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TRANSATLANTICKÉ VZŤAHY: USA A KANADA

EÚ, USA aj Kanada vyznávajú hodnoty demokracie, ľudských práv, právneho štátu
a hospodárskej a politickej slobody a rovnako sa prelínajú aj ich záujmy v oblasti
zahraničnej politiky a bezpečnosti. Úzka spolupráca a strategické vzťahy s USA
a Kanadou sú pre EÚ neustále prioritou.

ZAHRANIČNOPOLITICKÉ VZŤAHY MEDZI EÚ A USA

Úzka spolupráca a strategické vzťahy medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi
a Spojenými štátmi americkými sú založené na spoločnej histórii a spoločných
demokratických hodnotách. Majú kľúčový význam pre bezpečnosť a prosperitu
partnerov. EÚ a USA úzko spolupracujú vo viacerých oblastiach zahraničnej politiky
a geografických kontextoch, ako sú spolupráca v oblasti bezpečnosti, energetiky
a technológií, Rusko, Ukrajina, západný Balkán a boj proti terorizmu.
Inaugurácia Joea Bidena do funkcie prezidenta USA 20. januára 2021 bola impulzom
pre obnovenie vzťahov EÚ a USA, ktoré sa počas funkčného obdobia prezidenta
Trumpa zhoršili. Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci
a bezpečnostnú politiku/podpredseda Komisie (VP/PK) uverejnili v decembri 2020
ambicióznu agendu EÚ – USA pre globálnu zmenu, v ktorej boli vytýčené oblasti
spolupráce. Tento vývoj pokračoval v rámci dialógu EÚ a USA o bezpečnosti a obrane,
ako aj v rámci Rady pre obchod a technológie (TTC), ktorá bola vytvorená na samite
EÚ – USA 15. júna 2021. Rada pre obchod a technológie sa zriadila s cieľom pokročiť
v transatlantickom zbližovaní v oblasti regulácie a vytvoriť užšie synergie pri politických
postojoch a stanovovaní noriem. Na druhom zasadnutí tejto rady, ktoré sa konalo
v máji 2022, sa vyvodili závery o agresii Ruska voči Ukrajine, nadviazaní trojstranného
dialógu o obchode a práci, technologických normách a bezpečnosti dodávateľských
reťazcov.
Európsky parlament prijal v októbri 2021 uznesenie o vzťahoch EÚ a USA, v ktorom
uznal existenciu pretrvávajúcich rozdielov v transatlantických postojoch, avšak obe
strany vyzval, aby posilnili multilateralizmus a spolupracovali na spoločných cieľoch
zahraničnej politiky, bezpečnosti a hospodárstva vrátane pandémie, ľudských práv
a globálnej daňovej reformy.

MEDZIPARLAMENTNÝ DIALÓG – TRANSATLANTICKÝ DIALÓG
ZÁKONODARCOV

Vzťahy medzi Parlamentom a Kongresom USA siahajú do roku 1972. Ich
vzťah sa dostal na vyššiu úroveň a inštitucionalizoval v roku 1999 vytvorením
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transatlantického dialógu zákonodarcov (TDZ). V rámci dialógu sa poslanci
Európskeho parlamentu a poslanci Snemovne reprezentantov USA schádzajú dvakrát
ročne na medziparlamentných schôdzach, ktoré sa striedavo konajú v USA a v Európe.
Na oboch stranách Atlantiku sa tieto schôdze vnímajú ako vhodné fórum pre
pozitívnu a konštruktívnu spoluprácu. Zákonodarcovia, ktorí sa na nich zúčastňujú,
si vymieňajú názory na kľúčové politické otázky spoločného záujmu, ako sú okrem
iného obchodná a hospodárska spolupráca, zahraničnopolitické výzvy a bezpečnosť
a obrana. Význam transatlantického politického dialógu je zásadný vzhľadom na
legislatívnu zodpovednosť a právomoci Kongresu, pokiaľ ide o schvaľovanie zásahov
USA v rámci globálnych kríz a formovanie účasti USA v inštitúciách globálnej
správy. V poradí 84. medziparlamentná schôdza EÚ – USA sa konala v máji 2022
v Paríži (Francúzsko). Medzi témy, o ktorých sa rokovalo, patrila transatlantická
podpora Ukrajiny, politické postoje EÚ a USA voči Rusku a Číne, Rada pre obchod
a technológie, energetická bezpečnosť a klíma. V spoločnom vyhlásení podpísanom na
konci schôdze sa ďalej vymedzil výsledok diskusie a rozsah transatlantického dialógu
a spolupráce v budúcnosti. 85. medziparlamentná schôdza EÚ – USA je naplánovaná
na začiatok decembra 2022.

