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ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ: САЩ И КАНАДА

ЕС, САЩ и Канада споделят ценностите на демокрацията, правата на човека,
върховенството на закона, икономическата и политическата свобода, както
и общи интереси в областта на външната политика и сигурността. Тясното
сътрудничество и стратегическите отношения със САЩ и Канада продължават
да бъдат приоритет за ЕС.

ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ЕС И САЩ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА
ПОЛИТИКА

Тясното сътрудничество и стратегическите отношения между Европейския
съюз и неговите държави членки и Съединените щати се основават на
обща история и споделен набор от демократични ценности. Те са от
ключово значение за сигурността и благоденствието на двамата партньори.
Европейският съюз и САЩ си сътрудничат тясно в редица области на външната
политика и в географски контексти, като например сигурността, енергетиката
и сътрудничеството в областта на технологиите, Русия, Украйна, Западните
Балкани и борбата срещу тероризма.
Встъпването на Джо Байдън като президент на САЩ на 20 януари 2021 г. даде
тласък на отношенията между ЕС и САЩ, които се влошиха по време на мандата
на президента Тръмп. През декември 2020 г. Европейската комисия и заместник-
председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) публикуваха амбициозна
програма на ЕС и САЩ за глобална промяна, в която се определят областите на
сътрудничество. Този импулс продължи с диалога между ЕС и САЩ в областта
на сигурността и отбраната, както и със Съвета по търговия и технологии (СТТ),
чието начало беше поставено на срещата на върха ЕС—САЩ на 15 юни
2021 г. СТТ беше стартиран с цел постигане на напредък в трансатлантическото
регулаторно сближаване и създаване на по-тесни синергии в политическите
позиции и определянето на стандарти. На второто заседание на СТТ, което се
проведе през май 2022 г., бяха направени заключения относно агресията на Русия
срещу Украйна, установяването на тристранен диалог в областта на търговията
и труда, технологичните стандарти и сигурността на веригите на доставки.
През октомври 2021 г. Европейският парламент прие резолюция относно
отношенията между ЕС и САЩ, която отчита текущите трансатлантически
различия, но призовава двете страни да засилят многостранното сътрудничество
и да работят заедно за постигането на общи цели в областта на външната
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политика, сигурността и икономиката, включително пандемията, правата на
човека и глобалната данъчна реформа.

МЕЖДУПАРЛАМЕНТАРЕН ДИАЛОГ — ПРОЦЕС НА
TРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДИАЛОГ МЕЖДУ ЗАКОНОДАТЕЛИТЕ

Отношенията между Европейския парламент и Конгреса на САЩ датират
от 1972 г. През 1999 г. отношенията между тях преминаха на по-високо равнище
и бяха институционализирани със създаването на Трансатлантическия диалог
между законодателите (TLD). Диалогът обединява членове на Европейския
парламент и членове на американската Камара на представителите на
провеждани два пъти годишно междупарламентарни заседания, едното в САЩ,
а другото в Европа. И двете страни възприемат междупарламентарните
заседания като добър форум за положително и конструктивно сътрудничество.
Законодателите, които присъстват на тези срещи, обменят мнения по ключови
политически въпроси от взаимен интерес, като например търговското и
икономическото сътрудничество, предизвикателствата, пред които е изправена
външната политика, и сигурността и отбраната, наред с други. Значението на
трансатлантическия политически диалог е съществено, като се имат предвид
законодателната отговорност и властта на Конгреса на САЩ да разрешава
намесата на САЩ в глобални кризи и да дава облика на участието на САЩ
в световните управленски институции. 84-ото междупарламентарно заседание
ЕС—САЩ се проведе в Париж, Франция, през май 2022 г. Обсъжданите теми
включваха трансатлантическата подкрепа за Украйна, политическите позиции на
ЕС и САЩ по отношение на Русия и Китай, СТТ, енергийната сигурност и климата.
В съвместно изявление, подписано в края на заседанието, допълнително бяха
определени резултатите от обсъждането и обхватът на трансатлантическия
диалог и сътрудничество в бъдеще. 85-ото междупарламентарно заседание ЕС
—САЩ е насрочено за началото на декември 2022 г.

ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕС И САЩ

ЕС и САЩ са основните световни търговци и инвеститори. ЕС е най-голямата
икономика в света, като представлява 25,1% от световния БВП и 17% от
търговията. САЩ са втората най-голяма икономика в света, като представлява
24% от световния БВП и 11% от търговията.
При администрацията на Байдън ЕС желае да работи в тясно сътрудничество
със САЩ за разрешаване на двустранните търговски спорове, включително тези,
възникнали по време на предишната администрация, чрез договорени решения,
като например по спора Еърбъс/Боинг в Световната търговска организация (СТО),
както и за стремително прокарване на реформа на СТО и за създаване на
нов Съвет по търговия и технологии между ЕС и САЩ. Заедно с учредяването
на Съвета на 29 септември 2021 г. САЩ и ЕС започваха редица конкретни
диалози относно отговорността на онлайн платформите и големите технологични
дружества, относно съвместната работа за справедливо данъчно облагане и
борба с нарушенията на пазара, както и за разработване на общ подход за защита
на критично важните технологии. Изкуственият интелект, потоците от данни и
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сътрудничеството в областта на регулирането и стандартите също са част от
предложенията на ЕС за по-положителна програма с администрацията на САЩ.
Споразумението от 21 август 2020 г. за намаляване на митата („споразумението
за омарите“) между търговския представител на САЩ и члена на Европейската
комисия, отговарящ за търговията, представлява стъпка към подновяване на
сътрудничеството между двете страни. Парламентът одобри споразумението на
26 ноември 2020 г. Спорът Еърбъс/Боинг относно граждански въздухоплавателни
средства очаква своето приключване с положителен резултат. Органът за
уреждане на спорове на СТО установи, че както ЕС, така и САЩ са виновни
за това, че продължават да предоставят неправомерни субсидии на своите
производители на въздухоплавателни средства. На 5 март 2021 г. президентът
Байдън и председателят на Комисията Урсула фон ден Лайен обявиха взаимно
четиримесечно временно преустановяване на митата, наложени през 2020 г.
Това стана след 16-годишен правен спор в СТО. На срещата на високо равнище
между ЕС и САЩ през юни 2021 г. страните постигнаха петгодишно споразумение
(валидно до 11 юли 2026 г.) относно продължителния спор. Те постигнаха
съгласие по Договореността относно рамка за сътрудничество за големи
граждански въздухоплавателни средства, която е съсредоточена върху подходите
към политиката в областта на конкуренцията и правоприлагането, засилва
сътрудничеството в технологичния сектор, избягва бъдещи съдебни спорове
и по-ефективно преодолява предизвикателствата, пораждани от непазарните
икономики.
Що се отнася до друга безизходица, произтичаща от налагането на мита от
САЩ върху вноса на стомана и алуминий съгласно раздел 232 от Закона за
разширяване на търговията (внос, застрашаващ националната сигурност), ЕС и
САЩ се споразумяха за временно (до октомври 2023 г.) премахване на митата по
раздел 232 върху историческите обеми на износа на стомана и алуминий от ЕС.
Двата блока се споразумяха също така да потърсят споразумение за улесняване
на декарбонизацията на стоманодобивната и алуминиевата промишленост, както
и за решаване на проблема със свръхкапацитета в тези отрасли, причинен от
непазарни практики в някои икономики.
През 2021 г. САЩ бяха основната дестинация за износ на стоки от ЕС, като те
усвоиха 18,3% от общия износ на ЕС (в сравнение с 10,3%, съответстващи на
Китай). САЩ бяха вторият най-голям търговски партньор на ЕС по отношение на
вноса и на него се падаха 11% от общия размер на внос на стоки в ЕС.

Търговия със стоки между ЕС и САЩ за
периода 2019—2021 г. (в милиарди евро)

Година Внос на стоки
от САЩ в ЕС

Износ на
стоки от

ЕС в САЩ

Салдо на
ЕС (стоки)

2019 235,2 384,6 + 149,4
2020 203 353,2 + 150,2
2021 232,5 399,6 + 167,1
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Източник: Европейска комисия, Генерална дирекция „Търговия“
САЩ са основният партньор на ЕС за международната търговия с услуги. Взети
заедно, икономиките на двете територии възлизат на над 40 % от световния БВП
и над 40 % от световната търговия със стоки и услуги. От 2016 г. насам обаче
търговският баланс премина към търговски дефицит за ЕС в сектора на услугите,
който понастоящем възлиза на 75,3 милиарда евро.
Търговия с услуги между ЕС и САЩ за периода 2019—2021 г. (в милиарди евро)

