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ATLANDI-ÜLESED SUHTED: USA JA KANADA

Euroopa Liidul ning USA-l ja Kanadal on ühised väärtused, nagu demokraatia,
inimõigused, õigusriik, majanduslik ja poliitiline vabadus, ning suuresti kattuvad huvid
välispoliitika ja julgeoleku valdkonnas. EL peab tihedat koostööd ja strateegilisi
suhteid USA ja Kanadaga jätkuvalt prioriteetseks.

ELI JA USA VÄLISPOLIITILISED SUHTED

Tihe koostöö ja strateegilised suhted Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning
Ameerika Ühendriikide vahel põhinevad ühisel ajalool ja ühistel demokraatlikel
väärtustel. Nendest oleneb mõlema partneri julgeolek ja heaolu. EL ja USA teevad
tihedat koostööd mitmes välispoliitilises valdkonnas ja geograafilises kontekstis, nagu
julgeolek, tehnoloogiaalane ja energiakoostöö, Venemaa, Ukraina, Lääne-Balkani riigid
ja terrorismivastane võitlus.
Joe Bideni asumine USA presidendi ametisse 20. jaanuaril 2021 hoogustas ELi ja
USA suhteid, mis olid president Trumpi ametiajal halvenenud. Euroopa Komisjon
ja komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldasid 2020. aasta detsembris ELi ja USA ambitsioonika uue transatlantilise
üleilmsete muutuste tegevuskava, milles määrasid kindlaks koostöövaldkonnad.
Suhete tihendamine jätkus ELi ja USA julgeoleku- ja kaitsedialoogiga ning 15. juunil
2021 toimunud ELi ja USA tippkohtumisel käivitatud ELi-USA kaubandus- ja
tehnoloogianõukoguga, mis loodi selleks, et edendada Atlandi-ülest õigusnormide
lähendamist ning luua poliitilistes seisukohtades ja standardite kehtestamises suurem
koostoime. Kaubandus- ja tehnoloogianõukogu teisel kohtumisel, mis toimus 2022.
aasta mais, tehti järeldused sellistes küsimustes nagu Venemaa agressioon Ukraina
vastu, kolmepoolse kaubandus- ja töödialoogi loomine, tehnoloogiastandardid ja
tarneahelate kindlus.
Euroopa Parlament võttis 2021. aasta oktoobris vastu resolutsiooni ELi ja USA suhete
kohta, milles tunnistatakse Atlandi-üleste erimeelsuste olemasolu, kuid kutsutakse
ka mõlemat poolt üles tugevdama mitmepoolsust ning tegema koostööd ühise
välispoliitika, julgeoleku- ja majanduseesmärkide, sealhulgas pandeemia, inimõiguste
ja ülemaailmse maksureformi vallas.

PARLAMENTIDEVAHELINE DIALOOG – ÕIGUSLOOJATE ATLANDI-
ÜLESE DIALOOGI PROTSESS

Euroopa Parlamendi ja USA Kongressi suhted said alguse 1972. aastal.
Suhteid tugevdati ja need institutsionaliseeriti õigusloojate Atlandi-ülese dialoogi
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sisseseadmisega 1999. aastal. Dialoogi pidamiseks kogunevad Euroopa Parlamendi
liikmed ja USA Esindajatekoja liikmed kaks korda aastas parlamentidevahelisele
kohtumisele, mis toimub vaheldumisi USAs ja Euroopas. Mõlemad pooled peavad
neid kohtumisi heaks foorumiks, mis võimaldab positiivset ja konstruktiivset
koostööd. Kohtumistel osalevad õigusloojad vahetavad arvamusi vastastikust huvi
pakkuvates olulistes poliitilistes küsimustes, nagu kaubandus- ja majanduskoostöö,
välispoliitilised probleemid, julgeolek ja kaitse ning muud. Atlandi-ülene poliitiline
dialoog on oluline, kuna kongressil on seadusandlik pädevus ning õigus lubada USA
sekkumist ülemaailmsete kriiside korral ja kujundada USA osalust ülemaailmsetes
juhtinstitutsioonides. ELi ja USA 84. parlamentidevaheline kohtumine toimus 2022.
aasta mais Prantsusmaal Pariisis. Muu hulgas arutati selliseid teemasid nagu Atlandi-
ülese toetuse andmine Ukrainale, ELi ja USA poliitilised seisukohad Venemaa ja Hiina
suhtes, kaubandus- ja tehnoloogianõukogu, energiajulgeolek ja kliima. Kohtumise
lõpus allkirjastatud ühisavalduses sõnastati täpsemalt arutelu tulemused ning Atlandi-
ülese dialoogi ja koostöö ulatus tulevikus. ELi ja USA 85. parlamentidevaheline
kohtumine toimub kava kohaselt 2022. aasta detsembri alguses.