HOSPODÁRSKE VZŤAHY MEDZI EÚ A USA

EÚ a USA sú najväčšími globálnymi obchodníkmi a investormi na svete. EÚ je
najväčšou svetovou ekonomikou, ktorá predstavuje 25,1 % svetového HDP a 17 %
obchodu. USA je druhou najväčšou ekonomikou s 24 % svetového HDP a 11 %
obchodu.
EÚ chce s USA pod vedením Bidenovej vlády úzko spolupracovať na odstránení
bilaterálnych prekážok obchodu vrátane tých, ktoré vznikli za predchádzajúcej vlády,
a to prostredníctvom riešení dosiahnutých na základe dohody, tak ako to je v prípade
sporu medzi Airbusom a Boeingom v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO),
pričom chce zároveň viesť reformu WTO a rozvíjať činnosť novej Rady pre obchod
a technológie. Na ustanovujúcom zasadnutí rady 29. septembra 2021 začali USA
a EÚ sériu osobitných dialógov s cieľom zaoberať sa zodpovednosťou online
platforiem a veľkých technologických spoločností, spolupracovať na spravodlivom
zdaňovaní a riešení deformácií trhu a vypracovať spoločný prístup k ochrane kritických
technológií. Umelá inteligencia, toky údajov a spolupráca v oblasti regulácie a noriem
sú tiež súčasťou návrhov EÚ na konštruktívnejší program s novou vládou USA.
Dohoda z 21. augusta 2020 o znížení ciel (tzv. dohoda o homároch) medzi zástupcom
USA pre obchod a komisárom EÚ pre obchod predstavuje krok smerom k obnovenej
spolupráci medzi oboma stranami. Parlament túto dohodu schválil 26. novembra 2020.
Spor medzi Airbusom a Boeingom v oblasti civilného letectva sa blíži k pozitívnemu
záveru. Orgán WTO na urovnávanie sporov konštatoval, že EÚ aj USA sú zodpovedné
za pokračujúce poskytovanie nezákonných subvencií svojim výrobcom lietadiel.
Prezident Biden a predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen 5. marca 2021 oznámili,
že obe strany dočasne na štyri mesiace pozastavia clá uvalené v roku 2020. Stalo sa
tak po 16 rokov trvajúcom právnom spore vo WTO. Na samite v júni 2021 dosiahli EÚ
a USA päťročnú dohodu o tomto dlhodobom spore (platnú do 11. júla 2026). Schválili
dohodu o spoločnom rámci pre spoluprácu v oblasti veľkých civilných lietadiel, ktorá
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sa zameriava na prístupy k politike hospodárskej súťaže a presadzovaniu, posilňuje
spoluprácu v odvetví technológií, predchádza budúcim súdnym sporom a účinnejšie
rieši problém, ktorý predstavujú netrhové ekonomiky.
Pokiaľ ide o ďalšiu patovú situáciu vyplývajúcu z uloženia ciel USA na dovoz ocele
a hliníka podľa článku 232 zákona o rozšírení obchodu (dovoz ohrozujúci národnú
bezpečnosť), EÚ a USA sa dohodli na dočasnom zrušení ciel (do októbra 2023)
podľa článku 232 na vývoz ocele a hliníka z EÚ v objemoch, ktoré platili v minulosti.
Obe strany sa tiež dohodli, že sa budú usilovať o dohodu o uľahčení dekarbonizácie
oceliarskeho a hliníkového priemyslu, ako aj o riešenie problému nadmernej kapacity
v týchto odvetviach spôsobenej netrhovými postupmi niektorých ekonomík.
USA boli v roku 2021 hlavným vývozným trhom Únie, na ktorý smerovalo 18,3 %
celkového vývozu tovaru z EÚ (v porovnaní s 10,3 % v prípade Číny). USA obsadili
medzi dovoznými partnermi EÚ druhé miesto, pričom dodali 11 % tovaru dovážaného
do EÚ.

