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DE TRANSATLANTISKA
FÖRBINDELSERNA: USA OCH KANADA

EU, USA och Kanada delar värdena demokrati, mänskliga rättigheter,
rättsstatsprincipen och ekonomisk och politisk frihet, och har delvis samma
utrikespolitiska och säkerhetsmässiga intressen. Ett nära samarbete och strategiska
förbindelser med USA och Kanada är alltjämt en prioritering för EU.

DE UTRIKESPOLITISKA FÖRBINDELSERNA MELLAN EU OCH USA

Det nära samarbetet och de strategiska förbindelserna mellan Europeiska unionen och
dess medlemsstater och USA bygger på en gemensam historia och en gemensam
uppsättning demokratiska värden. Dessa är avgörande för båda partners säkerhet
och välstånd. EU och USA bedriver ett nära samarbete på ett antal utrikespolitiska
områden och inom flera geografiska sammanhang, exempelvis säkerhets-, energi- och
tekniksamarbete och samarbete när det gäller Ryssland, Ukraina, västra Balkan och
terrorismbekämpning.
När Joe Biden installerades som USA:s president den 20 januari 2021 blåstes det
nytt liv i förbindelserna mellan EU och USA, som hade försämrats under president
Trumps mandatperiod. I december 2020 offentliggjorde Europeiska kommissionen
och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor
och säkerhetspolitik en ambitiös agenda för globala förändringar mellan EU och USA
och fastställde där olika samarbetsområden. Förbindelserna stärktes också av bland
annat EU:s och USA:s dialog om säkerhet och försvar samt handels- och teknikrådet,
som lanserades vid toppmötet mellan EU och USA den 15 juni 2021. Handels- och
teknikrådet inrättades för att främja transatlantisk konvergens i lagstiftningen och skapa
närmare synergier i politiska ställningstaganden och fastställandet av standarder. Vid
det andra mötet i handels- och teknikrådet, som ägde rum i maj 2022, drogs slutsatser
om Rysslands anfall mot Ukraina, inrättandet av en trepartsdialog om handel och
arbete, teknikstandarder och säkra leveranskedjor.
I oktober 2021 antog Europaparlamentet en resolution om förbindelserna mellan EU
och USA. I resolutionen erkändes de aktuella transatlantiska meningsskiljaktigheterna,
men båda sidorna uppmanades att stärka multilateralismen och samarbeta om
gemensamma utrikespolitiska, säkerhetsrelaterade och ekonomiska mål, bland annat
om pandemin, mänskliga rättigheter och globala skattereformer.
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INTERPARLAMENTARISK DIALOG – TRANSATLANTISKA
LAGSTIFTARDIALOGEN

Förbindelserna mellan Europaparlamentet och den amerikanska kongressen går
tillbaka till 1972. Förhållandet fördjupades och institutionaliserades i och med
inrättandet av den transatlantiska lagstiftardialogen 1999. Inom ramen för denna
dialog samlas ledamöter av Europaparlamentet och ledamöter av det amerikanska
representanthuset till interparlamentariska sammanträden två gånger om året, vilka
äger rum växelvis i USA och EU. Båda sidor uppfattar interparlamentariska
sammanträden som ett bra forum för ett positivt och konstruktivt samarbete. De
lagstiftare som deltar i dessa sammanträden utbyter åsikter om viktiga politiska frågor
av ömsesidigt intresse, såsom handel och ekonomiskt samarbete, utrikespolitiska
utmaningar samt säkerhet och försvar. Det är mycket viktigt med en transatlantisk
politisk dialog, med tanke på kongressens lagstiftningsansvar och befogenhet att
auktorisera USA:s ingripande i globala kriser och forma USA:s deltagande i institutioner
för global styrning. Det 84:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och
USA hölls i Paris, Frankrike, i maj 2022. Vid det sammanträdet diskuterades det
transatlantiska stödet till Ukraina, EU:s och USA:s politiska ståndpunkter gentemot
Ryssland och Kina, handels- och teknikrådet, energitryggheten och klimatet. I ett
gemensamt uttalande som undertecknades i slutet av sammanträdet fastställdes
resultatet av diskussionen och omfattningen av den transatlantiska dialogen och
samarbetet i framtiden. Det 85:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och
USA planeras äga rum i början av december 2022.

