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TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

EU, USA a Kanada vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv, právního
státu a hospodářské a politické svobody a mají společné zájmy v oblasti zahraniční
politiky a bezpečnosti. Úzká spolupráce a strategické vztahy s USA a Kanadou
zůstávají pro EU prioritou.

VZTAHY MEZI EU A USA V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY

Úzká spolupráce a strategické vztahy mezi Evropskou unií, jejími členskými státy
a USA jsou založeny na společné historii a sdíleném systému demokratických hodnot.
Ty mají klíčový význam pro bezpečnost a prosperitu obou partnerských stran. EU
a USA úzce spolupracují v řadě oblastí zahraniční politiky a geografických zájmů,
jako je spolupráce týkající se bezpečnosti, energetiky a technologií, vztahy s Ruskem,
Ukrajinou a západním Balkánem a boj proti terorismu.
Uvedení Joea Bidena do úřadu prezidenta USA dne 20. ledna 2021 bylo impulsem
pro obnovení vztahů mezi EU a USA, které se během funkčního období prezidenta
Trumpa zhoršily. Evropská komise a místopředseda Komise, vysoký představitel pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku v prosinci 2020 zveřejnili ambiciózní agendu
EU a USA pro globální změnu, v níž byly stanoveny oblasti spolupráce. Tato dynamika
pokračovala v rámci dialogu mezi EU a USA o bezpečnosti a obraně, jakož i Rady
pro obchod a technologie EU–USA (TTC), která byla zřízena na summitu EU–USA
dne 15. června 2021. Rada byla zřízena s cílem pokročit v transatlantickém sbližování
právních předpisů a vytvořit užší součinnost v politických postojích a stanovování
norem. Druhé zasedání Rady pro obchod a technologie EU–USA, které se konalo
v květnu 2022, vyhodnotilo situaci v souvislosti s agresí Ruska vůči Ukrajině,
zahájením třístranného dialogu v oblasti obchodu a práce, technologickými normami
a bezpečností dodavatelských řetězců.
V říjnu 2021 Evropský parlament přijal usnesení o budoucnosti vztahů mezi EU
a USA, které uznává stávající transatlantické neshody, vyzývá však obě strany k tomu,
aby posílily multilateralismus a spolupracovaly na dosažení společných cílů v oblasti
zahraniční politiky, bezpečnosti a hospodářských cílů, včetně pandemie, lidských práv
a celosvětové daňové reformy.

MEZIPARLAMENTNÍ DIALOG – POSTUP TRANSATLANTICKÉHO
LEGISLATIVNÍHO DIALOGU

Vztahy mezi Parlamentem a Kongresem USA byly navázány v roce 1972. Posíleny
a institucionalizovány pak byly v roce 1999 vytvořením transatlantického legislativního
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dialogu (TLD). V rámci tohoto dialogu se setkávají poslanci Evropského parlamentu
a členové Sněmovny reprezentantů USA, kteří se scházejí dvakrát do roka na
meziparlamentních setkáních pořádaných střídavě v USA a v Evropě. Tato setkání
vnímají obě strany jako vhodné fórum pro pozitivní a konstruktivní spolupráci.
Zákonodárci, kteří se účastní těchto setkání, si vyměňují názory na klíčové politické
otázky společného zájmu, jako jsou např. obchod a hospodářská spolupráce,
problémy v oblasti zahraniční politiky, bezpečnost a obrana. Význam transatlantického
politického dialogu je zásadní vzhledem k tomu, že Kongres má legislativní
odpovědnost a pravomoci, pokud jde o schvalování zásahů USA v celosvětových
krizích a formování účasti USA v institucích globální správy. 84. meziparlamentní
setkání EU–USA se konalo v Paříži (Francie) v květnu 2022. Projednávaná témata
zahrnovala transatlantickou podporu Ukrajině, politické postoje EU a USA vůči Rusku
a Číně, Radu pro obchod a technologie EU–USA, energetickou bezpečnost a klima.
Společné prohlášení, které bylo podepsáno na konci zasedání, obsahovalo výsledek
jednání a dále vymezilo prostor pro transatlantický dialog a spolupráci v budoucnosti.
85. meziparlamentní setkání EU–USA je naplánováno na začátek prosince 2022.

