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TRANSZATLANTI KAPCSOLATOK: AZ
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS KANADA

Az EU, az Egyesült Államok és Kanada osztozik a demokrácia, az emberi
jogok, a jogállamiság, a gazdasági és politikai szabadság értékein, és a kül- és
biztonságpolitikával kapcsolatos aggályaik sok tekintetben azonosak. Az USA-val és
Kanadával fenntartott szoros együttműködés és stratégiai kapcsolatok továbbra is
prioritást jelentenek az EU számára.

AZ EU–USA KÜLPOLITIKAI KAPCSOLATOK

Az Európai Unió és tagállamai, valamint az Egyesült Államok közötti szoros
együttműködés és stratégiai kapcsolatok alapja a közös történelem és a
közös demokratikus értékek. Ezek mind a partnerek biztonsága, mind jóléte
szempontjából kulcsfontosságúak. Az Európai Unió és az Egyesült Államok szorosan
együttműködik számos külpolitikai területen és földrajzi összefüggésben, mint például
a biztonsági együttműködés, az energiaügyi és technológiai együttműködés, vagy az
Oroszországra, Ukrajnára és a Nyugat-Balkánra vonatkozó politika és a terrorizmus
elleni küzdelem,
Joe Biden 2021. január 20-i beiktatása az Egyesült Államok elnökeként lendületet adott
az EU és az USA közötti kapcsolatnak, amely Trump elnök hivatali ideje alatt romlott.
Az Európai Bizottság és a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselője 2020 decemberében közzétette a globális változásra vonatkozó
ambiciózus EU–USA menetrendet, amelyben meghatározta az együttműködés
területeit. Ez a lendület tovább folytatódott az EU és az USA közötti biztonsági és
védelmi párbeszéddel, valamint a 2021. június 15-i EU–USA csúcstalálkozón elindított
Kereskedelmi és Technológiai Tanáccsal (TTC). A TTC azzal a céllal jött létre, hogy
előmozdítsa a transzatlanti szabályozási konvergenciát, és szorosabb szinergiákat
teremtsen a politikai irányvonalak és a szabványok meghatározása terén. A TTC
2022 májusában tartott második ülésén következtetéseket vontak le Oroszország
Ukrajna elleni agressziójáról, a háromoldalú kereskedelmi és munkaügyi párbeszéd
létrehozásáról, a technológiai normákról és az ellátási láncok biztonságáról.
2021 októberében az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el az EU és az
USA közötti kapcsolatokról, amelyben elismerte a folyamatban lévő transzatlanti
különbségeket, de mindkét felet felszólította, hogy erősítsék meg a multilateralizmust,
és működjenek együtt a közös külpolitikai, biztonsági és gazdasági célkitűzések,
többek között a világjárvány, az emberi jogok és a globális adóreform terén.
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PARLAMENTKÖZI PÁRBESZÉD – A TRANSZATLANTI JOGALKOTÓI
PÁRBESZÉD (TLD) FOLYAMATA

A Parlament és az Egyesült Államok Kongresszusa közötti kapcsolatok 1972-
ig nyúlnak vissza. A transzatlanti jogalkotói párbeszéd (TLD) létrehozásával a
kapcsolatokat szorosabbra fűzték és intézményesítették. A transzatlanti jogalkotói
párbeszéd keretében az Európai Parlament képviselői és az Egyesült Államok
Képviselőházának képviselői évente kétszer, az Egyesült Államokban és Európában
felváltva tartanak parlamentközi ülést. A parlamentközi üléseket mindkét fél a pozitív
és konstruktív együttműködés megfelelő fórumának tekinti. Az ezeken az üléseken
részt vevő jogalkotók eszmecserét folytatnak a kölcsönös érdeklődésre számot
tartó kulcsfontosságú politikai kérdésekről, például a kereskedelmi és gazdasági
együttműködésről, a külpolitikai kihívásokról, a biztonságról és védelemről és
egyéb felmerülő problémákról. A transzatlanti politikai párbeszéd jelentőségét nem
szabad alábecsülni, tekintettel a Kongresszus jogalkotási felelősségére és arra,
hogy hatáskörrel rendelkezik az USA globális válságokba való beavatkozásának
engedélyezésére és az USA globális intézményekben való részvételének alakítására.
A 84. EU–USA parlamentközi ülésre 2022 májusában Párizsban (Franciaország)
került sor. A megvitatott témák között szerepelt az Ukrajnának nyújtott transzatlanti
támogatás, az EU és az USA Oroszországgal és Kínával kapcsolatos politikai
álláspontja, a TTC, az energiabiztonság és az éghajlat-politika. Az ülés végén aláírt
együttes nyilatkozat tovább pontosította a megbeszélések eredményét, valamint a
transzatlanti párbeszéd és együttműködés jövőbeli lehetőségeit. A 85. EU–USA
parlamentközi ülés tervezett időpontja 2022. december eleje.