DE EKONOMISKA FÖRBINDELSERNA MELLAN EU OCH USA

EU och USA är världens största globala handelspartner och investerare. EU är världens
största ekonomi och står för 25,1 procent av världens BNP och 17 procent av handeln.
USA är världens näst största ekonomi och står för 24 procent av världens BNP och
11 procent av handeln.
Med Bidenadministrationen vill EU bedriva ett nära samarbete med USA för att
lösa bilaterala handelsproblem, bland annat dem som uppkom under den förra
administrationen, genom framförhandlade lösningar såsom i fallet Airbus/Boeing World
Trade Organization (WTO). EU vill också gå i spetsen för WTO-reformen och inrätta ett
nytt handels- och teknikråd mellan EU och USA. I och med rådets första evenemang
den 29 september 2021 inledde USA och EU en rad specifika dialoger för att ta itu med
onlineplattformars och teknikjättars ansvar, samarbeta när det gäller rättvis beskattning
och marknadssnedvridningar och utveckla en gemensam strategi för att skydda kritisk
teknik. Artificiell intelligens, dataflöden och samarbete om reglering och standarder
ingår också i EU:s förslag till en mer positiv agenda med den amerikanska regeringen.
Avtalet av den 21 augusti 2020 om tullsänkningar (”hummeravtalet”) mellan USA:s
företrädare i handelsfrågor och EU:s kommissionsledamot med ansvar för handel
utgör ett steg mot ett förnyat samarbete mellan de båda parterna. Parlamentet
godkände avtalet den 26 november 2020. Tvisten mellan Airbus och Boeing
om civila flygplan är nu nära en positiv lösning. WTO:s tvistlösningsorgan har
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konstaterat att både EU och USA har gjort sig skyldiga till att fortsätta att olagligt
subventionera sina flygplanstillverkare. Den 5 mars 2021 tillkännagav president Biden
och kommissionsordförande Ursula von den Leyen ett ömsesidigt fyra månader
långt upphävande av de tullar som infördes 2020. Detta följde efter en 16 år lång
rättstvist inom WTO. Vid toppmötet mellan EU och USA i juni 2021 nådde parterna
en femårig överenskommelse (giltig till och med den 11 juli 2026) om den långvariga
tvisten. De enades om en samarbetsram för stora civila flygplan, som är inriktad på
strategier för konkurrenspolitik och kontroll av efterlevnaden, ökar samarbetet inom
tekniksektorn, undviker framtida tvister och mer effektivt hanterar den utmaning som
icke-marknadsekonomier utgör.
När det gäller ett annat dödläge som uppkommit till följd av USA:s införande av tullar
på import av stål och aluminium enligt avsnitt 232 i Trade Expansion Act (import som
hotar den nationella säkerheten) har EU och USA enats om att tillfälligt (fram till oktober
2023) avskaffa tullarna enligt avsnitt 232 på historiska volymer av EU:s export av stål
och aluminium. De två blocken enades också om att söka en överenskommelse för
att underlätta utfasningen av fossila bränslen i stål- och aluminiumindustrin samt att
angripa problemet med den överkapacitet inom dessa industrier som är en följd av
förekomsten av icke-marknadspraxis i vissa ekonomier.
USA var EU:s främsta exportmarknad 2021 och tog emot 18,3 procent av den totala
varuexporten från EU (att jämföra med Kinas andel på 10,3 procent). USA kom på
andra plats bland EU:s importkällor och tillhandahöll 11 procent av EU:s importerade
varor.

