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ČEZATLANTSKI ODNOSI: ZDA IN KANADA

Evropska unija, ZDA in Kanada imajo skupne vrednote, kot so demokracija,
človekove pravice, načelo pravne države, gospodarska in politična svoboda,
povezujejo pa jih tudi skupni zunanjepolitični in varnostni interesi. Tesno sodelovanje
in strateški odnosi z ZDA in Kanado ostajajo prednostna naloga EU.

ZUNANJEPOLITIČNI ODNOSI MED EU IN ZDA

Tesno sodelovanje in strateški odnosi med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami ter Združenimi državami Amerike temeljijo na skupni zgodovini in skupnih
demokratičnih vrednotah. To je ključnega pomena za varnost in blaginjo obeh partneric.
EU in ZDA tesno sodelujejo na več področjih zunanje politike in v številnih geografskih
okvirih, denimo na področjih varnosti, energetike in tehnologije, v zvezi z Rusijo,
Ukrajino in Zahodnim Balkanom ter v boju proti terorizmu.
Začetek mandata Joeja Bidna kot predsednika ZDA 20. januarja 2021 je dal nov
zagon odnosom med EU in ZDA, ki so se v času predsednika Donalda Trumpa
poslabšali. Evropska komisija in podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za
zunanje zadeve in varnostno politiko sta decembra 2020 objavila ambiciozno agendo
EU in ZDA za globalne spremembe, v kateri so opredeljena področja sodelovanja.
Ta zagon se je nadaljeval z varnostnim in obrambnim dialogom med EU in ZDA ter
Svetom za trgovino in tehnologijo, ki je bil ustanovljen 15. junija 2021 na vrhu EU-
ZDA, da bi pospešil čezatlantsko regulativno zbliževanje in ustvaril tesnejše sinergije
pri političnih usmeritvah in določanju standardov. Na drugem srečanju Sveta za trgovino
in tehnologijo maja 2022 so bili sprejeti sklepi o ruski agresiji proti Ukrajini, vzpostavitvi
tristranskega dialoga o trgovini in delu, tehnoloških standardih in varnosti dobavnih
verig.
Oktobra 2021 je Evropski parlament sprejel resolucijo o odnosih med EU in ZDA,
v kateri priznava obstoječa razhajanja v čezatlantskih odnosih, a obe strani poziva
h krepitvi multilateralizma in sodelovanju pri skupnih zunanjepolitičnih, varnostnih in
gospodarskih ciljih, vključno s pandemijo, človekovimi pravicami in svetovno davčno
reformo.

MEDPARLAMENTARNI DIALOG – ČEZATLANTSKI DIALOG
ZAKONODAJALCEV

Odnosi med Parlamentom in ameriškim kongresom segajo v leto 1972. Z vzpostavitvijo
čezatlantskega dialoga zakonodajalcev leta 1999 so bili odnosi med njima nadgrajeni
in institucionalizirani. Poslanci Evropskega parlamenta in člani predstavniškega doma
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ZDA se v okviru tega dialoga dvakrat letno sestanejo na medparlamentarnih srečanjih,
ki izmenično potekajo v ZDA in Evropi. Obe strani menita, da je medparlamentarni
dialog dober forum za pozitivno in konstruktivno sodelovanje. Zakonodajalci, ki se
udeležujejo teh srečanj, izmenjajo mnenja o ključnih političnih vprašanjih, ki zadevajo
obe strani, kot so med drugim trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, zunanjepolitični
izzivi ter varnost in obramba. Čezatlantski politični dialog je pomemben glede na
zakonodajno odgovornost in glede na moč, ki jo ima ameriški kongres pri odobritvi
posredovanja ZDA v svetovnih krizah in pri določanju oblike sodelovanja ZDA
v institucijah globalnega upravljanja. 84. medparlamentarno srečanje EU-ZDA je
potekalo maja 2022 v Parizu v Franciji. Obravnavane teme so vključevale čezatlantsko
podporo Ukrajini, politična stališča EU in ZDA do Rusije in Kitajske, Svet za trgovino
in tehnologijo, energetsko varnost in podnebje. V skupni izjavi, podpisani ob koncu
srečanja, so podrobneje opredeljeni izid razprave in področja čezatlantskega dialoga
in sodelovanja v prihodnosti. 85. medparlamentarno srečanje EU-ZDA je načrtovano
v začetku decembra 2022.