HOSPODÁŘSKÉ VZTAHY MEZI EU A USA

EU a USA jsou největšími globálními obchodníky a investory na světě. EU je největší
ekonomikou na světě, která představuje 25,1 % světového HDP a 17 % obchodu. USA
je druhou- největší světovou ekonomikou, přičemž představuje 24 % světového HDP
a 11 % obchodu.
V rámci Bidenovy vlády má EU v úmyslu se Spojenými státy úzce spolupracovat
na řešení dvoustranných obchodních překážek včetně těch, které se objevily za
předchozí americké vlády, a to prostřednictvím dohodnutých řešení, jako v případě
rozhodnutí Světové obchodní organizace (WTO) ve věci Airbus/Boeing. EU si dále
přeje stát společně v čele reformy WTO a rozvíjet činnost nové Rady pro obchod
a technologie EU–USA. Na historicky prvním zasedání této rady, které se uskutečnilo
29. září 2021, Spojené státy a EU zahájily řadu zvláštních dialogů, jejichž cílem
bude řešit odpovědnost digitálních platforem a velkých technologických společností,
spolupracovat na spravedlivém zdanění a řešení narušování trhu a vypracovat
společný přístup k ochraně kritických technologií. Součástí návrhů EU na pozitivnější
program spolupráce s americkou vládou je rovněž umělá inteligence, toky údajů
a spolupráce na tvorbě právních předpisů a norem.
Dne 21. srpna 2020 zmocněnec USA pro obchod a komisař EU pro obchod podepsali
dohodu o snížení cel (tzv. dohodu o humrech), která představuje krok směrem k obnově
spolupráce mezi oběma stranami. Parlament dohodu schválil dne 26. listopadu 2020.
K pozitivnímu výsledku se blíží i spor v oblasti civilních letadel Airbus/Boeing. Orgán
WTO pro řešení sporů zjistil, že jak EU, tak i USA jsou odpovědné za to, že svým
výrobcům letadel nadále poskytují protiprávní subvence. Dne 5. března 2021 prezident
Biden a předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová oznámili, že obě strany na
čtyři měsíce dočasně zruší cla zavedená v roce 2020. Stalo se tak po šestnáctiletém
právním sporu v rámci WTO. Dohody o tomto dlouhotrvajícím sporu obě strany dosáhly
na summitu EU a USA v červnu 2021. Tato dohoda bude platit po dobu pěti let, tj. do
11. července 2026. Jde o dohodu o rámci spolupráce pro velká civilní letadla, která
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se zaměřuje na přístupy k politice v oblasti hospodářské soutěže a prosazování, na
posílení spolupráce v technologickém odvětví a na to, aby v budoucnu nedocházelo
k soudním sporům a aby byly účinněji řešeny problémy, které představují systémy
netržního hospodářství.
Pokud jde o další patovou situaci, která vznikla v důsledku toho, že USA zavedly cla na
dovoz oceli a hliníku podle článku 232 zákona o rozšíření obchodu (dovoz ohrožující
národní bezpečnost), EU a USA se dohodly na dočasném zrušení cel podle § 232 na
historické objemy vývozu oceli a hliníku z EU (do října 2023). Oba strany se rovněž
dohodly, že se budou snažit nalézt způsob, jak usnadnit dekarbonizaci ocelářského
a hliníkového průmyslu a rovněž jak řešit problém nadměrné kapacity v těchto
průmyslových odvětvích způsobené netržními postupy v některých ekonomikách.
USA byly v roce 2021 hlavní vývozní destinací EU, do níž plyne 18,3 % celkového
vývozu zboží z EU (v porovnání s 10,3 % v případě Číny). Mezi partnery dovážejícími
zboží do EU se USA umístily na druhém místě a dodaly 11 % veškerého zboží
dovezeného do EU.