Varuhandeln mellan EU och USA under 2019–2021 (miljarder euro)

Budgetår EU:s varuimport
från USA

EU:s
varuexport

till USA

EU:s
handelsbalans

(varor)
2019 235,2 384,6 + 149.4
2020 203 353,2 + 150,2
2021 232,5 399,6 + 167,1

Källa: Europeiska kommissionen, GD Handel
USA är EU:s viktigaste partner när det gäller internationell handel med tjänster.
Sammantaget uppgår de båda territoriernas ekonomier till mer än 40 procent av
världens BNP och mer än 40 procent av den globala handeln med varor och tjänster.
Sedan 2016 har handelsbalansen dock övergått till ett handelsunderskott för EU när
det gäller tjänster, som för närvarande uppgår till 75,3 miljarder euro.

Tjänstehandeln mellan EU och USA under 2019–2021 (miljarder euro)

Budgetår
EU:s

tjänsteimport
från USA

EU:s
tjänsteexport

till USA

EU:s
handelsbalans

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

Källa: Europeiska kommissionen, GD Handel
EU och USA är varandras största investerare, och USA:s totala investeringar i EU är
tre gånger större än i hela Asien. EU:s investeringar i USA är ungefär åtta gånger
större än EU:s investeringar i Indien och Kina tillsammans. Under de senaste åren
har det dock förekommit vissa avbräck, med negativa investeringsflöden både från
USA till EU och från EU till USA under 2018. Detta ledde till en ombalansering av
EU:s investeringsbalans, som uppgick till ett underskott på 4227,1 miljarder euro 2021,
jämfört med ett överskott på 260,5 miljarder euro 2018. Det kan hävdas att bilaterala
direktinvesteringar – som till sin natur är ett långsiktigt åtagande – är själva drivkraften
bakom de transatlantiska handelsförbindelserna. Detta intryck förstärks av att handeln
mellan moder- och dotterbolag i EU och USA står för mer än en tredjedel av hela
den transatlantiska handeln. Uppskattningar ger vid handen att företag från EU och
USA som är verksamma på den andra partens territorium sysselsätter över 14 miljoner
människor.

Bilaterala utländska direktinvesteringar mellan EU
och USA under perioden 2018–2020 (miljarder euro)

Budgetår Direktinvesteringar
från USA i EU

Direktnvesteringar
från EU i USA Balans

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

Källa: Europeiska kommissionen, GD Handel

DEN POLITISKA DIALOGEN MELLAN EU OCH KANADA

Kanada är ett av EU:s äldsta och närmaste partnerländer. Samarbetet mellan EU och
Kanada, som grundar sig på gemensamma värden, en lång historia av nära samarbete
och starka band mellan människor, har stärkts avsevärt under de senaste åren.
Bilaterala förbindelser inleddes på 1950-talet på ekonomiska grunder och har sedan
dess utvecklats till ett nära strategiskt partnerskap. EU och Kanada har ett nära
samarbete i fråga om globala utmaningar som miljö, klimatförändringar, energitrygghet
och regional stabilitet, och är nära partner inom ramen för G7 och G20. Kanada ger
regelbundet bidrag till EU:s uppdrag inom ramen för den gemensamma säkerhets-
och försvarspolitiken och har deltagit i 24 av EU:s valobservatörsuppdrag sedan 2005.
Den 14 december 2021 inbjöds Kanada officiellt att delta i enskilda projekt för militär
mobilitet inom ramen för enskilda projekt inom det permanent strukturerade samarbetet
(Pesco), vilket ytterligare stärker det militära samarbetet mellan EU och Kanada.
Det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Kanada, som ersatte ramavtalet
från 1976, är den mest omfattande politiska överenskommelsen och syftar till att
stärka det bilaterala samarbetet på ett antal utrikespolitiska och sektoriella områden,
bland annat internationell fred och säkerhet, kampen mot terrorism, krishantering,
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sjöfartsskydd, global styrning, energi, transport, forskning och utveckling, hälsa och
sjukvård, miljö och klimatförändringar och Arktis.
Det strategiska partnerskapsavtalet undertecknades av Kanada och EU vid det
gemensamma toppmötet den 30 oktober 2016 och fick Europaparlamentets stöd i
februari 2017. Stora delar av avtalet har varit i kraft provisoriskt sedan den 1 april
2017. I juli 2022 blev Belgien den 22:a EU-medlemsstat som ratificerade det
strategiska partnerskapsavtalet. Avtalet kommer att tillämpas fullt ut efter ratificering
av alla medlemsstater. För att underlätta samarbetet inom denna ram har ett
antal gemensamma institutioner inrättats och en intensiv dialog har förts på
tjänstemannanivå och ministernivå. Den 16 maj 2022 ägde det tredje mötet i den
gemensamma ministerkommittén EU–Kanada rum i Bryssel den 16 maj 2022 under
ledning av EU:s utrikeschef Josep Borrell och Kanadas utrikesminister Mélanie
Joly (se bifogat uttalande). Det senaste toppmötet EU–Kanada mellan Kanadas
premiärminister och ordförandena för Europeiska rådet och Europeiska kommissionen
ägde rum på plats i Bryssel den 14 juni 2021 (se gemensamt uttalande och
presskonferensen).