AZ EU–USA GAZDASÁGI KAPCSOLATOK

Az EU és az USA a világ legjelentősebb kereskedői és befektetői. Az EU a világ
legnagyobb gazdasága, amely a világ GDP-jének 25,1%-át és a kereskedelem 17%-
át teszi ki. Az USA a világ második legnagyobb gazdasága, amely a világ GDP-jének
24%-át és a kereskedelem 11%-át teszi ki.
A Biden-kormányzat beiktatásával változott a helyzet, és az EU szorosan együtt kíván
működni az USA-val a kétoldalú kereskedelmet akadályozó – többek között az előző
kormány alatt felmerült – tényezők tárgyalásos úton történő megoldása érdekében,
például az Airbus/Boeing ügyben a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretében,
továbbá a WTO reformjának ösztönzése, valamint az új EU–USA Kereskedelmi
és Technológiai Tanács létrehozása révén. 2021. szeptember 29-én a tanács
alakuló rendezvényén az USA és az EU konkrét párbeszédbe kezdett az online
platformok és a nagy technológiai cégek felelősségéről, hogy együttműködjenek
a méltányos adóztatás és a piaci torzulások megszüntetése érdekében, és közös
megközelítést dolgozzanak ki a kritikus technológiák védelmére. A mesterséges
intelligencia, az adatáramlás, valamint a szabályozással és a szabványokkal
kapcsolatos együttműködés szintén részét képezi az amerikai kormánnyal kialakítandó
pozitívabb kapcsolatokra irányuló uniós javaslatoknak.
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Az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője és az EU kereskedelmi biztosa által
2020. augusztus 21-én kötött, vámcsökkentésről szóló megállapodás („homár-alku”)
előrelépést jelent a két fél közötti megújított együttműködés felé. A Parlament
2020 november 26-án hagyta jóvá a megállapodást. A polgári légi járművekkel
kapcsolatos Airbus/Boeing vita közeledik a pozitív végkifejlethez. A WTO Vitarendezési
Testülete mind az EU-t, mind az USA-t hibásnak találta abban, hogy továbbra is
jogellenes támogatást nyújtanak repülőgépgyártóik számára. 2021. március 5-én
Biden elnök és Ursula von den Leyen, a Bizottság elnöke bejelentette a 2020-
ban kivetett vámok kölcsönös, négy hónapra szóló ideiglenes felfüggesztését. Ezt
a bejelentést a WTO-ban folyó, 16 évig tartó jogvita előzte meg. A 2021. júniusi
EU–USA csúcstalálkozón a felek ötéves (2026. július 11-ig érvényes) megállapodást
kötöttek a régóta tartó vitáról. Elfogadták a nagy polgári légi járművek együttműködési
keretéről szóló egyetértési megállapodást, amely a versenypolitikai és a végrehajtási
megközelítésre összpontosít, fokozza az együttműködést a technológiai ágazatban,
elkerüli a jövőbeli jogvitákat, és hatékonyabban kezeli a piacgazdaságtól eltérő
gazdaságú államok által támasztott kihívásokat.
A kereskedelem kiterjesztéséről szóló törvény 232. szakasza (a nemzetbiztonságot
fenyegető behozatal) értelmében az USA által az acél- és alumíniumbehozatalra
kivetett vámokból eredő másik patthelyzetet illetően az EU és az USA megállapodtak
abban, hogy ideiglenesen (2023 októberéig) megszüntetik a 232. szakasz szerinti
vámokat az uniós acél- és alumíniumexport minden eddiginél magasabb volumenére
vonatkozóan. A két blokk megállapodott abban is, hogy megoldást keres az
acél- és alumíniumipar dekarbonizációjának megkönnyítésére, valamint az egyes
gazdaságokban a nem piaci gyakorlatok által okozott kapacitásfelesleg problémájának
kezelésére.
2021-ben az Egyesült Államok volt az Unió elsődleges export célországa, az összes
uniós termékexport 18,3%-a irányult ide (Kína 10,3%-ával szemben). Az Egyesült
Államok a második helyen állt az EU import-partnerei között, az EU importált áruinak
11%-át adta.