Obchod s tovarom medzi EÚ a USA v období 2019 – 2021 (v mld. EUR)

Rok Dovoz tovaru
z USA do EÚ

Vývoz tovaru
z EÚ do USA

Bilancia
EÚ (tovar)

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

Zdroj: Európska komisia, GR TRADE
USA sú hlavným partnerom EÚ v oblasti medzinárodného obchodu so službami.
Ekonomiky oboch území spolu predstavujú viac ako 40 % svetového HDP a viac ako
40 % svetového obchodu s tovarom a službami. Od roku 2016 však obchodná bilancia
vykazuje deficit EÚ v oblasti služieb, ktorý v súčasnosti dosahuje 75,3 miliardy EUR.

Obchod so službami medzi EÚ a USA v období 2019 – 2021 (v mld. EUR)

Rok Dovoz služieb
z USA do EÚ

Vývoz služieb
z EÚ do USA

Bilancia
EÚ (služby)

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

Zdroj: Európska komisia, GR TRADE
EÚ a USA sú najväčšími vzájomnými investormi, pričom celkové investície USA v EÚ
sú trikrát vyššie ako v celej Ázii. Investície EÚ v USA sú približne osemkrát vyššie
ako investície EÚ v Indii a Číne spolu. Posledné roky však poznačili určité neúspechy.
V roku 2018 došlo k negatívnym investičným tokom z USA do EÚ aj z EÚ do USA.
To viedlo k obnove rovnováhy bilancie EÚ, ktorá v roku 2021 dosiahla deficit vo
výške 4227,1 miliardy EUR v porovnaní s prebytkom na úrovni 260,5 miliardy EUR
v roku 2018. Dalo by sa povedať, že bilaterálne priame investície, ktoré už zo
svojej povahy predstavujú dlhodobý záväzok, sú hnacou silou transatlantických
obchodných vzťahov. Túto skutočnosť podporuje aj fakt, že obchod medzi materskými
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spoločnosťami a ich pobočkami v EÚ a USA predstavuje viac ako tretinu celkového
transatlantického obchodu. Podľa odhadov poskytujú spoločnosti z EÚ a USA, ktoré
pôsobia na území svojho partnera, pracovné miesta viac ako 14 miliónom ľudí.

Stav bilaterálnych investícií EÚ – USA v rokoch 2018 až 2020 (v mld. EUR)

Rok
Stav priamych
zahraničných

investícii USA v EÚ

Stav priamych
zahraničných

investícii EÚ v USA
Bilancia

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

Zdroj: Európska komisia, GR TRADE

POLITICKÝ DIALÓG MEDZI EÚ A KANADOU

Kanada je jedným z najstarších a najbližších partnerov EÚ. Spolupráca medzi
EÚ a Kanadou založená na spoločných hodnotách, dlhej histórii úzkej spolupráce
a pevných medziľudských väzbách sa za posledné roky výrazne posilnila.
Bilaterálne vzťahy sa začali v 50. rokoch 20. storočia na hospodárskom základe
a odvtedy prerástli do úzkeho strategického partnerstva. EÚ a Kanada úzko
spolupracujú na globálnych výzvach ako životné prostredie, zmena klímy, energetická
bezpečnosť a regionálna stabilita a sú blízkymi partnermi v kontexte zoskupení krajín
G7 a G20. Kanada je pravidelným prispievateľom k misiám spoločnej bezpečnostnej
a obrannej politiky EÚ a zúčastnila sa na 24 volebných pozorovateľských misiách EÚ
od roku 2005. Dňa 14. decembra 2021 bola Kanada oficiálne prizvaná k účasti na
jednotlivých projektoch stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) v oblasti vojenskej
mobility, čím sa ďalej posilnila vojenská spolupráca medzi EÚ a Kanadou.
Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou (SPA), ktorá nahradila
rámcovú dohodu z roku 1976, je najkomplexnejšia politická dohoda, ktorej cieľom je
posilniť bilaterálnu spoluprácu v mnohých oblastiach zahraničnej politiky a ďalších
oblastiach, medzi ktoré patrí medzinárodný mier a bezpečnosť, boj proti terorizmu,
krízové riadenie, námorná bezpečnosť, globálna správa, energetika, doprava, výskum
a vývoj, zdravotníctvo, životné prostredie a zmena klímy a Arktída.
Dohodu o strategickom partnerstve podpísali Kanada a EÚ 30. októbra 2016 na
samite EÚ – Kanada a Parlament túto dohodu podporil vo februári 2017. Veľké
časti tejto dohody sa predbežne uplatňujú od 1. apríla 2017. V júli 2022 sa Belgicko
stalo 22. členským štátom EÚ, ktorý dohodu o strategickom partnerstve ratifikoval.
Dohoda sa bude uplatňovať v plnom rozsahu po ratifikácii všetkými členskými štátmi.
S cieľom uľahčiť spoluprácu v tomto rámci sa zriadilo niekoľko spoločných inštitúcií
a na úrovni štátnych zamestnancov a ministrov prebieha intenzívny dialóg. Tretie
zasadnutie Spoločného výboru ministrov EÚ a Kanady sa uskutočnilo 16. mája 2022
v Bruseli a predsedali mu VP/PK Josep Borrell a kanadská ministerka zahraničných
vecí Mélanie Joly (pozri spoločné vyhlásenie). Najnovší samit EÚ – Kanada, na ktorom
sa osobne zúčastnili kanadský premiér a predsedovia Európskej rady a Európskej
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komisie, sa uskutočnil 14. júna 2021 v Bruseli (pozri spoločné vyhlásenie a tlačovú
konferenciu).

