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STOSUNKI TRANSATLANTYCKIE:
STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Kanada podzielają wartości demokracji,
praw człowieka, praworządności, wolności gospodarczych i politycznych oraz
mają wspólne interesy w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Ścisła
współpraca i strategiczne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą pozostają
dla UE priorytetem.

STOSUNKI W RAMACH POLITYKI ZAGRANICZNEJ UE–USA

Ścisła współpraca i strategiczne stosunki między Unią Europejską i jej państwami
członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi opierają się na wspólnej historii i wspólnych
demokratycznych wartościach. Mają one kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa
i dobrobytu obu partnerów. UE i USA blisko ze sobą współpracują w polityce
zagranicznej i na wielu obszarach geograficznych. Współpraca ta obejmuje
bezpieczeństwo, energetykę i technologię, Rosję, Ukrainę, Bałkany Zachodnie i walkę
z terroryzmem.
Zaprzysiężenie prezydenta USA Joego Bidena 20 stycznia 2021 r. nadała impuls
stosunkom między UE a USA, które pogorszyły się w trakcie kadencji prezydenta
Trumpa. Ambitna agenda transatlantycka UE–USA na rzecz globalnych zmian,
określająca obszary współpracy, została opublikowana w grudniu 2020 r. przez Komisję
Europejską i wiceprzewodniczącegi Komisji/wysokiego przedstawiciela Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Impuls kontynuowano dzięki dialogowi UE–
USA na temat bezpieczeństwa i obrony, a także w Radzie UE–USA ds. Handlu i
Technologii zainicjowanej na szczycie UE–USA 15 czerwca 2021 r. Radę powołano,
aby przyspieszyć transatlantycką konwergencję regulacyjną i zbliżyć stanowiska oraz
standardy. Na drugim posiedzeniu Rady, które odbyło się w maju 2022 r., sformułowano
konkluzje w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę, rozpoczęcia trójstronnego dialogu
na temat handlu i pracy, standardów technologicznych i zabezpieczenia łańcuchów
dostaw.
W październiku 2021 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję o stosunkach między
UE i USA, w której wspomniano rozbieżności transatlantyckie, ale zaapelowano do
obu stron o współpracę nad wzmocnieniem multilateralizmu oraz nad wspólnymi
celami w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i gospodarczej, uwzględniając
pandemię, prawa człowieka i globalną reformę podatkową.
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DIALOG MIĘDZYPARLAMENTARNY – TRANSATLANTYCKI DIALOG
LEGISLATORÓW

Stosunki polityczne pomiędzy Parlamentem a Kongresem USA nawiązano w
1972 r. Zostały one rozszerzone oraz zinstytucjonalizowane dzięki ustanowieniu
Transatlantyckiego Dialogu Legislatorów (TALD) w 1999 r. Na międzyparlamentarnych
posiedzeniach odbywających się dwa razy w roku na przemian w USA
i Europie spotykają się zarówno posłowie do Parlamentu Europejskiego, jak
i kongresmeni z Izby Reprezentantów USA. Obie strony uznają międzyparlamentarne
posiedzenia za właściwe forum pozytywnej i konstruktywnej współpracy. Ustawodawcy
uczestniczący w posiedzeniach wymieniają poglądy na temat kluczowych kwestii
politycznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak między
innymi handel i współpraca gospodarcza, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo
i obronność. Transatlantycki dialog polityczny ma duże znaczenie, biorąc pod
uwagę odpowiedzialność legislacyjną Kongresu i jego uprawnienia do zatwierdzania
interwencji USA w reakcji na globalne kryzysy i do wpływania na udział USA
w globalnych instytucjach. W maju 2022 r. odbyło się w Paryżu 84. posiedzenie
międzyparlamentarne UE–USA. Wśród omawianych tematów znalazło się wsparcie
transatlantyckie dla Ukrainy, stanowisko UE i USA wobec Rosji i Chin, Rada UE–
USA ds. Handlu i Technologii, bezpieczeństwo energetyczne i klimat. We wspólnym
oświadczeniu podpisanym na zakończenie posiedzenia jeszcze dokładniej opisano
wynik dyskusji i zakres dialogu transatlantyckiego i współpracy transatlantyckiej
w przyszłości. 85. posiedzenie międzyparlamentarne UE–USA zaplanowano na
początek grudnia 2022 r.