Година Внос на услуги
в ЕС от САЩ

Износ на
услуги от
ЕС в САЩ

Салдо на
ЕС (услуги)

2019 229 208,5 - 20,5
2020 2461,3 1783,2 - 678,1
2021 305,4 220,8 - 84,6

Източник: Европейска комисия, Генерална дирекция „Търговия“
ЕС и САЩ са най-големите инвеститори помежду си, като общият размер
на инвестициите на САЩ в ЕС е три пъти по-висок, отколкото в цяла Азия.
Инвестициите на ЕС в САЩ са около осем пъти по-високи от инвестициите
на ЕС в Индия и Китай, взети заедно. През последните години обаче се
наблюдаваха известни недостатъци с отрицателни инвестиционни потоци както
от САЩ към ЕС, така и от ЕС към САЩ през 2018 г. Това доведе до ребалансиране
на салдото на ЕС, което през 2021 г. възлезе на дефицит от 4227,1 млрд. евро
в сравнение с излишък от 260,5 млрд. евро през 2018 г. Може да се твърди,
че двустранните преки инвестиции, които по своето естество представляват
дългосрочен ангажимент, са движещата сила на трансатлантическите търговски
отношения. Това се подсилва от факта, че търговията между дружествата
майки и свързаните предприятия в ЕС и САЩ представлява повече от една
трета от цялата трансатлантическата търговия. Приблизителните оценки сочат,
че дружествата от ЕС и САЩ, осъществяващи дейност на територията на
партньора си, осигуряват работни места за повече от 14 милиона души.

Стойност на двустранните инвестиции между ЕС и САЩ (милиарди евро)

Година
Преки чуждестранни

инвестиции
на САЩ в ЕС

Преки чуждестранни
инвестиции

на ЕС в САЩ
Салдо

2018 1859,1 2119,6 + 260,5
2019 2003,1 2161,5 + 158,4
2020 2317 2089,9 - 227,1

Източник: Европейска комисия, Генерална дирекция „Търговия“
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ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ ЕС—КАНАДА

Канада е един от най-старите и най-близките партньори на Европейския съюз.
Сътрудничеството между ЕС и Канада, основано на споделени ценности, дълга
история на тясно сътрудничество и силни връзки между хората, беше значително
засилено през последните няколко години.
Двустранните отношения започнаха през 1950-те години на миналия век
на икономическа основа и след това прераснаха в тясно стратегическо
партньорство. ЕС и Канада работят в тясно сътрудничество по глобални
предизвикателства като въпроси на околната среда, изменението на климата,
енергийната сигурност и регионалната стабилност и те са тясно сътрудничещи си
партньори в рамките на Г-7 и Г-20. Канада дава своя редовен принос за мисиите
на ЕС по линия на Общата политика на сигурност и отбрана и е участвала в 24
от мисиите на ЕС за наблюдение на избори от 2005 г. насам. На 14 декември
2021 г. Канада беше официално поканена да участва в отделни проекти за военна
мобилност по линия на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), с което
допълнително се засилва военното сътрудничество между ЕС и Канада.
Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Канада (ССП),
което замени Рамковото споразумение от 1976 г., е всеобхватно политическо
споразумение, насочено към засилване на двустранното сътрудничество в
редица области от външната политика и различни сектори, включително
международния мир и сигурност, борбата с тероризма, управлението на
кризи, морската сигурност, глобалното управление, енергетиката, транспорта,
научноизследователската и развойната дейност, здравеопазването, околната
среда, изменението на климата и въпросите, свързани с региона на Арктика.
Споразумението за стратегическо партньорство беше подписано от Канада
и ЕС на 30 октомври 2016 г. на срещата на най-високо равнище между ЕС
и Канада и получи одобрението на Европейския парламент през февруари
2017 г. Пространни части от споразумението се прилагат временно от 1 април
2017 г. През юли 2022 г. Белгия стана 22-ата държава – членка на
ЕС, ратифицирала ССП. Споразумението ще се прилага изцяло след
ратифицирането му от всички държави членки. За да се улесни сътрудничеството
в тази рамка, бяха създадени редица съвместни институции и беше провеждан
интензивен диалог на равнище държавни служители и министри. На 16 май
2022 г. в Брюксел се проведе третото заседание на Съвместния комитет
на министрите ЕС—Канада, председателствано от заместник-председателя/
върховен представител Жозеп Борел и канадския министър на външните
работи Мелани Жоли (вж. съвместното изявление). Последната среща
на най-високо равнище между ЕС и Канада между канадския министър-
председател и председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия
се състоя лично в Брюксел на 14 юни 2021 г. (вж. съвместното изявление и
пресконференцията).
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https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/06/14/
https://www.consilium.europa.eu/media/50757/20210614-joint-statement-final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OykefNxE0jY