GOSPODARSKI ODNOSI MED EU IN ZDA

EU in ZDA so največje trgovke in vlagateljice na svetu. EU je največje gospodarstvo na
svetu, saj predstavlja 25,1 % svetovnega BDP in 17 % trgovine. ZDA so drugo največje
gospodarstvo na svetu, saj predstavljajo 24 % svetovnega BDP in 11 % trgovine.
Z nastopom Bidnove administracije želi EU tesno sodelovati z ZDA, da bi se s pogajanji
odpravile motnje v dvostranski trgovini, tudi tiste, ki so nastopile med predhodno
administracijo, na primer v zadevi Airbus/Boeing v Svetovni trgovinski organizaciji
(STO) ter pri vodenju reforme STO in razvoju novega Sveta za trgovino in tehnologijo.
Z otvoritvenim srečanjem sveta 29. septembra 2021 so ZDA in EU začele vrsto
posebnih dialogov o odgovornosti spletnih platform in velikih tehnoloških družbah,
sodelovanju pri pravični obdavčitvi in izkrivljanju trga ter razvoju skupnega pristopa
za zaščito kritičnih tehnologij. Umetna inteligenca, pretok podatkov ter sodelovanje
pri regulaciji in standardih so tudi del predlogov EU za bolj pozitivno agendo
z administracijo ZDA.
Sporazum o znižanju carin z dne 21. avgusta 2020 (dogovor o jastogu) med trgovinskim
predstavnikom ZDA in komisarjem EU za trgovino je korak k obnovitvi sodelovanja med
obema stranema. Parlament je 26. novembra 2020 sporazum odobril. Pozitivnemu
razpletu se bliža tudi spor v zadevi Airbus/Boeing glede civilnih letal. Organ STO za
reševanje sporov je ugotovil, da tako EU kot ZDA še naprej zagotavljajo nezakonite
subvencije svojim proizvajalcem zrakoplovov ter da torej obe strani kršita pravila.
Predsednik Biden in predsednica Komisije Ursula von den Leyen sta 5. marca 2021
napovedala obojestransko štirimesečno začasno opustitev carin, uvedenih leta 2020.
To je sledilo 16-letnemu pravnemu sporu v okviru STO. Na vrhu EU-ZDA junija 2021
sta strani dosegli petletni dogovor (veljaven do 11. julija 2026) o tem dolgotrajnem
sporu. Dosegli sta dogovor o okviru sodelovanja za velike civilne zrakoplove, ki je
osredotočen na pristopa glede politike konkurence in izvrševanja, širi sodelovanje
v tehnološkem sektorju, preprečuje prihodnje sodne spore in učinkoviteje obravnava
izziv, ki ga predstavljajo netržna gospodarstva.
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V zvezi z zastojem zaradi uvedbe carin na uvoz jekla in aluminija v ZDA, ki so bile
uvedene na podlagi oddelka 232 zakona o širitvi trgovine (uvoz ogroža nacionalno
varnost), so se EU in ZDA dogovorile o začasni (do oktobra 2023) odpravi carin na
podlagi oddelka 232, in sicer za uvoz jekla in aluminija iz EU v količinah, kakršne
so veljale v preteklosti. Bloka sta se tudi dogovorila, da si bosta prizadevala za
spodbujanje razogljičenja jeklarske industrije in industrije aluminija ter obravnavala
vprašanje presežnih zmogljivosti v teh panogah, ki so posledica netržnih praks
nekaterih gospodarstev.
Za EU so bile ZDA leta 2021 najpomembnejša izvozna destinacija, saj je bilo tja
namenjenega 18,3 % vsega izvoženega blaga EU (na Kitajsko denimo 10,3 %). Pri
uvozu so bile ZDA druga največja partnerica EU, ki je zagotovila 11 % blaga, uvoženega
v EU.