STOSUNKI GOSPODARCZE UE–USA

UE i USA są najważniejszymi uczestnikami światowej wymiany handlowej i
inwestorami. UE jest największą gospodarką na świecie, wytwarzającą 25,1%
światowego PKB i 17% wymiany handlowej. USA jest drugą największą gospodarką,
wytwarzającą 24% światowego PKB i 11% wymiany handlowej.
UE chce blisko współpracować z nową administracją J. Bidena, aby zlikwidować
szkodliwe bariery handlowe, w tym te, które powstały za poprzedniej administracji.
Zamierza to osiągnąć dzięki negocjacjom, jak w sporze między Airbusem i Boeingiem
na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO), promowaniu reformy WTO, oraz
powołaniu nowej Rady ds. Handlu i Technologii. Wraz z inauguracją Rady 29
września 2021 r. USA i UE zainicjowały serię rozmów na temat odpowiedzialności
platform internetowych i dużych koncernów technologicznych, współpracy na rzecz
sprawiedliwych podatków i unikania zakłóceń na rynku oraz opracowania wspólnego
podejścia do ochrony krytycznych technologii. Sztuczna inteligencja, przepływ danych
i współpraca w zakresie regulacji i norm również stanowią część propozycji UE
dotyczących bardziej pozytywnego programu współpracy z rządem USA.
Porozumienie z 21 sierpnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceł (tzw. lobster deal) zawarte
między przedstawicielem USA a komisarzem UE ds. handlu stanowi krok w kierunku
wznowienia współpracy między obiema stronami. Parlament zatwierdził tę umowę 26
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listopada 2020 r. Spór między Airbusem i Boeingiem w sprawie samolotów cywilnych
zbliża się do pozytywnego zakończenia. Organ Rozstrzygania Sporów WTO uznał, że
zarówno UE, jak i USA ponoszą winę za udzielanie niezgodnych z prawem dotacji
swoim producentom statków powietrznych. 5 marca 2021 r. prezydent J. Biden i
przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosili wspólne czteromiesięczne
tymczasowe zawieszenie ceł nałożonych w 2020 r. Nastąpiło to po 16-letnim sporze
prawnym w WTO. Na szczycie UE–USA w czerwcu 2021 r. strony zawarły pięcioletnie
porozumienie (ważne do 11 lipca 2026 r.) w sprawie tego długotrwałego sporu. Zawarto
porozumienie w sprawie zasad współpracy dla dużych cywilnych statków powietrznych,
w którym skupiono się na polityce konkurencji i egzekwowaniu prawa, zacieśniono
współpracę w sektorze technologicznym, położono nacisk na unikanie przyszłych
sporów i skuteczniej zajęto się problemami, które powodują gospodarki nierynkowe.
W związku z kolejnym impasem wynikającym z nałożenia przez USA ceł na przywóz
stali i aluminium na podstawie sekcji 232 Trade Expansion Act (import zagrażający
bezpieczeństwu narodowemu) UE i USA uzgodniły tymczasowe (do października
2023 r.) zniesienie ceł narzuconych na podstawie sekcji 232 dotyczącej historycznych
wielkości wywozu stali i aluminium z UE. Obie strony zgodziły się również dążyć
do ułatwienia dekarbonizacji przemysłu stalowego i aluminiowego, a także rozwiązać
problem nadwyżki mocy produkcyjnych w tych gałęziach przemysłu spowodowanej
pozarynkowymi interwencjami niektórych krajów.
W 2021 r. Stany Zjednoczone były głównym odbiorcą unijnych towarów, przyjmując
18,3% całkowitego eksportu towarów UE (w porównaniu do 10,3% w przypadku Chin).
USA były drugim najważniejszym partnerem UE w dziedzinie importu, dostarczając
11% towarów importowanych przez UE.