EU–USA árukereskedelem 2019–2021 (milliárd euró)

Tárgyév

Uniós áruk
importja az

Egyesült
Államokból

Uniós áruk
exportja az
Egyesült

Államokba

Uniós
egyenleg

(áruk)

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

Forrás: Európai Bizottság, Kereskedelmi Főigazgatóság
Az USA az EU fő partnere a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmében. A két terület
gazdasága együttesen a globális GDP több mint 40%-át, az áruk és szolgáltatások
globális kereskedelmének pedig több mint 40%-át teszi ki. 2016 óta azonban a
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kereskedelmi mérleg az EU-ban a szolgáltatások kereskedelmének hiánya felé
mozdult el, amely jelenleg 75,3 milliárd EUR-t tesz ki.

EU–USA szolgáltatáskereskedelem 2019–2021 (milliárd euró)

Tárgyév

Uniós
szolgáltatások

importja az
Egyesült

Államokból

Uniós
szolgáltatások

exportja az
Egyesült

Államokba

Uniós
egyenleg

(szolgáltatások)

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

Forrás: Európai Bizottság, Kereskedelmi Főigazgatóság
Az EU és az USA egymás legnagyobb beruházói, és az USA összes befektetése
az EU-ban háromszor nagyobb értékű, mint Ázsia egészében. Az USA-ba irányuló
uniós beruházások összege mintegy nyolcszorosa az Indiába és Kínába irányuló
uniós beruházások együttes összegének. Az elmúlt években azonban némi visszaesés
volt tapasztalható: 2018-ban csökkent mind az USA-ból az EU-ba, mind az EU-
ból az USA-ba indított beruházások értéke. Ennek következtében új egyensúlyba
került az EU befektetésállományának egyenlege, amely 2021-ben kevesebbet,
4227,1 milliárd eurót tett ki, szemben a 2018-as 260,5 milliárd eurós többlettel. Ki lehet
jelenteni, hogy a kétoldalú közvetlen befektetés – amely természeténél fogva hosszú
távú elkötelezettség – a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatok mozgatórugója. Ezt
megerősíti, hogy az anyavállalatok és a leányvállalatok közötti kereskedelem az EU-
ban és az Egyesült Államokban kiteszi az összes transzatlanti kereskedelem több mint
egyharmadát. Becslések szerint az EU és az USA egymás területén működő vállalatai
több mint 14 millió ember számára nyújtanak munkahelyet.

EU–USA kétoldalú befektetési állomány 2018–2020 (milliárd euró)

Tárgyév
Az USA közvetlen

külföldi befektetési
állománya az EU-ban

Uniós közvetlen külföldi
befektetési állomány az
Egyesült Államokban

Egyenleg

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

Forrás: Európai Bizottság, Kereskedelmi Főigazgatóság

AZ EU–KANADA POLITIKAI PÁRBESZÉD

Kanada az Európai Unió egyik legrégebbi és legszorosabb partnere. Az elmúlt néhány
évben jelentősen megerősödtek az EU és Kanada közötti, a közös értékeken, a szoros
együttműködés régi hagyományán és az emberek közötti erős kapcsolatokon alapuló
kötelékek.
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A kétoldalú kapcsolatok az 1950-es években gazdasági alapon kezdődtek, és szoros
stratégiai partnerséggé fejlődtek. Az EU és Kanada szorosan együttműködnek olyan
globális kihívások kezelésében, mint a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, az
energiabiztonság és a regionális stabilitás, valamint szorosan együttműködnek a G7
és a G20 keretében. Kanada rendszeresen hozzájárul az EU közös biztonság- és
védelempolitikai misszióihoz és részt vett 24 uniós választási megfigyelő misszióban
is 2005 óta. Kanada 2021. december 14-én hivatalosan felkérést kapott arra,
hogy vegyen részt az állandó strukturált együttműködés (PESCO) katonai mobilitási
projektjeiben, tovább fokozva az EU és Kanada közötti katonai együttműködést.
Az EU–Kanada stratégiai partnerségi megállapodás, amely felváltotta az 1976-os
keretmegállapodást, egy átfogó politikai megállapodás, amelynek célja a kétoldalú
együttműködés megerősítése számos külpolitikai és ágazati területen, beleértve a
nemzetközi békét és biztonságot, a terrorizmus elleni küzdelmet, a válságkezelést, a
tengeri biztonságot, a globális kormányzást, az energiát, a közlekedést, a kutatást és
fejlesztést, az egészségügyet, a környezetvédelmet és az éghajlatváltozást is.
Kanada és az EU 2016. október 30-án, az EU–Kanada csúcstalálkozón írta alá
a stratégiai és partnerségi megállapodást, és a Parlament 2017 februárjában adta
egyetértését. A megállapodás jelentős részeit 2017. április 1. óta ideiglenesen
alkalmazzák. 2022 júliusában Belgium lett a 22. uniós tagállam, amely ratifikálta
a stratégiai partnerségi megállapodást. A megállapodást valamennyi tagállam
ratifikációját követően teljes körűen alkalmazni fogják. Az e kereten belüli
együttműködés megkönnyítése érdekében a felek több közös intézményt hoztak
létre, és a köztisztviselők és a miniszterek szintjén intenzív párbeszédre került sor.
2022. május 16-án Brüsszelben sor került az EU–Kanada miniszteri vegyes bizottság
harmadik ülésére, amelynek elnöke Josep Borrell alelnök/főképviselő és Mélanie Joly
kanadai külügyminiszter volt (lásd az együttes nyilatkozatot). A kanadai miniszterelnök,
valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei közötti legutóbbi EU–
Kanada csúcstalálkozóra személyesen 2021. június 14-én került sor (lásd az együttes
nyilatkozatot és a sajtótájékoztatót).

