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DE TRANSATLANTISKE
FORBINDELSER: USA OG CANADA

EU, USA og Canada deler værdierne demokrati, menneskerettigheder,
retsstatsprincippet samt økonomisk og politisk frihed og har overlappende udenrigs-
og sikkerhedspolitiske interesser. Et tæt samarbejde og strategiske forbindelser med
USA og Canada er fortsat en prioritet for EU.

DE UDENRIGSPOLITISKE FORBINDELSER MELLEM EU OG USA

Det tætte samarbejde og de strategiske forbindelser mellem Den Europæiske Union
og dens medlemsstater og USA bygger på en fælles historie og et fælles sæt
af demokratiske værdier. Disse værdier er af central betydning for begge parters
sikkerhed og velstand. EU og USA arbejder tæt sammen inden for en række
udenrigspolitiske områder og geografiske sammenhænge såsom sikkerhed, energi- og
teknologisamarbejde, Rusland, Ukraine, Vestbalkan og terrorbekæmpelse.
Joe Bidens indsættelse som USA's præsident den 20. januar 2021 satte skub i
forbindelserne mellem EU og USA, som var blevet forværret under præsident Trumps
embedsperiode. I december 2020 offentliggjorde Kommissionen og næstformanden
for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik (NF/HR) EU's og USA's ambitiøse dagsorden for global forandring
med angivelse af samarbejdsområder. Dette momentum fortsatte med dialogen mellem
EU og USA om sikkerhed og forsvar samt Handels- og Teknologirådet (TTC),
der blev lanceret på topmødet mellem EU og USA den 15. juni 2021. Handels-
og Teknologirådet blev lanceret for at fremme transatlantisk lovgivningsmæssig
konvergens og skabe tættere synergier i politiske holdninger og fastsættelse af
standarder. På det andet møde i Handels- og Teknologirådet, der fandt sted i maj 2022,
blev der draget konklusioner om Ruslands aggression mod Ukraine, etableringen af
en trepartsdialog om handel og arbejdsmarkedet, teknologistandarder og sikkerhed i
forsyningskæderne.
I oktober 2021 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om forbindelserne mellem
EU og USA, der erkendte vedvarende transatlantiske forskelle, men opfordrede
begge parter til at styrke multilateralismen og arbejde sammen om fælles
udenrigspolitiske, sikkerhedsmæssige og økonomiske mål, herunder om pandemien,
menneskerettighederne og den globale skattereform.
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INTERPARLAMENTARISK DIALOG — DEN TRANSATLANTISKE
DIALOG MELLEM LOVGIVERE

Forbindelserne mellem Parlamentet og den amerikanske Kongres går tilbage
til 1972. Forholdet blev udbygget og institutionaliseret med oprettelsen af Den
Transatlantiske Dialog mellem Lovgivere (TLD) i 1999. Inden for rammerne af dialogen
samles medlemmer af Europa-Parlamentet og medlemmer af det amerikanske
Repræsentanternes Hus to gange om året til interparlamentariske møder, som skiftevis
afholdes i USA og Europa. Begge parter betragter interparlamentariske møder som
et godt forum for positivt og konstruktivt samarbejde. Lovgiverne udveksler under
disse møder synspunkter om centrale politiske spørgsmål af fælles interesse såsom
handel og økonomisk samarbejde, udenrigspolitiske udfordringer, sikkerhed og forsvar
blandt andre spørgsmål. Betydningen af en transatlantisk politisk dialog er væsentlig i
betragtning af Kongressens lovgivningsmæssige ansvar og beføjelse til at tillade USA's
intervention i globale kriser og forme USA's deltagelse i globale forvaltningsinstitutioner.
Det 84. interparlamentariske møde mellem EU og USA blev afholdt i Paris, Frankrig, i
maj 2022. De emner, der blev drøftet, omfattede transatlantisk støtte til Ukraine, EU's
og USA's politiske holdninger over for Rusland og Kina, Handels- og Teknologirådet,
energisikkerhed og klima. I en fælles erklæring, der blev undertegnet ved mødets
afslutning, blev resultatet af drøftelserne og mulighederne for transatlantisk dialog og
samarbejde i fremtiden yderligere fastlagt. Det 85. interparlamentariske møde mellem
EU og USA er planlagt til begyndelsen af december 2022.