ELI JA USA MAJANDUSSUHTED

EL ja USA on maailma suurimad kaubandusega tegelejad ja investorid. ELi majandus
on maailma suurim – selle osakaal on 25,1% maailma SKPst ja 17% kaubandusest.
USA majandus on suuruselt teine maailmas ning selle osakaal on 24% maailma SKPst
ja 11% kaubandusest.
Bideni administratsiooni ajal on ELi soov teha USAga tihedat koostööd, et
lahendada kahepoolsed kaubandustõkked, kaasa arvatud need, mis seati eelmise
administratsiooni ajal, leides läbirääkimiste teel lahendusi, nagu näiteks Airbusi/
Boeingu vaidluse puhul Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO), juhtides WTO
reformi ning luues uue kaubandus- ja tehnoloogianõukogu. 29. septembril 2021 toimus
nõukogu avaüritus ELi ja USA dialoogi alustamiseks mitmel konkreetsel teemal, et
käsitleda veebiplatvormide ja suurte tehnoloogiaettevõtete vastutuse küsimust, teha
koostööd õiglase maksustamise ja turumoonutuste valdkonnas ning töötada välja
ühine lähenemisviis elutähtsa tehnoloogia kaitsmiseks. Samuti on EL teinud USA
administratsiooniga positiivsema tegevuskava loomiseks ettepanekuid tehisintellekti,
andmevoogude ning reguleerimise ja standardite alase koostöö küsimustes.
USA kaubandusesindaja ja ELi kaubandusvoliniku vaheline 21. augusti 2020. aasta
kokkulepe tollimaksude vähendamise kohta (nn homaarikokkulepe) on samm kahe
poole vahelise uuendatud koostöö suunas. Euroopa Parlament kinnitas lepingu
26. novembril 2020. Airbusi/Boeingu tsiviilõhusõidukite vaidlus on jõudmas positiivse
lahenduseni. WTO vaidluste lahendamise organ on leidnud, et nii EL kui ka
USA on süüdi oma õhusõidukitootjatele õigusvastaste toetuste andmise jätkamises.
President Biden ja komisjoni president Ursula von den Leyen andsid 5. märtsil
2021 teada 2020. aastal kehtestatud tollimaksude ajutisest vastastikusest peatamisest
neljaks kuuks. See toimus pärast 16 aastat WTOs kestnud õigusvaidlust. ELi
ja USA 2021. aasta juuni tippkohtumisel jõudsid pooled pikaajalises vaidluses
viieaastasele kokkuleppele (kehtib kuni 11. juulini 2026). Nad leppisid kokku suurte
tsiviilõhusõidukite koostööraamistikus, milles keskendutakse konkurentsipoliitika ja
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selle täitmise tagamise tahkudele, suurendatakse koostööd tehnoloogiasektoris,
hoitakse ära tulevasi kohtuvaidlusi ja lahendatakse tõhusamalt mitteturumajanduslikest
riikidest tulenevaid probleeme.
Seoses teise ummikseisuga, mis tuleneb USA poolt terase ja alumiiniumi impordi
suhtes tollimaksude kehtestamisest kaubanduse laiendamise seaduse paragrahvi 232
alusel (import ohustab riiklikku julgeolekut), leppisid EL ja USA kokku paragrahvi
232 kohaste tollimaksude ajutises kaotamises (kuni 2023. aasta oktoobrini) ELi
terase ja alumiiniumi ekspordi varasemate mahtude ulatuses. Samuti lepiti kokku, et
püütakse leida kokkulepe, mis hõlbustaks terase- ja alumiiniumitööstuse CO2 heite
vähendamist ning käsitleks nende tööstusharude liigse tootmisvõimsuse probleemi,
mille on põhjustanud mõne riigi mitteturumajanduslikud tavad.
USA oli 2021. aastal jätkuvalt ELi ekspordi peamine sihtkoht ja sinna suundus 18,3%
kogu ELi kaubaekspordist (eksport Hiinasse moodustas 10,3%). USA oli ELi suuruselt
teine impordipartner ja sealt saabus 11% ELi imporditud kaupadest.