Towarowa wymiana handlowa UE–USA w latach 2019–2021 (mld EUR)

Rok Import towarów
z USA do UE

Eksport
towarów

z UE do USA

Bilans UE
(towary)

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

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu
Stany Zjednoczone są głównym partnerem UE w międzynarodowym handlu usługami.
Łącznie gospodarki obu partnerów stanowią ponad 40% światowego PKB i ponad 40%
światowego handlu towarami i usługami. Od 2016 r. bilans handlowy zbliża się jednak
do deficytu handlowego UE w zakresie usług, który obecnie wynosi 75,3 mld EUR.

Wymiana handlowa UE–USA w zakresie usług w latach 2019–2021 (mld EUR)

Rok Import usług
z USA do UE

Eksport usług
z UE do USA

Bilans UE
(usługi)

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

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu
UE i USA są nawzajem największymi inwestorami, a łączne inwestycje USA w UE są
trzykrotnie wyższe niż w całej Azji. Inwestycje UE w USA są około osiem razy wyższe
niż łączne inwestycje UE w Indiach i Chinach. W ostatnich latach zauważono jednak
pewne negatywne zjawiska. W 2018 r. odnotowano ujemne przepływy inwestycyjne
zarówno z USA do UE, jak i z UE do USA. Doprowadziło to do zmian w bilansie
inwestycyjnym UE, którego deficyt w 2021 r. wyniósł 4227,1 mld EUR w porównaniu
z nadwyżką w wysokości 260,5 mld EUR w 2018 r. Można stwierdzić, że dwustronna
inwestycja bezpośrednia – która z natury stanowi zobowiązanie długoterminowe – jest
siłą napędową transatlantyckich stosunków handlowych. Potwierdza to również fakt,
że handel pomiędzy spółkami dominującymi a jednostkami powiązanymi w UE oraz
USA stanowi ponad jedną trzecią całkowitego handlu transatlantyckiego. Szacuje się,
że spółki UE i USA działające na swoich wzajemnych terytoriach zapewniają pracę
ponad 14 mln ludzi.

Wartość dwustronnych inwestycji UE–USA w latach 2018–2020 (mld EUR)

Rok

Wartość bezpośrednich
inwestycji

zagranicznych
(BIZ) USA w UE

Wartość BIZ UE w USA Bilans

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

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu

DIALOG POLITYCZNY UE-KANADA

Kanada jest jednym z najstarszych i najbliższych partnerów UE. Współpraca między
UE a Kanadą, oparta na wspólnych wartościach, długiej tradycji i silnych kontaktach
międzyludzkich, zacieśniła się w ciągu ostatnich kilku lat.
Stosunki dwustronne nawiązano w latach 50., w dziedzinie gospodarczej, a z czasem
przekształciły się one w bliskie partnerstwo strategiczne. UE i Kanada współpracują
ze sobą ściśle w kwestii globalnych wyzwań, takich jak środowisko, zmiana klimatu,
bezpieczeństwo energetyczne i stabilność w regionie. Są także bliskimi partnerami
w G-7 i G-20. Kanada regularnie uczestniczy w misjach wspólnej unijnej polityki
bezpieczeństwa i obrony, a jej przedstawiciele wzięli udział w 24 unijnych misjach
obserwacji wyborów od 2005 r. 14 grudnia 2021 r. Kanada została oficjalnie zaproszona
do udziału w poszczególnych projektach dotyczących mobilności wojskowej w ramach
stałej współpracy strukturalnej (PESCO), co jeszcze bardziej zacieśniło współpracę
wojskową UE–Kanada.
Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Kanadą jest najobszerniejszym
porozumieniem politycznym, które zastąpiło umowę ramową z 1976 r. To kompleksowe
porozumienie polityczne mające na celu zacieśnienie dwustronnej współpracy
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w kilku dziedzinach polityki zagranicznej i sektorowej, w tym w dziedzinie
pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, zwalczania terroryzmu, zarządzania
kryzysowego, bezpieczeństwa morskiego, globalnego ładu, energetyki, transportu,
badań i rozwoju, zdrowia, środowiska, zmiany klimatu i Arktyki.
Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Kanadą została podpisana przez
Kanadę i UE 30 października 2016 r. podczas szczytu UE–Kanada, a w lutym
2017 r. zatwierdził ją Parlament. Duże części umowy są tymczasowo stosowane od
1 kwietnia 2017 r. W lipcu 2022 r. Belgia stała się dwudziestym drugim państwem
członkowskim UE, które ratyfikowało umowę. Umowa będzie w pełni stosowana
po ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie. Dla ułatwienia współpracy
utworzono szereg wspólnych instytucji i nawiązano intensywny dialog na szczeblu
urzędników służby cywilnej i na szczeblu ministerialnym. 16 maja 2022 r. w Brukseli
odbyło się trzecie posiedzenie Wspólnego Komitetu Ministerialnego UE–Kanada,
któremu przewodniczyli wiceprzewodniczący/wysoki przedstawiciel Josep Borrell i
kanadyjska minister spraw zagranicznych Mélanie Joly (zob. wspólne oświadczenie).
Ostatni szczyt Kanada–UE z udziałem premiera Kanady i przewodniczących Rady
Europejskiej i Komisji Europejskiej odbył się na żywo 14 czerwca 2021 r. w Brukseli
(zob. wspólne oświadczenie i konferencja prasowa).