INTERPARLAMENTARISK DIALOG

I mer än 40 år har ledamöter av Europaparlamentet och deras kanadensiska
motparter varje år sammanträtt i interparlamentariska sammanträden, växelvis i
EU och Kanada, för att diskutera den politiska utvecklingen i Kanada och EU
och diskutera frågor av ömsesidigt intresse, såsom handel, klimatförändringar och
migration. Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Kanada (D-CA)
(som består av ledamöter av Europaparlamentet som deltar i det interparlamentariska
sammanträdet) sammanträder med berörda aktörer regelbundet under året för att
förbereda dessa interparlamentariska sammanträden. På grundval av avtalet antog
det 38:e interparlamentariska sammanträdet ett gemensamt uttalande där båda
parlamenten åtog sig att omvandla det interparlamentariska sammanträdet till en
oavbruten dialog genom regelbundna extra sammanträden och enades om att det
skulle fungera som en motpart till de andra organ som inrättats inom ramen för det
strategiska partnerskapsavtalet. Det 40:e interparlamentariska sammanträdet ägde
rum i Strasbourg i mars 2019. Under covid-19-pandemin ägde många informella
diskussioner rum virtuellt. I augusti 2022 höll D-CA ett lyckat gemensamt sammanträde
med kommittén för internationell handel där experter på de fem årens genomförande
av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) deltog.