MEDZIPARLAMENTNÝ DIALÓG

Poslanci Európskeho parlamentu a ich kanadskí partneri sa už viac ako 40 rokov
stretávajú každý rok na medziparlamentných schôdzach striedavo medzi miestami
v EÚ a Kanade s cieľom diskutovať o politickom vývoji v Kanade a EÚ a vymieňať
si názory na otázky spoločného záujmu, ako je obchod, zmena klímy a migrácia.
Parlamentná Delegácia pre vzťahy s Kanadou (D-CA) zložená z poslancov EP, ktorí
sa zúčastňujú na medziparlamentných schôdzach, sa v priebehu roka pravidelne
stretáva so zainteresovanými stranami s cieľom pripraviť sa na tieto medziparlamentné
schôdze. Na základe dohody sa na 38. medziparlamentnej schôdzi prijalo spoločné
vyhlásenie, v ktorom sa oba parlamenty zaviazali transformovať medziparlamentnú
schôdzu na nepretržitý dialóg prostredníctvom pravidelných dodatočných stretnutí
a dohodli sa, že bude pôsobiť ako náprotivok ostatných orgánov zriadených
v rámci dohody o strategickom partnerstve. V marci 2019 sa v Štrasburgu konala
40. medziparlamentná schôdza. Počas pandémie COVID-19 sa mnoho neformálnych
výmen názorov uskutočnilo virtuálne. Delegácia pre vzťahy s Kanadou usporiadala
v auguste 2022 úspešnú spoločnú schôdzu s Výborom pre medzinárodný obchod,
na ktorej sa odborníci zaoberali päťročným obdobím vykonávania Komplexnej
hospodárskej a obchodnej dohody (CETA).