ELi ja USA vaheline kaubandus aastatel 2019–2021 (miljardit eurot)

Aasta ELi kaubaimport
USAst

ELi
kaubaeksport

USAsse

ELi
kaubandusbilanss

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

Allikas: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
USA on ELi peamine partner rahvusvahelise teenustekaubanduse valdkonnas.
Nende majandused kokku moodustavad üle 40% maailma SKPst ning üle 40%
ülemaailmsest kaubavahetusest ja teenustekaubandusest. Alates 2016. aastast on ELi
teenustekaubanduse bilanss jäänud puudujääki, mis ulatub praegu 75,3 miljardi euroni.

ELi ja USA teenustekaubandus aastatel 2019–2021 (miljardit eurot)

Aasta ELi teenuste
import USAst

ELi teenuste
eksport
USAsse

ELi
teenustekaubanduse

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

Allikas: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
EL ja USA on vastastikku teineteise suurimad investorid ning USA koguinvesteering
ELi on kolm korda suurem kui kogu Aasiasse. ELi investeeringud USAsse on
ligikaudu kaheksa korda suuremad kui ELi investeeringud Indiasse ja Hiinasse kokku.
Viimastel aastatel on siiski esinenud mõningaid tagasilööke ning 2018. aastal olid
investeeringute vood nii USAst ELi kui ka EList USAsse negatiivsed. See tasakaalustas
ELi investeeringute bilanssi – 2021. aastal oli selle puudujääk 4227,1 miljardit eurot,
samas kui 2018. aastal oli ülejääk 260,5 miljardit eurot. Võib väita, et kahepoolsed
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otseinvesteeringud, mis on oma olemuselt pikaajalised kohustused, on Atlandi-
üleseid kaubandussuhteid edasiviiv jõud. Seda toetab ka asjaolu, et ELis ja USAs
paiknevate ema- ja tütarettevõtjate vaheline kaubavahetus moodustab rohkem kui
kolmandiku kogu Atlandi-ülesest kaubandusest. Hinnangute kohaselt annavad ELi ja
USA ettevõtjad, kes tegutsevad vastavalt teineteise territooriumil, tööd rohkem kui
14 miljonile inimesele.

ELi ja USA kahepoolsed investeeringud aastatel 2018–2020 (miljardit eurot)

Aasta USA
otseinvesteeringud ELi

ELi otseinvesteeringud
USAsse Bilanss

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

Allikas: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat

ELI JA KANADA POLIITILINE DIALOOG

Kanada on üks ELi vanimaid ja lähedasemaid partnereid. ELi ja Kanada koostööd, mis
põhineb ühistel väärtustel, pikaajalisel tihedal koostööl ja tugevatel inimestevahelistel
sidemetel, on viimastel aastatel märkimisväärselt tugevdatud.
Kahepoolsed suhted, mis 1950. aastatel said alguse majanduslikel põhjustel, on
arenenud tihedaks strateegiliseks partnerluseks. EL ja Kanada teevad tihedat
koostööd ülemaailmsete probleemide lahendamisel sellistes valdkondades nagu
keskkond, kliimamuutused, energiajulgeolek ja piirkondlik stabiilsus ning on lähedased
partnerid G7 ja G20 raames. Kanada panustab korrapäraselt ELi ühise julgeoleku-
ja kaitsepoliitika missioonidesse ning on alates 2005. aastast osalenud 24-l ELi
valimisvaatlusmissioonil. 14. detsembril 2021 kutsuti Kanadat ametlikult osalema
alalise struktureeritud koostöö (PESCO) sõjaväelise liikuvuse üksikprojektides,
tõhustades veelgi ELi ja Kanada sõjalist koostööd.
ELi ja Kanada strateegilise partnerluse leping, millega asendati 1976. aasta
raamleping, on ulatuslik poliitiline kokkulepe, mille eesmärk on tihendada kahepoolset
koostööd paljudes välispoliitika ja muudes valdkondades, nagu rahvusvaheline rahu
ja julgeolek, terrorismivastane võitlus, kriisiohjamine, merendusjulgeolek, ülemaailmne
juhtimine, energeetika, transport, teadus- ja arendustegevus, tervishoid, keskkond ja
kliimamuutused ning Arktika.
Kanada ja EL allkirjastasid strateegilise partnerluse lepingu 30. oktoobril 2016
toimunud tippkohtumisel ja Euroopa Parlament toetas seda 2017. aasta veebruaris.
Suurt osa lepingust on ajutiselt kohaldatud alates 1. aprillist 2017. 2022. aasta
juulis sai Belgiast 22. ELi liikmesriik, kes strateegilise partnerluse lepingu ratifitseeris.
Lepingut hakatakse täielikult kohaldama, kui selle on ratifitseerinud kõik liikmesriigid.
Sellega seotud koostöö hõlbustamiseks on loodud mitmeid ühiseid institutsioone ning
peetud intensiivset dialoogi ametnike ja ministrite tasandil. 16. mail 2022 toimus
Brüsselis ELi-Kanada ühise ministrite komitee kolmas kohtumine, mida juhatasid
komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep
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Borrell ja Kanada välisminister Mélanie Joly (vt ühisavaldust). Viimane ELi ja Kanada
tippkohtumine toimus Kanada peaministri ning Euroopa Ülemkogu eesistuja ja Euroopa
Komisjoni presidendi vahetu kohtumisena Brüsselis 14. juunil 2021 (vt ühisavaldust ja
pressikonverentsi).