Blagovna menjava med EU in ZDA v obdobju 2019–2021 (v milijardah EUR)

Leto Uvoz blaga
v EU iz ZDA

Izvoz blaga
iz EU v ZDA

Saldo EU
(blago)

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

Vir: Evropska komisija, Generalni direktorat za trgovino.
ZDA so glavna partnerica EU pri mednarodni trgovini s storitvami. Gospodarstvi
obeh območij skupaj predstavljata več kot 40 % svetovnega BDP in več kot 40 %
svetovne trgovine z blagom in storitvami. Vendar se je bilanca trgovine po letu 2016
obrnila v trgovinski primanjkljaj za EU na področju storitev, ki trenutno znaša
75,3 milijarde EUR.

Storitvena menjava med EU in ZDA v obdobju 2019–2021 (v milijardah EUR)

Leto Uvoz storitev
v EU iz ZDA

Izvoz storitev
iz EU v ZDA

Saldo EU
(storitve)

2019 229 208,5 – 20,5
2020 2.461,3 1.783,2 – 678,1
2021 305,4 220,8 – 84,6

Vir: Evropska komisija, Generalni direktorat za trgovino.
EU je največja vlagateljica v ZDA, ZDA pa največja vlagateljica v EU, pri čemer so
skupne naložbe ZDA v EU trikrat večje kot v celotni Aziji. Naložbe EU v ZDA so
približno osemkrat večje od naložb EU v Indiji in na Kitajskem skupaj. V zadnjih letih
je sicer prišlo do nekaterih težav, saj so bili tokovi naložb iz ZDA v EU in iz EU v ZDA
leta 2018 negativni. Zaradi tega se je spremenil saldo EU, ki je v letu 2021 zabeležil
4227,1 milijarde EUR primanjkljaja v primerjavi z 260,5 milijarde EUR presežka
leta 2018. Neposredne dvostranske naložbe, ki po naravi pomenijo dolgoročno
sodelovanje, so gotovo gonilna sila čezatlantskih trgovinskih odnosov. To potrjuje tudi
dejstvo, da se s trgovanjem med matičnimi in hčerinskimi družbami v EU in ZDA ustvari
več kot tretjina čezatlantske trgovinske menjave. Ocenjuje se, da evropske in ameriške
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družbe, ki delujejo na ozemlju druga druge, zagotavljajo več kot 14 milijonov delovnih
mest.

Dvostranske naložbe EU-ZDA v obdobju 2018–2020 (v milijardah EUR)

Leto Neposredne tuje
naložbe ZDA v EU

Neposredne tuje
naložbe EU v ZDA Saldo

2018 1.859,1 2.119,6 + 260,5
2019 2.003,1 2.161,5 + 158,4
2020 2.317 2.089,9 – 227,1

Vir: Evropska komisija, Generalni direktorat za trgovino.