Справочник за Европейския съюз - 2023 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

МЕЖДУПАРЛАМЕНТАРЕН ДИАЛОГ

В продължение на повече от 40 години членовете на Европейския парламент
и техните канадски колеги се срещат ежегодно на междупарламентарни
заседания, редуващи се на различни места в ЕС и Канада, за да обсъждат
политическите събития в Канада и ЕС и да обменят мнения по въпроси
от взаимен интерес, като например търговията, изменението на климата
и миграцията. Делегацията на Парламента за връзки с Канада (D-CA),
съставена от членове на ЕП в междупарламентарните заседания, се среща
редовно през годината със заинтересовани страни, за да се подготвя за
тези междупарламентарни заседания. Въз основа на споразумението 38-
ото междупарламентарно заседание прие съвместно изявление, в което и двата
парламента поеха ангажимент да превърнат междупарламентарните заседания
в непрекъснат диалог чрез редовни допълнителни срещи и се споразумяха,
че тези заседания ще действат като партньор на другите органи, създадени
в рамките на ССП. 40-ото междупарламентарно заседание се проведе
в Страсбург през март 2019 г. По време на пандемията от COVID-19 множество
неформални обмени на мнения бяха проведени виртуално. През август 2022 г. D-
CA проведе успешно съвместно заседание с Комитета по международна търговия
с експерти относно петгодишното прилагане на Всеобхватното икономическо и
търговско споразумение (ВИТС).

ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕС И КАНАДА

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) е резултат
от положителните тенденции в търговските отношения между ЕС и Канада
през последното десетилетие. То доведе до значително подобряване на
икономическите, търговските и инвестиционните отношения между ЕС и Канада,
като отвори пазарите за стоки, услуги и инвестиции на другата страна,
включително за обществени поръчки. ВИТС също така създаде възможности за
устойчив растеж и отрази споделените ценности чрез главата относно търговията
и устойчивото развитие и широкия кръг от диалози, включително редовния форум
на гражданското общество. ВИТС е първото двустранно споразумение на ЕС,
което включва специална инвестиционна съдебна система за разрешаване на
инвестиционни спорове между инвеститори и държави.
Текстът беше подписан на срещата на най-високо равнище ЕС—Канада
на 30 октомври 2016 г., а Европейският парламент даде одобрението си
на 15 февруари 2017 г. Временното прилагане на частите, които попадат
в компетентността на ЕС, започна на 21 септември 2017 г. ВИТС ще се прилага
изцяло след ратифицирането му от всички държави членки. През декември
2020 г. Румъния стана 15-ата държава членка, която ратифицира споразумението.
На 21 септември 2022 г. ЕС и Канада отбелязаха петата годишнина на ВИТС
със среща на върха по въпросите на чистите технологии и хибридно публично
събитие, посветено на въздействието и възможностите, създадени от ВИТС.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://www.parl.ca/diplomacy/en/associations/caeu
https://www.parl.ca/diplomacy/en/associations/caeu
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-ca/home
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/124121/38th%20EU-Canada%20IPM%20joint%20statement_22%2006%202017.pdf
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/archives/8/d-ca/activities/inter-parliamentary
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/canada/eu-canada-agreement/committees-and-dialogues_en
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016017
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5654
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На 25 март 2021 г. Съвместният комитет по ВИТС проведе второто си заседание,
за да наблюдава напредъка по изпълнението на ВИТС, като отбеляза как
ВИТС е помогнало на ЕС и Канада да смекчат икономическото въздействие
на COVID-19 (вж. обзора относно резултатите в областта на търговията).
Въз основа на по-тесните отношения, създадени от ВИТС, на 21 юни 2021 г. ЕС и
Канада подписаха и стратегическото партньорство между ЕС и Канада в областта
на суровините, за да се постигне допълнителен напредък в интеграцията на
веригите за създаване на стойност в областта на суровините и да се засили
сътрудничеството в областта на науката, технологиите и иновациите, както
и екологичните, социалните и управленските критерии и стандартите между
страните.
Както Канада, така и ЕС бяха засегнати от наложените от САЩ нови вносни мита
върху стоманата и алуминия и те споделиха възгледа, че тези мита не са нито
икономически обосновани, нито са съвместими с правилата на СТО. В резултат на
това ЕС и Канада, заедно с други защитници на основаната на правила търговия,
засилиха диалога помежду си по въпроси на търговията.
През 2020 г. ЕС беше третият най-голям търговски партньор на Канада след САЩ
и Китай и на него се падат 8,2% от общия размер на канадския износ и внос
на стоки. През 2020 г. ЕС е осъществил износ на стоки за Канада на стойност
33,3 милиарда евро и е усвоил канадски стоки на стойност 20 милиарда евро.
През 2021 г. Канада се нарежда на 11-то място сред международните търговски
партньори на ЕС. Основните стоки, търгувани между двамата партньори, са
машините, минералните изделия, транспортното оборудване и химическите
продукти.