PARLAMENTIDEVAHELINE DIALOOG

Euroopa Parlamendi liikmed ja nende Kanada kolleegid on rohkem kui 40 aastat
kohtunud igal aastal parlamentidevahelistel kohtumistel, mis toimuvad vaheldumisi
ELis ja Kanadas, et arutada poliitilisi arengusuundi Kanadas ja ELis ning vahetada
arvamusi vastastikust huvi pakkuvates küsimustes, nagu kaubandus, kliimamuutused
ja ränne. Euroopa Parlamendi delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks, kuhu
kuuluvad parlamentidevahelistel kohtumistel osalevad parlamendiliikmed, kohtub kogu
aasta vältel nende kohtumiste ettevalmistamiseks korrapäraselt sidusrühmadega.
38. parlamentidevahelisel kohtumisel võeti lepingu alusel vastu ühisavaldus,
milles mõlemad parlamendid võtsid endale kohustuse muuta parlamentidevaheline
kohtumine korrapäraste lisakohtumiste kaudu katkematuks dialoogiks ning leppisid
kokku, et see toimib teiste strateegilise partnerluse lepingu alusel loodud organite
vastaspoolena. 40. parlamentidevaheline kohtumine toimus 2019. aasta märtsis
Strasbourgis. COVID-19 pandeemia ajal korraldati mitmeid mitteametlikke arvamuste
vahetusi virtuaalselt. 2022. aasta augustis korraldas Kanadaga suhtlemiseks loodud
delegatsioon rahvusvahelise kaubanduse komisjoniga ekspertide osalusel eduka
ühise koosoleku laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) viieaastase
rakendamise teemal.