DIALOG MIĘDZYPARLAMENTARNY

Od ponad 40 lat posłowie do Parlamentu Europejskiego i ich partnerzy z Kanady
spotykają się co roku na posiedzeniach międzyparlamentarnych, na przemian w
UE i Kanadzie, w celu omówienia wydarzeń politycznych w Kanadzie i UE oraz
wymiany poglądów na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, takie
jak handel, zmiana klimatu i migracja. Delegacja Parlamentu ds. stosunków z Kanadą
(D-CA, w skład której wchodzą posłowie do PE biorący udział w posiedzeniach
międzyparlamentarnych) bierze udział w regularnych spotkaniach, które mają na celu
przygotowanie posiedzeń międzyparlamentarnych. Na bazie umowy na 38 posiedzeniu
międzyparlamentarnym przyjęto wspólne oświadczenie, w którym oba parlamenty
zobowiązały się przekształcić posiedzenia międzyparlamentarne w nieprzerwany
dialog w drodze regularnych dodatkowych posiedzeń i uzgodniono, że dialog uzupełni
prace innych organów ustanowionych na mocy umowy o partnerstwie strategicznym.
W marcu 2019 r. w Strasburgu zorganizowano 40 posiedzenie międzyparlamentarne.
W czasie pandemii COVID-19 odbyło się wiele zdalnych nieformalnych wymian
poglądów. W sierpniu 2022 r. D-CA zorganizowała udane wspólne posiedzenie z
Komisją ds. Handlu Międzynarodowego z udziałem ekspertów ds. pięcioletniego
wdrażania kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA).