DE EKONOMISKA FÖRBINDELSERNA MELLAN EU OCH KANADA

Det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) är resultatet av den positiva
utveckling i handelsförbindelserna mellan EU och Kanada som ägt rum det senaste
årtiondet. Avtalet har avsevärt förbättrat de ekonomiska förbindelserna, handels-
och investeringsförbindelserna mellan EU och Kanada och öppnat marknaderna för
varandras varor, tjänster och investeringar, inbegripet offentlig upphandling. Ceta har
också skapat möjligheter till hållbar tillväxt och speglat gemensamma värden genom
sitt kapitel om handel och hållbar utveckling och sitt breda spektrum av dialoger,
inbegripet det regelbundet återkommande forumet för det civila samhället. Ceta är
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det första av EU:s bilaterala ekonomiska avtal som innehåller ett särskilt system med
investeringsdomstolar för lösning av investeringstvister mellan investerare och stater.
Avtalet undertecknades vid toppmötet mellan EU och Kanada den 30 oktober
2016 och godkändes av Europaparlamentet den 15 februari 2017. Den provisoriska
tillämpningen av de delar som ligger inom EU:s behörighet inleddes den 21 september
2017. Ceta kommer att tillämpas till fullo efter ratificeringen av alla medlemsstater.
I december 2020 blev Rumänien den 15:e medlemsstaten att ratificera avtalet.
Den 21 september 2022 firade EU och Kanada femårsdagen av Ceta med ett toppmöte
om ren teknik och ett offentligt hybridevenemang om effekterna av och möjligheterna
med Ceta.
Den 25 mars 2021 höll Gemensamma Ceta-kommittén sitt andra möte för att övervaka
framstegen med genomförandet av Ceta-avtalet, och noterade då hur Ceta har hjälpt
EU och Kanada att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 (se översikten
över handelsresultaten).
Med utgångspunkt i de närmare förbindelser som skapats genom Ceta undertecknade
EU och Kanada också det strategiska partnerskapet om råvaror mellan EU och Kanada
den 21 juni 2021 för att ytterligare främja integreringen av värdekedjorna för råvaror
och stärka samarbetet om vetenskap och teknik och innovationssamarbetet samt de
miljömässiga, sociala och förvaltningsmässiga kriterierna och standarderna mellan
parterna.
Både Kanada och EU drabbades av de amerikanska tullarna på stål och aluminium,
och delade uppfattningen att de varken var ekonomiskt rättfärdigade eller förenliga
med WTO:s regler. Som en följd av detta har EU och Kanada, tillsammans med
andra som försvarar den regelbaserade handelsordningen, intensifierat sin dialog om
handelsfrågor.
2020 var EU Kanadas tredje största handelspartner efter USA och Kina och stod för
omkring 8,2 procent av Kanadas totala kombinerade export och import av varor. 2020
exporterade EU varor till Kanada till ett värde av 33,3 miljarder euro och importerade
varor från Kanada för 20 miljarder euro. Kanada var 2021 på elfte plats bland EU:s
internationella handelspartner. Maskiner, mineralprodukter, transportutrustning och
kemikalier tillhör de viktigaste varorna i handeln mellan de båda partnerna.

Varuhandeln mellan EU och Kanada under 2019–2021 (miljarder euro)

Budgetår EU:s varuimport
från Kanada

EU:s varuexport
till Kanada

EU:s
handelsbalans

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

Källa: Europeiska kommissionen, GD Handel
Handeln med tjänster är en viktig del av handelsförbindelserna mellan EU och Kanada.
2021 ökade värdet av EU:s export av tjänster till Kanada till 16,2 miljarder euro, medan
EU:s tjänsteimport från Kanada låg på 12,3 miljarder euro, vilket var ungefär samma
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nivå som föregående år. Transporter, resor, försäkringar och kommunikationer är några
exempel på tjänster som ofta är föremål för handel mellan EU och Kanada. Till följd av
covid-19-pandemin minskade handeln med tjänster från Kanada till EU och från EU till
Kanada under 2020 med 21 procent respektive 33 procent.

Tjänstehandeln mellan EU och Kanada under 2019–2021 (miljarder euro)

Budgetår EU:s tjänsteimport
från Kanada

EU:s
tjänsteexport

till Kanada

EU:s
handelsbalans

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

Källa: Europeiska kommissionen, GD Handel
När det gäller utländska direktinvesteringar investerade EU och Kanada nästan lika
stora belopp i varandras ekonomier under 2018. Under 2019 och 2020 bedömdes
de kanadensiska direktinvesteringarna i EU, mot bakgrund av covid-19-pandemin, ha
minskat med 35 procent till 239,4 miljarder euro, medan EU:s direktinvesteringar i
Kanada minskade med 25 procent under 2020.

Bilaterala utländska direktinvesteringar mellan EU och
Kanada under perioden 2018–2020 (miljarder euro)

Budgetår Direktinvesteringar
från Kanada i EU

Direktinvesteringar
från EU i Kanada Balans

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

Källa: Europeiska kommissionen, GD Handel

Tuula Turunen
10/2022
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