Obchod mezi EU a USA se zbožím v období 2019–2021 (v miliardách EUR)

Rok Dovoz zboží
z USA do EU

Vývoz zboží
z EU do USA

Bilance
EU (zboží)

2019 235,2 384,6 + 149,4
2020 203 353,2 + 150,2
2021 232,5 399,6 + 167,1

Zdroj: Evropská komise, GŘ TRADE
USA jsou hlavním mezinárodním obchodním partnerem EU v oblasti služeb.
Ekonomiky obou území dohromady představují více než 40 % celosvětového HDP
a více než 40 % světového obchodu se zbožím a službami. V roce 2016 se však
bilance obchodu se službami v EU změnila v obchodní deficit, který nyní dosahuje
75,3 miliardy EUR.

Obchod mezi EU a USA se službami v období 2019–2021 (v miliardách EUR)

Rok Dovoz služeb
z USA do EU

Vývoz služeb
z EU do USA

Bilance EU
(služby)

2019 229 208,5 - 20,5
2020 2 461,3 1 783,2 - 678,1
2021 305,4 220,8 - 84,6

Zdroj: Evropská komise, GŘ TRADE
EU a USA jsou největšími vzájemnými investory, přičemž celkové investice USA v EU
jsou třikrát vyšší než v celé Asii. Investice EU v USA jsou zhruba osmkrát vyšší
než její celkové investice v Indii a Číně. V posledních letech se však vyskytly určité
nedostatky, kdy v roce 2018 z USA do EU i opačným směrem plynuly záporné investiční
toky. To vedlo k obnovení rovnováhy bilance EU, která v roce 2021 dosáhla schodku
ve výši 4 227,1 miliardy EUR v porovnání s přebytkem ve výši 260,5 miliardy EUR
v roce 2018. Lze tvrdit, že dvoustranné přímé investice – které jsou ze své podstaty
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dlouhodobým závazkem – jsou hybnou silou transatlantických obchodních vztahů.
To ještě zdůrazňuje skutečnost, že obchod mezi mateřskými společnostmi a jejich
pobočkami v EU a USA činí více než třetinu veškerého transatlantického obchodu.
Podle odhadů zajišťují společnosti EU a USA, které působí na území svého protějšku,
pracovní místa pro více než 14 milionů lidí.

Stav dvoustranných investic EU–USA v období 2018–2020 (v miliardách EUR)

Rok Přímé zahraniční
investice USA v EU

Přímé zahraniční
investice EU v USA Bilance

2018 1 859,1 2 119,6 + 260,5
2019 2 003,1 2 161,5 + 158,4
2020 2 317 2 089,9 - 227,1

Zdroj: Evropská komise, GŘ TRADE

POLITICKÝ DIALOG MEZI EU A KANADOU

Kanada je jedním z nejstarších a nejbližších partnerů Evropské unie. Spolupráce
mezi EU a Kanadou, která se zakládá na sdílených hodnotách, dlouhé historii úzké
spolupráce a silných mezilidských vztazích, byla v posledních letech značně posílena.
Dvoustranné vztahy byly zahájeny v 50. letech 20. století na ekonomickém základě
a od té doby se vyvinuly v úzké strategické partnerství. EU a Kanada úzce spolupracují,
co se týče celosvětových výzev, jako je životní prostředí, změna klimatu, energetická
bezpečnost a regionální stabilita, a jsou blízkými partnery v kontextu skupin G7 a G20.
Kanada pravidelně přispívá k misím EU v rámci společné obranné a bezpečnostní
politiky a od roku 2005 se zúčastnila 24 volebních pozorovatelských misí EU. Dne
14. prosince 2021 byla Kanada oficiálně vyzvána k účasti na jednotlivých projektech
vojenské mobility v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO), které dále posilují
vojenskou spolupráci mezi EU a Kanadou.
Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou, která nahradila rámcovou
dohodu z roku 1976, je komplexní politickou dohodou, jejímž cílem je posílit
dvoustrannou spolupráci v řadě oblastí zahraniční politiky i jiných oblastí, mezi něž patří
mezinárodní mír a bezpečnost, boj proti terorismu, řešení krizí, námořní bezpečnost,
globální správa a řízení, energetika, doprava, výzkum a vývoj, zdravotnictví, životní
prostředí a arktická oblast.
Kanada a EU podepsaly tuto dohodu dne 30. října 2016 na své vrcholné schůzce
a Parlament ji podpořil v únoru 2017. Dohoda se z velké části prozatímně provádí
od 1. dubna 2017. V červenci 2022 se Belgie stala 22. členským státem EU, který
tuto dohodu ratifikoval. Dohoda bude uplatňována v plném rozsahu, jakmile ji ratifikují
všechny členské státy. S cílem usnadnit spolupráci v tomto rámci bylo zřízeno několik
společných institucí a na úrovni státních úředníků a ministrů probíhá intenzivní dialog.
Dne 16. května 2022 se v Bruselu uskutečnilo třetí zasedání Smíšeného ministerského
výboru EU–Kanada, kterému předsedali místopředseda Komise, vysoký představitel
EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell a kanadská ministryně
zahraničních věcí Mélanie Jolyová (viz společné prohlášení). Poslední summit EU
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a Kanady, kterého se osobně zúčastnili kanadský předseda vlády, předseda Evropské
rady a předsedkyně Evropské komise, se konal dne 14. června 2021 v Bruselu (viz
společné prohlášení a tisková konference).

