAN EU OCH KANADA

A. Det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta)
Förhandlingarna om Ceta mellan EU och Kanada inleddes den 6 maj 2009 och slutfördes
den 26 september 2014. Avtalet antogs av rådet och undertecknades vid toppmötet mellan EU
och Kanada den 30 oktober 2016. Europaparlamentet gav sitt godkännande den 15 februari
2017. Nu måste det ratificeras av medlemsstaterna i enlighet med deras konstitutionella
bestämmelser. Den provisoriska tillämpningen av de delar som ligger inom EU:s behörighet
kommer att inledas den 21 september 2017.
Detta är EU:s första övergripande ekonomiska avtal med ett högindustrialiserat land. EU och
Kanada ska öppna sina marknader för varandras varor, tjänster och investeringar, även genom
offentlig upphandling. I en förhandsbedömning från 2008 uppskattades de årliga vinsterna för
realinkomsten till omkring 11,6 miljarder euro för EU och 8,2 miljarder euro för Kanada,
inom sju år efter avtalets genomförande. Liberaliseringen av tjänstehandeln förutspåddes bidra
avsevärt till att öka BNP (50 procent av den totala ökningen för EU och 45,5 procent av ökningen
för Kanada).
Ceta är det första av EU:s bilaterala ekonomiska avtal som innehåller ett särskilt system
med investeringsdomstolar för lösning av investeringstvister mellan investerare och stater.
Ett system av denna typ har aldrig införts förut, och i många länder pågår fortfarande en
allmän debatt om det. Därför kommer den provisoriska tillämpningen av Ceta inte att omfatta
investeringsdomstolssystemet. Avtalet innehåller vidare ett tydligt uttalande om regeringens rätt
att lagstifta för offentliga ändamål när det gäller folkhälsa, säkerhet, miljö, den allmänna moralen
samt social trygghet och konsumentskydd.
B. Bilaterala handels- och investeringsförbindelser
2015 var EU Kanadas näst största handelspartner efter USA och stod för omkring 9,5 procent
av Kanadas totala kombinerade export och import av varor. 2016 exporterade EU varor till
Kanada till ett värde av 35,2 miljarder euro och importerade varor från Kanada för 29,1 miljarder
euro. Kanada var 2016 på tionde plats bland EU:s internationella handelspartner. Maskiner,
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transportutrustning och kemikalier tillhör de främsta varorna för handeln mellan de båda
partnerna.

Varuhandeln EU–Kanada 2014–2016 (miljarder euro)

År EU:s varuimport
från Kanada

EU:s varuexport
till Kanada

EU:s
handelsbalans

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

Källa: Europeiska kommissionen, GD Handel
Handeln med tjänster är en viktig del av handelsförbindelserna mellan EU och Kanada. 2015
ökade värdet av EU:s export av tjänster till Kanada jämfört med 2013, till 18,0 miljarder
euro, och EU:s tjänsteimport från Kanada ökade till 12,1 miljarder euro. Dessa förändringar
inträffade efter en minskning av tjänstehandeln under 2014. Transporter, resor, försäkringar och
kommunikationer är några exempel på tjänster som handlas flitigt mellan EU och Kanada.

Tjänstehandeln EU–Kanada 2013–2015 (miljarder euro)

År EU:s tjänsteimport
från Kanada

EU:s tjänsteexport
till Kanada

EU:s
handelsbalans

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

Källa: Europeiska kommissionen, GD Handel
I fråga om utländska direktinvesteringar har EU investerat mer i Kanada än tvärtom.
2015 uppgick EU:s utflöde av direktinvesteringar till Kanada till 249,2 miljarder euro. De
kanadensiska direktinvesteringarna i EU värderades till 228,1 miljarder euro.

Bilaterala utländska direktinvesteringar EU–Kanada (miljarder euro)

År Investeringar
från Kanada i EU

Investeringar
från EU i Kanada Balans

2015 228,1 249,2 +21,2

Källa: Europeiska kommissionen, GD Handel
Mario Damen / Wanda Troszczyńska-van Genderen
09/2017
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