DE ØKONOMISKE FORBINDELSER MELLEM EU OG USA

EU og USA står for størstedelen af verdens handel og investeringer. EU er verdens
største økonomi og tegner sig for 25,1 % af verdens BNP og 17 % af handelen. USA
er verdens næststørste økonomi og tegner sig for 24 % af verdens BNP og 11 % af
handelen.
Med Biden-administrationen ønsker EU at arbejde tæt sammen med USA om at
løse bilaterale handelshindringer, herunder hindringer, der opstod under den tidligere
administration, gennem forhandlingsløsninger som i Verdenshandelsorganisationens
(WTO's) sag om Airbus/Boeing, samt at stå i spidsen for en reform af WTO og
etablere det nye TTC. Med åbningsarrangementet for rådet den 29. september 2021
indledte USA og EU en række specifikke dialoger, hvor man vil se på onlineplatformes
og store teknologivirksomheders ansvar, samarbejde om retfærdig beskatning og
markedsforvridninger og udvikle en fælles tilgang til beskyttelse af kritiske teknologier.
Kunstig intelligens, datastrømme og samarbejde om regulering og standarder indgår
også i EU's forslag til en mere positiv dagsorden med den amerikanske regering.
Aftalen af 21. august 2020 om toldnedsættelser (»hummeraftalen«) mellem USA's
handelsrepræsentant og EU's handelskommissær udgør et skridt i retning af et fornyet
samarbejde mellem de to parter. Parlamentet godkendte aftalen den 26. november
2020. Airbus/Boeing-striden om civile luftfartøjer nærmer sig nu en positiv afslutning.
WTO's tvistbilæggelsesinstans har konkluderet, at både EU og USA er ansvarlige for
fortsat at yde ulovlig støtte til deres flyproducenter. Den 5. marts 2021 bekendtgjorde
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præsident Biden og Kommissionens formand Ursula von den Leyen en gensidig
midlertidig suspension af de toldsatser, der blev indført i 2020, i fire måneder. Dette
fulgte efter en 16-år lang retstvist i WTO. På topmødet mellem EU og USA i juni 2021
nåede parterne frem til en femårig aftale (gældende frem til den 11. juli 2026) om den
langvarige tvist. De nåede til enighed om aftalen om en samarbejdsramme for store
civile luftfartøjer, som fokuserer på tilgange til konkurrencepolitik og håndhævelse, øger
samarbejdet inden for teknologisektoren, forhindrer fremtidige retssager og tager mere
effektivt hånd om den udfordring, som ikke-markedsøkonomier udgør.
På grund af et andet dødvande som følge af USA's indførelse af told på import af
stål og aluminium i henhold til sektion 232 i Trade Expansion Act (import, der truer
den nationale sikkerhed) er EU og USA blevet enige om en midlertidig fjernelse
(indtil oktober 2023) af sektion 232-tolden på historiske mængder af EU's eksport
af stål og aluminium. De to blokke blev også enige om at søge en ordning, der
kan lette dekarboniseringen af stål- og aluminiumsindustrien og løse problemet med
overkapacitet i disse industrier som følge af ikkemarkedsmæssig praksis i nogle
økonomier.
USA var i 2021 EU's primære eksportmarked og aftog 18,3 % af EU's samlede
vareeksport (sammenlignet med Kina, som aftog 10,3 %). USA indtog andenpladsen
blandt EU's importpartnere og leverede 11 % af EU's importerede varer.