MEZIPARLAMENTNÍ DIALOG

Již více než 40 let se poslanci Evropského parlamentu a kanadského parlamentu
každoročně schází při meziparlamentních setkáních, která se střídavě konají v EU
a v Kanadě, aby diskutovali o politickém vývoji v Kanadě a v EU a aby si vyměnili názory
na otázky společného zájmu, jako je obchod, změna klimatu a migrace. Delegace
Evropského parlamentu pro vztahy s Kanadou (D-CA), která je tvořena poslanci EP,
kteří se meziparlamentních setkání účastní, se pravidelně schází v průběhu roku,
aby toto setkání připravila. S ohledem na dohodu o strategickém partnerství přijalo
38. meziparlamentní setkání společné prohlášení, ve kterém se oba parlamenty
zavázaly k tomu, že toto setkání prostřednictvím pravidelných dodatečných setkání
promění v nepřerušovaný dialog, a dohodly se, že tento orgán bude jednat jako
smluvní strana ve vztahu k dalším orgánům vytvořeným na základě této dohody.
40. meziparlamentní setkání se uskutečnilo v březnu 2019 ve Štrasburku. Během
pandemie COVID-19 se konala řada neformálních výměn názorů v režimu distanční
účasti. V srpnu 2022 uspořádala delegace úspěšnou společnou schůzi s Výborem pro
mezinárodní obchod a s odborníky, která se zaměřila na pět let provádění komplexní
hospodářské a obchodní dohody (CETA).