POLITIČNI DIALOG MED EU IN KANADO

Kanada je ena najstarejših in najtesnejših partneric EU. Sodelovanje med EU in
Kanado, ki temelji na skupnih vrednotah, dolgi zgodovini tesnega sodelovanja in
močnih medosebnih vezeh, se je v zadnjih nekaj letih zelo okrepilo.
Dvostranski odnosi so se začeli v petdesetih letih prejšnjega stoletja na gospodarski
osnovi, sčasoma pa so se razvili v trdno strateško partnerstvo. Tesno sodelujeta
pri svetovnih izzivih, kot so okolje, podnebne spremembe, energetska varnost in
regionalna stabilnost, ter sta tesni partnerici v skupinah G7 in G20. Kanada redno
prispeva k misijam v okviru skupne varnostne in obrambne politike EU in je sodelovala
v 24 misijah EU za opazovanje volitev od leta 2005. Kanada je bila 14. decembra 2021
uradno povabljena k sodelovanju v posameznih projektih vojaške mobilnosti v okviru
stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO), s čimer se je dodatno okrepilo vojaško
sodelovanje med EU in Kanado.
Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Kanado, ki je nadomestil okvirni
sporazum iz leta 1976, je celovit politični sporazum, katerega cilj je okrepitev
dvostranskega sodelovanja na več področjih zunanje politike in različnih sektorjih, ki
vključujejo mednarodni mir in varnost, boj proti terorizmu, krizno upravljanje, pomorsko
varnost, globalno upravljanje, energijo, promet, raziskave in razvoj, zdravje, okolje,
podnebne spremembe in Arktiko.
Kanada in EU sta sporazum podpisali 30. oktobra 2016 na vrhunskem srečanju
EU-Kanada, Evropski parlament pa ga je podprl februarja 2017. Deli sporazuma se
začasno uporabljajo od 1. aprila 2017. Julija 2022 je Belgija kot 22. država članica EU
ratificirala sporazum o strateškem partnerstvu. Ta se bo v celoti uporabljal po ratifikaciji
vseh držav članic. Da bi olajšali sodelovanje v tem okviru, je bilo ustanovljenih več
skupnih institucij, na ravni javnih uslužbencev in ministrov pa je potekal intenziven
dialog. Tretje srečanje skupnega ministrskega odbora EU-Kanada je bilo 16. maja 2022
v Bruslju, predsedovala pa sta mu podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Josep
Borrell in kanadska zunanja ministrica Mélanie Joly (glej skupno izjavo). Zadnji vrh EU-
Kanada med kanadskim predsednikom vlade ter predsednikoma Evropskega sveta
in Evropske komisije je potekal s fizično navzočnostjo 14. junija 2021 v Bruslju (glej
skupno izjavo in novinarsko konferenco).
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MEDPARLAMENTARNI DIALOG

Poslanci Evropskega parlamenta in njihovi kanadski sogovorniki se že več kot
40 let letno srečujejo na medparlamentarnih srečanjih, ki izmenično potekajo
v EU in Kanadi, da bi razpravljali o političnem dogajanju v Kanadi in EU ter
izmenjali mnenja o vprašanjih skupnega interesa, kot so trgovina, podnebne
spremembe in migracije. Parlamentarna Delegacija za odnose s Kanado, ki jo
sestavljajo poslanci z medparlamentarnih srečanj, se skozi vse leto redno srečuje
z deležniki, da se pripravi na medparlamentarna srečanja. Na podlagi sporazuma
je bila na 38. medparlamentarnem srečanju sprejeta skupna izjava, v kateri sta
se oba parlamenta zavezala, da bosta medparlamentarno srečanje preoblikovala
v neprekinjen dialog prek rednih dodatnih srečanj, in se dogovorila, da bo delovalo
kot sogovornik drugim organom, ustanovljenim v okviru sporazuma o strateškem
partnerstvu. 40. medparlamentarno srečanje je potekalo marca 2019 v Strasbourgu.
Med pandemijo covida-19 so številne neformalne izmenjav mnenj potekale virtualno.
Delegacija za odnose s Kanado je avgusta 2022 opravila uspešno skupno sejo
z Odborom za mednarodno trgovino na kateri so bili navzoči strokovnjaki za petletno
izvajanje celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA).