Varehandel mellem EU og USA 2019-2021 (mia. EUR)

Årstal EU's import af
varer fra USA

EU's eksport
af varer
til USA

EU's saldo
(varer)

2019 235,2 384,6 + 149.4
2020 203 353,2 + 150.2
2021 232,5 399,6 + 167.1

Kilde: Europa-Kommissionen — GD for Handel.
USA er EU's vigtigste partner med hensyn til international handel med tjenesteydelser.
Tilsammen tegner økonomierne i begge territorier sig for mere end 40 % af det globale
BNP og mere end 40 % af den globale handel med varer og tjenesteydelser. Siden
2016 har handelsbalancen imidlertid ændret sig til et handelsunderskud for EU inden
for tjenesteydelser, som i øjeblikket beløber sig til 75,3 mia. EUR.

Handel med tjenesteydelser mellem EU og USA 2019-2021 (mia. EUR)

Årstal
EU's import af
tjenesteydelser

fra USA

EU's eksport af
tjenesteydelser

til USA

EU's saldo
(tjenesteydelser)

2019 229 208,5 - 20.5
2020 2461,3 1783,2 - 678.1
2021 305,4 220,8 - 84.6

Kilde: Europa-Kommissionen — GD for Handel.
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EU og USA er hinandens største investorer, og USA's samlede investeringer i EU er tre
gange højere end i hele Asien. EU's investeringer i USA er ca. otte gange højere end
EU's investeringer i Indien og Kina tilsammen. I de senere år har der dog været visse
tilbageskridt med negative investeringsstrømme både fra USA til EU og fra EU til USA
i 2018. Dette resulterede i en afbalancering af EU's investeringsbalance, som i 2021
gav et underskud på 4227,1 mia. EUR mod et overskud på 260,5 mia. EUR i 2018.
Der kan argumenteres for, at bilaterale direkte investeringer — som i deres natur er
et langsigtet engagement — er drivkraften bag de transatlantiske handelsforbindelser.
Dette forstærkes af, at handelen mellem moder- og datterselskaber i EU og USA tegner
sig for mere end en tredjedel af al transatlantisk handel. Det anslås, at EU-virksomheder
og amerikanske virksomheder, der opererer på hinandens område, giver beskæftigelse
til over 14 millioner mennesker.

Bilaterale investeringsbeholdninger mellem EU og USA 2018-2020 (mia. EUR)

Årstal
USA's udenlandske
direkte investeringer

(FDI) i EU
EU's FDI i USA Saldo

2018 1859,1 2119,6 + 260.5
2019 2003,1 2161,5 + 158.4
2020 2317 2089,9 - 227.1

Kilde: Europa-Kommissionen — GD for Handel.

DEN POLITISKE DIALOG MELLEM EU OG CANADA

Canada er en af EU's ældste og tætteste partnere. Samarbejdet mellem EU og
Canada, som hviler på fælles værdier, en lang historie med tæt samarbejde og stærke
mellemfolkelige bånd, er blevet styrket betydeligt i de seneste år.
De bilaterale forbindelser blev etableret i 1950'erne på et økonomisk grundlag og har
siden udviklet sig til et tæt strategisk partnerskab. EU og Canada arbejder tæt sammen
om globale udfordringer som miljø, klimaforandringer, energisikkerhed og regional
stabilitet og er nære partnere i G7- og G20-sammenhæng. Canada er en regelmæssig
bidragyder til EU's missioner inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og
forsvarspolitik og har deltaget i 24 af EU's valgobservationsmissioner siden 2005. Den
14. december 2021 blev Canada officielt opfordret til at deltage i individuelle militære
mobilitetsprojekter inden for rammerne af det permanente strukturerede samarbejde
(PESCO), hvilket yderligere styrker det militære samarbejde mellem EU og Canada.
Den strategiske partnerskabsaftale mellem EU og Canada (SPA), der erstattede
rammeaftalen fra 1976, er en omfattende politisk aftale, der har til formål at styrke
bilateralt samarbejde på en række udenrigspolitiske og sektormæssige områder,
herunder international fred og sikkerhed, terrorbekæmpelse, krisestyring, maritim
sikkerhed, global styring, energi, transport, forskning og udvikling, sundhed, miljø og
klimaforandringer og Arktis.
Den strategiske partnerskabsaftale blev undertegnet af Canada og EU den 30. oktober
2016 på topmødet mellem EU og Canada og fik Europa-Parlamentets godkendelse
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i februar 2017. Store dele af aftalen har været midlertidigt i kraft siden den 1. april
2017. I juli 2022 blev Belgien den 22. EU-medlemsstat, der ratificerede den strategiske
partnerskabsaftale. Aftalen vil blive anvendt fuldt ud efterfølgende ratificering i alle
medlemsstater. For at lette samarbejdet inden for disse rammer er der blevet
oprettet en række fælles institutioner, og der har fundet en intensiv dialog sted på
embedsmands- og ministerplan. Det tredje møde i Det Blandede Ministerudvalg EU-
Canada fandt sted den 16. maj 2022 i Bruxelles og blev ledet af NF/HR Josep Borrell og
Canadas udenrigsminister Mélanie Joly (se fælles erklæring). Det seneste EU-Canada-
topmøde mellem den canadiske premierminister og formændene for Det Europæiske
Råd og Europa-Kommissionen fandt sted fysisk den 14. juni 2021 (se fælles erklæring
og pressekonference.