Търговия със стоки между ЕС и Канада за
периода 2019—2021 г. (в милиарди евро)

Година Внос на стоки
от Канада в ЕС

Износ на стоки
от ЕС в Канада

Салдо на
ЕС (стоки)

2019 20,9 38,3 + 17,4
2020 20,4 33,5 + 13,1
2021 23,6 37,3 + 13,7

Източник: Европейска комисия, Генерална дирекция „Търговия“
Търговията с услуги е важна част от търговските отношения между ЕС и Канада.
През 2021 г. стойността на износа на услуги от ЕС за Канада нарасна на 16,2 млрд.
евро, а стойността на вноса на услуги в ЕС от Канада остана непроменена на
12,3 млрд. евро. Транспортът, пътуванията, застраховането и комуникациите са
някои примери за често търгувани услуги между ЕС и Канада. През 2020 г. поради
пандемията от COVID-19 търговията с услуги от Канада за ЕС и от ЕС за Канада
отбеляза свиване съответно с 21% и 33%.

Търговия с услуги между ЕС и Канада за
периода 2019—2021 г. (в милиарди евро)

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159505.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159548.pdf
https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/eu-and-canada-set-strategic-partnership-raw-materials-2021-06-21_en#:~:text=The%20partnership%20will%20allow%20both,climate%2Dneutral%20and%20digitalised%20economies.
https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/eu-and-canada-set-strategic-partnership-raw-materials-2021-06-21_en#:~:text=The%20partnership%20will%20allow%20both,climate%2Dneutral%20and%20digitalised%20economies.
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Година Внос на услуги
от Канада в ЕС

Износ на услуги
от ЕС в Канада

Салдо на
ЕС (услуги)

2019 14,3 21,7 + 7,4
2020 11,7 15,5 + 3,8
2021 12,3 16,2 + 3,9

Източник: Европейска комисия, Генерална дирекция „Търговия“
Що се отнася до преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), през 2018 г. ЕС и
Канада са инвестирали почти равни суми в икономиките на другата страна.
През 2019 г. и 2020 г., в контекста на пандемията от COVID-19, канадските запаси
в ЕС бяха оценени с 35 % по-ниски на 239,4 милиарда евро, а запасите на ЕС
в Канада се свиха с 25 % през 2020 г.

Стойност на двустранните инвестиции между ЕС и
Канада (милиарди евро) за периода 2018—2020 г.

Година
Преки чуждестранни

инвестиции на
Канада в ЕС

Преки чуждестранни
инвестиции на

ЕС в Канада
Салдо

2018 368,0 369,4 + 1,4
2019 239,4 399,3 + 159,9
2020 241,3 296,8 +55,5

Източник: Европейска комисия, Генерална дирекция „Търговия“

Tuula Turunen
10/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
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