GOSPODARSKI ODNOSI MED EU IN KANADO

Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) je rezultat pozitivnih trgovinskih
odnosov med EU in Kanado v preteklem desetletju. Znatno je izboljšal gospodarske,
trgovinske in naložbene odnose med EU in Kanado ter odprl trge za blago, storitve
in naložbe med obema pogodbenicama, vključno z javnimi naročili. Sporazum
CETA je ustvaril tudi priložnosti za trajnostno rast in odraža skupne vrednote prek
poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju ter številnih dialogov, vključno z rednim
forumom civilne družbe. Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum je prvi dvostranski
gospodarski sporazum EU, ki vključuje poseben sistem sodišč za naložbe, v katerem
naj bi reševali spore med vlagatelji in državami.
Besedilo je bilo podpisano 30. oktobra 2016 na vrhunskem srečanju med EU in Kanado,
Parlament pa ga je odobril 15. februarja 2017. Deli, ki so v pristojnosti EU, so se začeli
začasno uporabljati 21. septembra 2017. Sporazum CETA se bo v celoti uporabljal po
ratifikaciji vseh držav članic. Decembra 2020 je Romunija postala 15. država članica, ki
je ratificirala sporazum. EU in Kanada sta 21. septembra 2022 obeležili peto obletnico
sporazuma CETA z vrhom o čisti tehnologiji in hibridno javno prireditvijo o učinkih in
priložnostih sporazuma CETA.
Skupni odbor CETA je 25. marca 2021 organiziral drugo sejo, da bi nadzoroval
napredek pri izvajanju sporazuma CETA, pri čemer je opozoril, kako je sporazum
CETA pomagal EU in Kanadi ublažiti gospodarske posledice covida-19 (glej pregled
trgovinske uspešnosti).
Na podlagi tesnejših odnosov, ki jih je prinesel sporazum CETA, sta EU in Kanada
21. junija 2021 podpisali tudi strateško partnerstvo med EU in Kanado o surovinah,
da bi strani dodatno pospešili medsebojno povezovanje vrednostnih verig surovin in
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okrepili sodelovanje na področjih znanosti, tehnologije in inovacij, pa tudi okoljskih,
socialnih in upravljavskih meril ter standardov.
Nove carine ZDA na jeklo in aluminij so vplivale tako na Kanado kot na EU, obe pa
sta mnenja, da niso bile ne ekonomsko upravičene ne skladne s pravili STO. Zato sta
v sodelovanju z drugimi zagovornicami trgovine, ki temelji na pravilih, okrepili dialog
o trgovinskih vprašanjih.
EU je bila leta 2020 tretja največja trgovinska partnerica Kanade, takoj za ZDA in
Kitajsko, saj je trgovanje med njima predstavljalo 8,2 % vsega kanadskega uvoza in
izvoza blaga. Leta 2020 je EU v Kanado izvozila blago v vrednosti 33,3 milijarde EUR
ter iz nje uvozila blago v vrednosti 20 milijard EUR. Kanada je bila leta 2021 enajsta
mednarodna trgovinska partnerica EU, partnerici pa največ trgujeta s stroji, mineralnimi
proizvodi, transportno opremo in kemikalijami.

Blagovna menjava med EU in Kanado v obdobju 2019–2021 (v milijardah EUR)

Leto Uvoz blaga
v EU iz Kanade

Izvoz blaga iz
EU v Kanado

Saldo EU
(blago)

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

Vir: Evropska komisija, Generalni direktorat za trgovino.
Pomemben del trgovinskih odnosov med EU in Kanado so storitve. Leta 2021 se je
vrednost izvoza storitev iz EU v Kanado povečala na 16,2 milijarde EUR, vrednost
uvoza storitev iz Kanade v EU pa je ostala na 12,3 milijarde EUR. EU in Kanada sta med
drugim največ trgovali s prevoznimi, potovalnimi, zavarovalnimi in komunikacijskimi
storitvami. Leta 2020 se je trgovina s storitvami iz Kanade v EU in iz EU v Kanado
zaradi pandemije covida-19 zmanjšala za 21 % oziroma za 33 %.

Storitvena menjava med EU in Kanado v obdobju 2019–2021 (v milijardah EUR)

Leto Uvoz storitev
v EU iz Kanade

Izvoz storitev
iz EU v Kanado

Saldo EU
(storitve)

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

Vir: Evropska komisija, Generalni direktorat za trgovino.
Kar zadeva neposredne tuje naložbe, sta EU in Kanada v gospodarstvo druga
druge leta 2018 vložili skoraj enake zneske. V letih 2019 in 2020 je bilo kanadsko
premoženje v EU zaradi pandemije covida-19 ocenjeno za 35 % nižje, in sicer na
239,4 milijarde EUR, premoženju EU v Kanadi pa se je leta 2020 vrednost zmanjšale
za 25 %.

Dvostranske naložbe EU-Kanada v obdobju 2018–2020 (v milijardah EUR)

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
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Leto Kanadske neposredne
tuje naložbe v EU

Neposredne tuje
naložbe EU v Kanadi Saldo

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

Vir: Evropska komisija, Generalni direktorat za trgovino.

Tuula Turunen
10/2022

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