INTERPARLAMENTARISK DIALOG

I over 40 år har medlemmer af Europa-Parlamentet og deres canadiske modparter
hvert år mødtes til interparlamentariske møder, som skiftevis er blevet afholdt i
EU og Canada, for at drøfte den politiske udvikling i Canada og EU og udveksle
synspunkter om spørgsmål af fælles interesse såsom handel, klimaændringer og
migration. Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Canada (D-CA), som
består af MEP'er, der deltager i det interparlamentariske møde, mødes regelmæssigt
i løbet af året med interessenter for at forberede sig til disse interparlamentariske
møder. På grundlag af aftalen blev der på det 38. interparlamentariske møde vedtaget
en fælles erklæring, hvori begge parlamenter forpligtede sig til at omdanne det
interparlamentariske møde til en uafbrudt dialog gennem regelmæssige ekstra møder
og enedes om, at det skulle fungere som modstykke til de andre organer, der er
oprettet i henhold til den strategiske partnerskabsaftale. Det 40. interparlamentariske
møde fandt sted i Strasbourg i marts 2019. Under covid-19-pandemien fandt mange
uformelle drøftelser sted virtuelt. I august 2022 afholdt D-CA et vellykket fælles møde
med Udvalget om International Handel med eksperter om den femårige gennemførelse
af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA).