STOSUNKI GOSPODARCZE UE–KANADA

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) jest wynikiem pozytywnych
stosunków handlowych między UE a Kanadą w ostatnich dziesięciu latach. Znacznie
poprawiła ona stosunki gospodarcze, handlowe i inwestycyjne między UE a Kanadą,
otwierając rynki dla towarów, usług i inwestycji, w tym zamówień publicznych.
CETA stwarza również możliwości zrównoważonego wzrostu i odzwierciedla
wspólne wartości dzięki rozdziałowi dotyczącemu handlu i zrównoważonego rozwoju
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oraz szerokiemu zakresowi dialogu, w tym regularnemu forum społeczeństwa
obywatelskiego. CETA jest pierwszą dwustronną umową gospodarczą zawartą przez
UE, która obejmuje specjalny system sądów ds. inwestycji do rozstrzygania sporów
między inwestorem a państwem.
Tekst umowy został podpisany podczas szczytu UE–Kanada 30 października 2016 r.,
a Parlament zatwierdził go 15 lutego 2017 r. Tymczasowe stosowanie części
wchodzących w zakres kompetencji UE rozpoczęło się 21 września 2017 r. CETA
wejdzie w całości w życie po ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie.
W grudniu 2020 r. Rumunia stała się piętnastym państwem członkowskim, które
ratyfikowało umowę. 21 września 2022 r. UE i Kanada obchodziły piątą rocznicę CETA
na szczycie w sprawie czystych technologii i na hybrydowym wydarzeniu poświęconym
wpływowi CETA i możliwościom, które ona stwarza.
25 marca 2021 r. odbyło się drugie posiedzenie Wspólnego Komitetu CETA, aby
nadzorować postępy we wdrażaniu umowy CETA. Zwrócono uwagę, że CETA pomogła
UE i Kanadzie złagodzić skutki gospodarcze COVID-19 (zob. przegląd wyników
handlowych).
W oparciu o bliższą współpracę umożliwioną przez CETA, 21 czerwca 2021 r.
UE i Kanada zawarły również strategiczne partnerstwo UE–Kanada w sprawie
surowców, aby dalej pogłębiać integrację łańcuchów wartości surowców i zacieśniać
współpracę między stronami na polu nauki, technologii i innowacji, a także kryteriów
środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem oraz norm.
Zarówno Kanada, jak i UE odczuły skutki nowych taryf celnych USA na stal i aluminium,
i podzielają opinię, że cła ani nie są uzasadnione pod względem gospodarczym
ani zgodne z zasadami WTO. W związku z tym UE i Kanada, wraz z innymi
orędownikami handlu opartego na zasadach, zintensyfikowały swój dialog dotyczący
kwestii handlowych.
W 2020 r. UE, z wynikiem stanowiącym 8,2% łącznej wartości kanadyjskiego
importu i eksportu towarów, była trzecim co do wielkości partnerem handlowym
Kanady (za USA i Chinami). W 2020 r. wartość eksportu towarów z UE do
Kanady wyniosła 33,3 mld EUR, natomiast wartość importu towarów z Kanady
do UE wyniosła 20 mld EUR. W 2021 r. Kanada zajmowała jedenaste miejsce
wśród międzynarodowych partnerów handlowych UE. Maszyny, produkty mineralne,
sprzęt transportowy i chemikalia znajdują się wśród głównych produktów będących
przedmiotem handlu między oboma partnerami.

Towarowa wymiana handlowa UE–Kanada w latach 2019–2021 (mld EUR)

Rok Import towarów
z Kanady do UE

Eksport towarów
z UE do Kanady

Bilans UE
(towary)

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

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu
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Handel usługami jest istotną częścią stosunków handlowych UE–Kanada. W 2021 r.
wartość eksportu usług z UE do Kanady wzrosła, osiągając wartość 16,2 mld EUR;
import usług z Kanady do Unii pozostał na poziomie 12,3 mld EUR. Transport, podróże,
ubezpieczenia i komunikacja są przykładami usług będących często przedmiotem
wymiany handlowej między UE a Kanadą. W 2020 r. w związku z pandemią COVID-19
handel usługami z Kanady do UE i z UE do Kanady zmniejszył się odpowiednio o 21%
i 33%.

Handel usługami UE–Kanada w latach 2019–2021 (mld EUR)

Rok Import usług
z Kanady do UE

Eksport usług
z UE do Kanady

Bilans UE
(usługi)

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

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu
Jeśli chodzi o BIZ, UE i Kanada zainwestowały w 2018 r. prawie równe kwoty. W latach
2019 i 2020 w związku z pandemią COVID-19 wartość kanadyjskich inwestycji w UE
była o 35% niższa i wynosiła 239,4 mld EUR, podczas gdy w 2020 r. inwestycje UE w
Kanadzie zmniejszyły się o 25%.

Wartość dwustronnych inwestycji UE–Kanada w latach 2018–2020 (mld EUR)

Rok Wartość BIZ
Kanady w UE

Wartość BIZ
UE w Kanadzie Bilans

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

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu
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