HOSPODÁŘSKÉ VZTAHY MEZI EU A KANADOU

Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) je výsledkem
pozitivního vývoje obchodních vztahů EU a Kanady v uplynulých deseti letech. Tato
dohoda významným způsobem zlepšila hospodářský, obchodní a investiční vztah mezi
oběma partnery, přičemž vzájemně otevřela trhy se zbožím, službami a investicemi,
včetně veřejných zakázek. Dohoda CETA také vytváří příležitosti pro udržitelný růst
a odráží sdílené hodnoty prostřednictvím kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji
a široké škály dialogů, včetně pravidelného fóra občanské společnosti. Dohoda CETA
je první dvoustrannou dohodou EU o hospodářské spolupráci, která zahrnuje zvláštní
systém soudů pro investice k řešení investičních sporů mezi investory a státem.
Text dohody obě strany podepsaly na vrcholné schůzce dne 30. října 2016 a Parlament
udělil svůj souhlas dne 15. února 2017. Dne 21. září 2017 začaly být prozatímně
uplatňovány ty části dohody, které spadají do pravomocí EU. Dohoda CETA bude
uplatňována v plném rozsahu, jakmile ji ratifikují všechny členské státy. 15. členským
státem, který dohodu ratifikoval, se v prosinci roku 2020 stalo Rumunsko. Dne
21. září 2022 oslavily EU a Kanada páté výročí dohody CETA summitem o čistých
technologiích a veřejnou akcí v distančním režimu zaměřenou na dopady a příležitosti,
které dohoda CETA vytvořila.
Smíšený výbor CETA dne 25. března 2021 uspořádal svou druhou schůzi s cílem
sledovat pokrok při uplatňování dohody a poukázal na to, jakým způsobem dohoda
pomohla EU a Kanadě zmírnit dopad pandemie COVID-19 (viz přehled výkonnosti
obchodu).
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https://www.consilium.europa.eu/cs/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016017
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_5654
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://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159548.pdf
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V návaznosti na užší vztahy, k jejichž vytvoření přispěla dohoda CETA, podepsaly EU
a Kanada dne 21. června 2021 rovněž strategické partnerství EU–Kanada v oblasti
surovin s cílem dále pokročit v integraci hodnotových řetězců surovin a posílit
spolupráci v oblasti vědy, technologií a inovací, jakož i environmentálních, sociálních
a správních kritérií a norem mezi oběma stranami.
Kanadu i EU postihla nová cla, která USA uvalily na dovoz oceli a hliníku, a jak Kanada,
tak EU se shodly na tom, že tato cla nejsou opodstatněná z hospodářského hlediska ani
slučitelná s pravidly WTO. Toto opatření vedlo k tomu, že EU a Kanada spolu s dalšími
obhájci obchodního systému založeného na pravidlech posílily dialog o obchodních
otázkách.
V roce 2020 byla EU po USA a Číně třetím největším obchodním partnerem Kanady
s 8,2 % celkového objemu kanadského vývozu a dovozu zboží. V roce 2020 vyvezla
EU do Kanady zboží v hodnotě 33,3 miliardy EUR a dovezla kanadské zboží v hodnotě
20 miliard EUR. Kanada se v roce 2021 stala jedenáctým největším mezinárodním
obchodním partnerem EU. Mezi hlavní druhy zboží, se kterými tito dva partneři
obchodují, patří strojní a dopravní zařízení, nerostné produkty a chemické látky.

Obchod mezi EU a Kanadou se zbožím v období 2019–2021 (v miliardách EUR)

Rok Dovoz zboží
z Kanady do EU

Vývoz zboží
z EU do Kanady

Bilance
EU (zboží)

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

Zdroj: Evropská komise, GŘ TRADE
Důležitou součástí obchodních vztahů mezi EU a Kanadou je i obchod se službami.
V roce 2021 se hodnota vývozu služeb z EU do Kanady zvýšila na 16,2 miliardy EUR,
přičemž hodnota dovozu služeb z Kanady se ustálila na 12,3 miliardy EUR. Mezi
služby, se kterými EU a Kanada často obchodují, patří doprava, cestování, pojištění
a komunikace. V roce 2020 se z důvodu pandemie COVID-19 objem obchodu se
službami zmenšil, a to o 21 % v případě vývozu z Kanady do EU a o 33 % v případě
vývozu z EU do Kanady.

Obchod mezi EU a Kanadou se službami v období 2019–2021 (v miliardách EUR)

Rok Dovoz služeb
z Kanady do EU

Vývoz služeb
z EU do Kanady

Bilance EU
(služby)

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

Zdroj: Evropská komise, GŘ TRADE
Pokud jde o přímé zahraniční investice, EU i Kanada do hospodářství druhé
strany v roce 2018 investovaly téměř stejnou částku. V letech 2019 a 2020 byly

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
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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kanadské investice v EU s ohledem na pandemii COVID-19 o 35 % nižší a činily
239,4 miliardy EUR, zatímco investice EU v Kanadě se v roce 2020 snížily o 25 %.

Stav dvoustranných investic EU–Kanada v období 2018–2020 (v miliardách EUR)

Rok Přímé zahraniční
investice Kanady v EU

Přímé zahraniční
investice EU v Kanadě Bilance

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

Zdroj: Evropská komise, GŘ TRADE

Tuula Turunen
10/2022

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