DE ØKONOMISKE FORBINDELSER MELLEM EU OG CANADA

Den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) er resultatet af den positive udvikling
i handelsforbindelserne mellem EU og Canada gennem det seneste årti. Den
har i væsentlig grad forbedret de økonomiske, handels- og investeringsmæssige
forbindelser mellem EU og Canada og åbnet markederne for modpartens varer,
tjenesteydelser og investeringer, herunder offentlige indkøb. CETA har også gennem
kapitlet om handel og bæredygtig udvikling og sin brede vifte af dialoger,
heriblandt det regelmæssigt tilbagevendende civilsamfundsforum, skabt muligheder for
bæredygtig vækst og afspejlet fælles værdier. CETA er den første af EU's bilaterale
økonomiske aftaler, der indeholder et særligt investeringsretssystem til bilæggelse af
investeringstvister mellem investorer og stater.
Teksten blev undertegnet på topmødet mellem EU og Canada den 30. oktober 2016 og
godkendt af Parlamentet den 15. februar 2017. Den midlertidige anvendelse af de dele,
som henhører under EU's kompetence, begyndte den 21. september 2017. CETA vil
blive anvendt fuldt ud efter ratificering fra alle medlemsstaternes side. I december 2020
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ratificerede Rumænien som den 15. medlemsstat aftalen. Den 21. september 2022
fejrede EU og Canada femårsdagen for CETA med et topmøde om cleantech og et
hybridt offentligt arrangement om virkningerne af CETA og de muligheder, den skaber.
Den 25. marts 2021 afholdt Det Blandede CETA-Udvalg sit andet møde for at
gennemgå fremskridtene med gennemførelsen af CETA-aftalen og bemærkede,
hvordan CETA har hjulpet EU og Canada med at afbøde de økonomiske konsekvenser
af covid-19 (se overblikket over handelsmæssige resultater).
På grundlag af de tættere forbindelser, som CETA har medført, undertegnede EU og
Canada også det strategiske partnerskab mellem EU og Canada om råstoffer den
21. juni 2021 for yderligere at fremme integrationen af råstofværdikæder og styrke
samarbejdet om videnskab, teknologi og innovation samt miljømæssige, sociale og
forvaltningsmæssige kriterier og standarder mellem parterne.
Canada og EU blev begge ramt af de amerikanske toldafgifter på stål og aluminium
og var enige om, at disse toldsatser hverken var berettigede i økonomisk henseende
eller forenelige med WTO's regler. I konsekvens heraf har EU og Canada sammen med
andre forkæmpere for det regelbaserede handelssystem intensiveret deres dialog om
handelsspørgsmål.
I 2020 var EU med 8,2 % af Canadas samlede vareeksport og -import Canadas
tredjestørste handelspartner efter USA og Kina. I 2020 eksporterede EU varer til en
værdi af 33,3 mia. EUR til Canada og aftog canadiske varer til en værdi af 20 mia.
EUR. Canada lå i 2021 på en ellevteplads blandt EU's internationale handelspartnere.
Maskiner, mineralske produkter, transportudstyr og kemikalier er blandt de vigtigste
varer, som handles mellem de to partnere.

Varehandel mellem EU og Canada 2019-2021 (mia. EUR)

Årstal EU's import af
varer fra Canada

EU's eksport af
varer til Canada

EU's saldo
(varer)

2019 20,9 38,3 + 17.4
2020 20,4 33,5 + 13.1
2021 23,6 37,3 + 13.7

Kilde: Europa-Kommissionen — GD for Handel.
Handel med tjenesteydelser udgør en vigtig del af handelssamkvemmet mellem EU
og Canada. I 2021 steg værdien af EU's eksport af tjenesteydelser til Canada til 16,2
mia. EUR, mens EU's import af tjenesteydelser fra Canada forblev på 12,3 mia. EUR.
Transport, rejser, forsikring og kommunikation er eksempler på tjenesteydelser, der ofte
handles mellem EU og Canada. I 2020 faldt handelen med tjenesteydelser fra Canada
til EU og fra EU til Canada med henholdsvis 21 % og 33 % på grund af covid-19-
pandemien.

Handel med tjenesteydelser mellem EU og Canada 2019-2021 (mia. EUR)

Årstal
EU's import af
tjenesteydelser

fra Canada

EU's eksport af
tjenesteydelser

til Canada

EU's saldo
(tjenesteydelser)
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2019 14,3 21,7 + 7.4
2020 11,7 15,5 + 3.8
2021 12,3 16,2 + 3.9

Kilde: Europa-Kommissionen — GD for Handel.
Hvad angår FDI investerede EU og Canada næsten lige store beløb i hinandens
økonomier i 2018. I 2019 og 2020 blev canadiske investeringsbeholdninger i EU i
lyset af covid-19-pandemien vurderet med 35 % lavere til 239.4 mia. EUR, mens EU's
investeringsbeholdninger i Canada faldt med 25 % i 2020.

Bilaterale investeringsbeholdninger mellem EU og Canada 2018-2020 (mia. EUR)

Årstal Canadas FDI-
beholdninger i EU

EU's FDI-
beholdninger i Canada Saldo

2018 368,0 369,4 + 1.4
2019 239,4 399,3 + 159.9
2020 241,3 296,8 +55,5

Kilde: Europa-Kommissionen — GD for Handel.

Tuula Turunen
10/2022

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