ELI JA KANADA MAJANDUSSUHTED

Viimase aastakümne jooksul ELi ja Kanada kaubandussuhetes toimunud positiivsete
muutuste tulemusel on sündinud laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping (CETA).
See on märkimisväärselt parandanud ELi ja Kanada vahelisi majandus-, kaubandus- ja
investeerimissuhteid, kuna on toonud kaasa turgude avanemise üksteise kaupadele,
teenustele ja investeeringutele, sealhulgas riigihangetele. CETA on loonud ka
võimalusi kestlikuks majanduskasvuks ja kajastanud ühiseid väärtusi tänu selles
sisalduvale kaubanduse ja kestliku arengu peatükile ning arvukatele dialoogidele,
sealhulgas korrapäraselt toimuvatele kodanikuühiskonna foorumitele. CETA on
esimene ELi kahepoolne majandusleping, mis hõlmab spetsiaalset investeerimiskohtu
süsteemi investorite ja riikide vahel investeeringute küsimustes tekkivate erimeelsuste
lahendamiseks.
Leping allkirjastati 30. oktoobril 2016 toimunud ELi ja Kanada tippkohtumisel ning
Euroopa Parlament andis sellele nõusoleku 15. veebruaril 2017. ELi pädevusse
kuuluvaid lepingu osi hakati ajutiselt kohaldama 21. septembril 2017. CETA-t hakatakse
täielikult kohaldama, kui kõik liikmesriigid on selle ratifitseerinud. Rumeeniast sai 2020.
aasta detsembris 15. lepingu ratifitseerinud liikmesriik. 21. septembril 2022 tähistasid
EL ja Kanada CETA viiendat aastapäeva puhta tehnoloogia teemalise tippkohtumise
ning avaliku hübriidüritusega CETA mõju ja sellega loodud võimaluste teemal.
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CETA ühiskomitee pidas 25. märtsil 2021 oma teise koosoleku, et jälgida CETA
rakendamiseks tehtud edusamme ja vaadelda, kuidas CETA on aidanud ELil
ja Kanadal leevendada COVID-19 majanduslikku mõju (vt kaubandustegevuse
ülevaadet).
Tänu CETA-le kujunenud tihedamatele suhetele sõlmisid EL ja Kanada 21. juunil
2021 ka tooraineid käsitleva ELi-Kanada strateegilise partnerluse, et veelgi edendada
toorainete väärtusahelate integreerimist ning tõhustada poolte koostööd teaduse,
tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas, samuti keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja
äriühingu üldjuhtimisega seotud kriteeriumide ning standardite valdkonnas.
USA poolt terasele ja alumiiniumile kehtestatud tollimaksud puudutasid nii Kanadat
kui ka ELi ning mõlemad olid seisukohal, et tollimaksud ei olnud majanduslikult
põhjendatud ega kooskõlas WTO reeglitega. Sellest lähtudes on EL ja Kanada koos
teiste reeglitepõhise kaubanduskorra kaitsjatega tõhustanud kaubandusdialoogi.
2020. aastal oli EL USA ja Hiina järel Kanada suuruselt kolmas kaubanduspartner ning
tema arvele langes 8,2% Kanada kaupade koguekspordist ja -impordist. EL eksportis
2020. aastal Kanadasse kaupu 33,3 miljardi euro väärtuses ja importis Kanadast
kaupu 20 miljardi euro väärtuses. 2021. aastal oli Kanada ELi rahvusvaheliste
kaubanduspartnerite seas 11. kohal. Peamised kaubad, millega EL ja Kanada
omavahel kauplevad, on masinad, mineraalsed maavarad, transpordivahendid ja
kemikaalid.

ELi ja Kanada kaubavahetus aastatel 2019–2021 (miljardit eurot)

Aasta ELi kaubaimport
Kanadast

ELi kaubaeksport
Kanadasse

ELi
kaubandusbilanss

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

Allikas: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
Teenustekaubandus on ELi ja Kanada kaubandussuhete tähtis osa. 2021. aastal
suurenes ELi teenuste eksport Kanadasse 16,2 miljardi euroni, samas kui Kanadast
imporditud teenuste maht jäi endisele, 12,3 miljardi euro tasemele. Transport,
reisimine, kindlustus ja side on mõned näited teenustest, millega ELi ja Kanada
vahel aktiivselt kaubeldakse. COVID-19 pandeemia tõttu vähenes 2020. aastal
teenustekaubandus Kanadast ELi 21% ja EList Kanadasse 33%.

ELi ja Kanada teenustekaubandus aastatel 2019–2021 (miljardit eurot)

Aasta ELi teenuste
import Kanadast

ELi teenuste
eksport

Kanadasse

ELi
teenustekaubanduse

bilanss
2019 14,3 21,7 +7,4
2020 11,7 15,5 +3,8

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
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_et#:~:text=The%20partnership%20will%20allow%20both,climate%2Dneutral%20and%20digitalised%20economies.
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2021 12,3 16,2 +3,9

Allikas: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
Välismaiste otseinvesteeringute osas investeerisid EL ja Kanada 2018. aastal
teineteise majandusse peaaegu võrdsed summad. 2019. ja 2020. aastal, arvestades
COVID-19 pandeemiat, olid Kanada investeeringud ELi hinnanguliselt 35% väiksemad
(239,4 miljardit eurot), samas kui EL investeeringud Kanadasse vähenesid 2020. aastal
25%.

ELi ja Kanada kahepoolsed investeeringud aastatel 2018–2020 (miljardit eurot)

Aasta Kanada
otseinvesteeringud ELi

ELi otseinvesteeringud
Kanadasse Bilanss

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

Allikas: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat

Tuula Turunen
10/2022

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