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TRANS-ATLANTISCHE
BETREKKINGEN: DE VS EN CANADA

De EU, de VS en Canada delen de waarden van democratie, mensenrechten,
rechtsstatelijkheid en economische en politieke vrijheid. Ook is er overlap als het
gaat om kwesties op het gebied van buitenlands beleid en veiligheid. Nauwe
samenwerking en strategische betrekkingen met de VS en Canada zijn daarom voor
de EU een blijvende prioriteit.

BUITENLANDSE BETREKKINGEN TUSSEN DE EU EN DE VS

De nauwe samenwerking en strategische betrekkingen tussen de Europese Unie en
haar lidstaten en de Verenigde Staten zijn gebaseerd op een gemeenschappelijke
geschiedenis en gemeenschappelijke democratische waarden en zijn van wezenlijk
belang voor de veiligheid en welvaart van beide partners. De EU en de VS werken
nauw samen op een aantal gebieden van het buitenlands beleid en met betrekking
tot diverse geografische aandachtsgebieden, zoals veiligheid, energie en technologie,
Rusland, Oekraïne en de landen van de Westelijke Balkan en terrorismebestrijding.
De betrekkingen tussen de EU en de VS, die tijdens de ambtstermijn van president
Trump waren verslechterd, hebben sinds de inauguratie van Joe Biden als president
van de VS op 20 januari 2021 een impuls gekregen. In december 2020 publiceerden de
Europese Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid een ambitieuze EU-VS-
agenda voor wereldwijde verandering, waarin gebieden werden aangegeven waarop
de samenwerking tussen de EU en de VS dient te worden versterkt. Daarnaast werd
de samenwerking tussen de EU en de VS nieuw leven ingeblazen door middel van
het initiëren van een veiligheids- en defensiedialoog en de oprichting van de Handels-
en Technologieraad (Trade and Technology Council, TTC), waarvoor de eerste aanzet
werd gegeven tijdens de top EU-VS op 15 juni 2021. De TTC werd opgericht om een
grotere trans-Atlantische convergentie van de regelgeving te bewerkstelligen en meer
synergieën te creëren op het gebied van beleidsstandpunten en normalisatie. Aan het
eind van de tweede bijeenkomst van de TTC, die in mei 2022 plaatsvond, werd een
gezamenlijke verklaring afgelegd waarin aandacht werd besteed aan de Russische
agressie tegen Oekraïne, de instelling van een tripartiete dialoog over handel en arbeid,
technologische normen en de veiligheid van toeleveringsketens.
In oktober 2021 nam het Europees Parlement een resolutie aan over de betrekkingen
tussen de EU en de VS, waarin het Parlement aangeeft dat het beseft dat er verschillen
zijn tussen de VS en de EU, maar er desondanks bij beide partijen op aandringt om het
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multilateralisme te versterken en samen te werken om gedeelde doelstellingen op het
gebied van buitenlands beleid, veiligheid en economie te verwezenlijken, waarbij onder
meer gedacht kan worden aan samenwerking met het oog op de bestrijding van de
pandemie, de bevordering van de mensenrechten en mondiale belastinghervorming.

INTERPARLEMENTAIRE DIALOOG – DE TRANS-ATLANTISCHE
WETGEVERSDIALOOG

Sinds 1972 bestaan er contacten tussen het Europees Parlement en het
Amerikaanse Congres. De betrekkingen tussen de EU en het Congres werden in 1999
met de oprichting van de trans-Atlantische wetgeversdialoog (TLD) opgeschaald en
geïnstitutionaliseerd. In het kader van deze dialoog komen leden van het Europees
Parlement en leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden samen tijdens
interparlementaire bijeenkomsten die tweemaal per jaar plaatsvinden, de ene keer in
de VS en de andere keer in Europa. Deze interparlementaire bijeenkomsten worden
door beide partijen beschouwd als een goed forum voor positieve en constructieve
samenwerking. De wetgevers die deze halfjaarlijkse bijeenkomsten bijwonen, wisselen
van gedachten over belangrijke politieke kwesties van wederzijds belang, zoals handel
en economische samenwerking, uitdagingen op het gebied van buitenlands beleid,
veiligheid en defensie, en andere belangrijke kwesties. Het belang van de trans-
Atlantische politieke dialoog is aanzienlijk, gezien de wetgevende taak van het Congres
en de bevoegdheid van het Congres om goedkeuring te verlenen voor ingrijpen
door de VS in mondiale crises en om de participatie van de VS in het kader van
de mondiale governance vorm te geven. In mei 2022 vond in Parijs (Frankrijk) de
84e interparlementaire bijeenkomst EU-VS plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd
onder meer gesproken over de steun van de EU en de VS aan Oekraïne, de
beleidsstandpunten van de EU en de VS ten aanzien van Rusland en China, de TTC,
energiezekerheid en klimaat. In een gezamenlijke verklaring die aan het eind van de
bijeenkomst werd ondertekend, werden de resultaten van de besprekingen toegelicht
en werd ingegaan op de mogelijkheden voor voortzetting van de trans-Atlantische
dialoog en samenwerking in de toekomst. De 85e interparlementaire bijeenkomst EU-
VS staat gepland voor begin december 2022.