PARLAMENTKÖZI PÁRBESZÉD

Az Európai Parlament képviselői és kanadai kollégáik több mint 40 éve tartanak
éves parlamentközi üléseket az EU-ban és Kanadában található helyszíneken
felváltva, hogy megvitassák a kanadai és az uniós politikai fejleményeket, és
eszmecserét folytassanak a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekről, például
a kereskedelemről, az éghajlatváltozásról és a migrációról. A kanadai kapcsolatokért
felelős parlamenti küldöttség (D-CA, amelynek tagjai a parlamentközi ülések résztvevői
közül kerülnek ki) az év során rendszeresen ülésezik e parlamentközi ülések
előkészítése céljából. A megállapodás alapján a 38. parlamentközi ülés közös
nyilatkozatot fogadott el, amelyben mindkét parlament kötelezettséget vállalt arra,
hogy rendszeres kiegészítő ülések révén megszakítás nélküli párbeszéddé alakítja
a parlamentközi üléseket, és megállapodott abban, hogy ezen ülések kiegészítik a
stratégiai partnerségi megállapodás keretében létrehozott többi szerv munkáját. A
40. parlamentközi ülésre Strasbourgban került sor 2019 márciusában. A Covid19
világjárvány idején számos virtuálisan tartott informális véleménycserére került sor.
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2022 augusztusában a D-CA sikeres közös ülést tartott a Nemzetközi Kereskedelmi
Bizottsággal az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) ötéves
végrehajtásával foglalkozó szakértők részvételével.