HOSPODÁRSKE VZŤAHY MEDZI EÚ A KANADOU

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) predstavuje pozitívny vývoj
v obchodných vzťahoch medzi Kanadou a EÚ za posledné desaťročie. Výrazne zlepšila
hospodárske, obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a Kanadou, ktoré vzájomne
otvorili svoje trhy pre tovar, služby a investície vrátane verejného obstarávania. CETA
tiež vytvorila príležitosti pre udržateľný rast a odráža spoločné hodnoty prostredníctvom
kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji a širokej škály dialógov vrátane pravidelného
fóra občianskej spoločnosti. CETA je tiež prvou dvojstrannou hospodárskou dohodou
EÚ, ktorá zahŕňa osobitný systém investičných súdov určený na riešenie investičných
sporov medzi investormi a štátmi.
Dohoda bola podpísaná na samite EÚ – Kanada 30. októbra 2016 a Európsky
parlament udelil svoj súhlas 15. februára 2017. Predbežné vykonávanie tých častí,
ktoré patria do právomoci EÚ, sa začalo 21. septembra 2017. CETA sa bude
uplatňovať v plnom rozsahu po ratifikácii všetkými členskými štátmi. V decembri 2020
sa Rumunsko stalo 15. členským štátom, ktorý dohodu ratifikoval. EÚ a Kanada oslávili
piate výročie dohody CETA 21. septembra 2022 samitom o čistých technológiách
a hybridným verejným podujatím zameraným na vplyv a príležitosti, ktoré CETA
vytvára.
Spoločný výbor CETA usporiadal 25. marca 2021 druhé zasadnutie s cieľom sledovať
pokrok vo vykonávaní dohody CETA, pričom poukázal na to, ako CETA pomohla EÚ
a Kanade zmierniť hospodársky vplyv pandémie COVID-19 (pozri prehľad o výkonnosti
obchodu).
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EÚ a Kanada vďaka užším vzťahom, ktoré priniesla CETA, podpísali 21. júna 2021
aj strategické partnerstvo medzi EÚ a Kanadou v oblasti surovín, aby ďalej rozvinuli
integráciu hodnotových reťazcov surovín a posilnili spoluprácu v oblasti vedy,
technológií a inovácií, ako aj environmentálnych, sociálnych a správnych kritérií
a noriem medzi oboma stranami.
Kanadu aj EÚ zasiahli clá USA uvalené na oceľ a hliník a obe sa zhodli na tom,
že tieto clá nie sú odôvodnené z ekonomického hľadiska ani zlučiteľné s pravidlami
WTO. V dôsledku toho EÚ a Kanada spolu s ďalšími obhajcami obchodného poriadku
založeného na pravidlách zintenzívnili vzájomný dialóg o otázkach obchodu.
V roku 2020 bola EÚ tretím najväčším obchodným partnerom Kanady po USA a Číne,
pričom na Úniu pripadalo 8,2 % celkového objemu kanadského vývozu a dovozu
tovaru. EÚ vyviezla v roku 2020 do Kanady tovar v hodnote 33,3 miliardy EUR
a doviezla kanadský tovar v hodnote 20 miliárd EUR. Spomedzi medzinárodných
obchodných partnerov EÚ patrilo v roku 2021 Kanade 11. miesto. Medzi hlavné
druhy tovaru, s ktorými títo dvaja partneri obchodujú, patria stroje, nerastné produkty,
dopravné zariadenia a chemikálie.

Obchod s tovarom medzi EÚ a Kanadou v období 2019 – 2021 (v mld. EUR)

Rok Dovoz tovaru
z Kanady do EÚ

Vývoz tovaru
z EÚ do Kanady

Bilancia
EÚ (tovar)

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

Zdroj: Európska komisia, GR TRADE
Dôležitou súčasťou obchodných vzťahov EÚ a Kanady je obchod so službami.
V roku 2021 hodnota vývozu služieb z EÚ do Kanady vzrástla na 16,2 miliardy EUR,
pričom dovoz služieb z Kanady do EÚ zostal na úrovni 12,3 miliardy EUR. Služby,
s ktorými sa medzi EÚ a Kanadou často obchoduje, sú napríklad služby v oblasti
dopravy, cestovania, poistenia a komunikácie. V roku 2020 sa v dôsledku pandémie
COVID-19 objem obchodu so službami znížil, a to o 21 % v prípade vývozu z Kanady
do EÚ a o 33 % v prípade vývozu z EÚ do Kanady.

Obchod so službami medzi EÚ a Kanadou v období 2019 – 2021 (v mld. EUR)

Rok Dovoz služieb
z Kanady do EÚ

Vývoz služieb
z EÚ do Kanady

Bilancia
EÚ (služby)

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

Zdroj: Európska komisia, GR TRADE
Pokiaľ ide o priame zahraničné investície, EÚ a Kanada investovali v roku 2018 do
hospodárstva druhej strany takmer rovnakú sumu. V rokoch 2019 a 2020 boli kanadské
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investície v EÚ vzhľadom na pandémiu COVID-19 o 35 % nižšie a dosiahli úroveň
239,4 miliardy EUR, zatiaľ čo investície EÚ v Kanade sa v roku 2020 znížili o 25 %.

Stav bilaterálnych investícií EÚ – Kanada v rokoch 2018 až 2020 (v mld. EUR)

Rok Priame zahraničné
investície Kanady v EÚ

Priame zahraničné
investície EÚ v Kanade Bilancia

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

Zdroj: Európska komisia, GR TRADE
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