AZ EU–KANADA GAZDASÁGI KAPCSOLATOK

Az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) az EU és Kanada
közötti az elmúlt évtizedben pozitívan alakuló kereskedelmi kapcsolatok eredménye.
Jelentősen javította az EU és Kanada közötti gazdasági, kereskedelmi és beruházási
kapcsolatokat, megnyitva a piacokat egymás árui, szolgáltatásai és beruházásai előtt,
beleértve a közbeszerzést is. A CETA emellett lehetőségeket teremtett a fenntartható
növekedésre, és a kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezete, valamint
a – többek között rendszeres civil társadalmi fórumán keresztül folytatott – párbeszéd
széles köre révén tükrözte a közös értékeket. A CETA az EU első olyan kétoldalú
gazdasági megállapodása, amely magában foglal egy különleges, a beruházási
vitákkal foglalkozó bírósági rendszert is, amely a befektetők és az államok közötti
befektetési vitákat rendezi.
A szöveget 2016. október 30-án, az EU–Kanada csúcstalálkozón írták alá,
és a Parlament 2017. február 15-én adta egyetértését. Az EU hatáskörébe
tartozó részek ideiglenes alkalmazása 2017. szeptember 21-én vette kezdetét. A
stratégiai partnerségi megállapodás teljes körű alkalmazására valamennyi tagállam
ratifikációját követően kerül sor. 2020. decemberben Románia 15. tagállamként
megerősítette a megállapodást. 2022. szeptember 21-én az EU és Kanada a tiszta
technológiákkal foglalkozó csúcstalálkozóval és a CETA hatásaival és az általa
teremtett lehetőségekkel foglalkozó hibrid nyilvános rendezvénnyel ünnepelte a CETA
ötödik évfordulóját.
A CETA Vegyes Bizottság 2021. március 25-én tartotta második ülését, hogy áttekintse
a CETA végrehajtása terén elért eredményeket, kitérve arra is, hogy a CETA hogyan
segítette az EU-t és Kanadát a Covid19 gazdasági hatásának enyhítésében (lásd a
kereskedelmi teljesítményről szóló áttekintést).
A CETA által teremtett szorosabb kapcsolatra építve az EU és Kanada 2021. június 21-
én aláírta az EU és Kanada közötti, nyersanyagokkal kapcsolatos stratégiai
partnerséget is, amelynek célja a nyersanyag-értékláncok integrációjának további
előmozdítása, valamint a tudomány, a technológia és az innováció, valamint a
környezeti, társadalmi és irányítási kritériumok és normák terén a felek közötti
együttműködés fokozása.
Az Egyesült Államok által az acélra és az alumíniumra kivetett vámok Kanadát
és az EU-t is sújtották, és mindketten úgy vélik, hogy e vámok nem voltak sem
gazdaságilag indokoltak, se nem egyeztethetőek össze a WTO-szabályokkal. Ennek
következtében az EU és Kanada, valamint a szabályokon alapuló kereskedelmi rend
további védelmezői elmélyítették a kereskedelmi párbeszédüket.
2020-ban az EU volt – az Egyesült Államok és Kína után – Kanada harmadik
legnagyobb kereskedelmi partnere, és Kanada teljes összesített áruexportjának és -
importjának 8,2%-át adta. 2020-ban az EU több mint 33,3 milliárd euró értékű árut
exportált Kanadába és az importált kanadai áruk értéke elérte a 20 milliárd eurót.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
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://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://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016017
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/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://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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Kanada 2021-ben a 11. helyen állt az EU nemzetközi kereskedelmi partnerei között.
A gépek, az ásványi termékek, a szállítóeszközök és a vegyi anyagok képezik a két
partner közötti kereskedelem legfőbb tárgyát.

EU–Kanada árukereskedelem 2019–2021 (milliárd euró)

Tárgyév
Uniós áruk

importja
Kanadából

Uniós áruk
exportja

Kanadába

Uniós
egyenleg

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

Forrás: Európai Bizottság, Kereskedelmi Főigazgatóság
A szolgáltatáskereskedelem fontos része az EU és Kanada közötti kereskedelmi
kapcsolatnak. 2021-ben a szolgáltatások Kanadába irányuló uniós exportja
emelkedett, 16,2 milliárd euróra, a kanadai szolgáltatások uniós importja pedig
12,3 milliárd euró maradt. A közlekedési, utazási, biztosítási és távközlési
szolgáltatások például gyakran képezik tárgyát az EU és Kanada közötti
kereskedelemnek. 2020-ban a Covid19-világjárvány miatt a szolgáltatások Kanadából
az EU-ba és az EU-ból Kanadába irányuló kereskedelme 21%-kal, illetve 33%-kal
csökkent.

EU–Kanada szolgáltatáskereskedelem 2019–2021 (milliárd euró)

Tárgyév
Uniós

szolgáltatások
importja Kanadába

Uniós
szolgáltatások

exportja
Kanadába

Uniós
egyenleg

(szolgáltatások)

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

Forrás: Európai Bizottság, Kereskedelmi Főigazgatóság
Ami a közvetlen külföldi befektetéseket illeti, az EU és Kanada 2018-ban csaknem
azonos összegeket fektetett be egymás gazdaságába. 2019-ben és 2020-ban a
Covid19-világjárvány fényében az EU-ban lévő kanadai állományok értéke 35%-kal
alacsonyabb, 239,4 milliárd EUR lett, míg az EU Kanadában lévő állománya 2020-ban
25%-kal csökkent.

EU–Kanada kétoldalú befektetési állomány 2018–2020 (milliárd euró)

Tárgyév
Kanadai közvetlen
külföldi befektetési
állomány az EU-ban

Uniós közvetlen
külföldi befektetési

állomány Kanadában
Egyenleg

2018 368,0 369,4 + 1,4
2019 239,4 399,3 + 159,9

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


Az Európai Unió ismertetése - 2023 8
www.europarl.europa.eu/factsheets/hu

2020 241,3 296,8 +55,5

Forrás: Európai Bizottság, Kereskedelmi Főigazgatóság

Tuula Turunen
10/2022

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