ECONOMISCHE BETREKKINGEN TUSSEN DE EU EN DE VS

De EU en de VS zijn de belangrijkste spelers in de wereldhandel en de grootste
investeerders ter wereld. De economie van de EU is met 25,1 % van het mondiale
bbp en 17 % van de handel de grootste economie ter wereld. De tweede plaats wordt
ingenomen door de VS met 24 % van het mondiale bbp en 11 % van de handel.
Nu de regering-Biden is aangetreden hoopt de EU nauw met de VS te kunnen
samenwerken om knelpunten op bilateraal handelsgebied, onder meer de knelpunten
die zijn ontstaan onder de vorige regering, via onderhandelingen op te lossen,
zoals het geschil tussen Airbus en Boeing bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO),
en het voortouw te nemen bij de hervorming van de WTO en bij te dragen
aan de ontwikkeling van de nieuwe TTC. Met de inaugurele bijeenkomst van
de TTC, die plaatsvond op 29 september 2021, werd het startsein gegeven
voor een reeks specifieke dialogen tussen de VS en de EU in het kader
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waarvan aandacht wordt besteed aan de verantwoordelijkheid van onlineplatforms
en grote technologiebedrijven, samengewerkt wordt aan het realiseren van eerlijke
belastingheffing en het tegengaan van marktverstoringen, en gewerkt wordt aan de
ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak op het gebied van de bescherming
van kritieke technologieën. Daarnaast heeft de EU voorstellen gedaan voor een
positievere agenda met de nieuwe regering van de VS met betrekking tot artificiële
intelligentie, gegevensstromen en samenwerking op het gebied van regelgeving en
normen.
Het akkoord van 21 augustus 2020 over tariefverlagingen (de “kreeftenovereenkomst”),
dat bereikt werd door de handelsgezant van de VS en de EU-commissaris voor handel,
vormt een stap in de richting van hernieuwde samenwerking tussen beide partijen.
Het Parlement hechtte op 26 november 2020 zijn goedkeuring aan dit akkoord. Het
burgerluchtvaartgeschil tussen Airbus en Boeing zal naar verwachting binnenkort tot
een positieve afsluiting komen. Het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO
heeft bepaald dat zowel de EU als de VS onrechtmatig subsidies zijn blijven verstrekken
aan hun vliegtuigfabrikanten. Op 5 maart 2021 kondigden president Biden en de
voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen aan de wederzijdse importheffingen
die in 2020 werden ingevoerd, gedurende vier maanden op te schorten. Dit besluit werd
genomen na een 16 jaar durend geschil bij de WTO. Tijdens de top EU-VS in juni 2021
kwamen de partijen overeen om het langslepende conflict vijf jaar (t/m 11 juli 2026) in de
koelkast te zetten. Zij werden het eens over een Memorandum van overeenstemming
over een samenwerkingskader voor grote burgerluchtvaartuigen, waarin de focus wordt
gelegd op benaderingen van het mededingingsbeleid en handhaving en dat ertoe
strekt de samenwerking in de technologiesector te intensiveren, nieuwe rechtszaken
te voorkomen en de uitdagingen in verband met niet-markteconomieën doeltreffender
aan te pakken.
Met betrekking tot een andere impasse, die het gevolg was van de invoering door
de VS van invoerheffingen op staal en aluminium op grond van artikel 232 van de
Trade Expansion Act (import die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid),
hebben de EU en de VS overeenstemming bereikt, met als resultaat dat besloten is
dat de heffingen op bepaalde hoeveelheden (gebaseerd op historische volumes) staal
en aluminium afkomstig uit de EU op grond van artikel 232 tijdelijk (tot oktober 2023)
worden opgeschort. De EU en de VS kwamen daarbij tevens overeen om te werken
aan een regeling ter bevordering van het koolstofvrij maken van de staalindustrie en
de aluminiumindustrie en om het probleem van de overcapaciteit in deze industrieën
als gevolg van niet op de markt gebaseerde praktijken in sommige economieën aan
te pakken.
In 2021 ging 18,3 % van de totale goederenuitvoer van de EU naar de VS (terwijl 10,3 %
naar China ging), waarmee de VS de belangrijkste uitvoerbestemming van de Unie
waren. De VS waren goed voor 11 % van de goedereninvoer van de EU en waren
daarmee de op een na belangrijkste invoerpartner van de EU.
Handel in goederen tussen de EU en de VS in de periode 2019-2021 (miljard EUR)
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Jaar
Invoer van

goederen in de
EU vanuit de VS

Uitvoer van
goederen

vanuit de EU
naar de VS

EU-saldo
(goederen)

2019 235.2 384.6 + 149.4
2020 203 353.2 + 150.2
2021 232.5 399.6 + 167.1

Bron: Europese Commissie, DG Handel
De VS zijn de grootste partner van de EU op het gebied van de internationale handel in
diensten. De economieën van de VS en de EU samen vertegenwoordigen ruim 40 %
van het mondiale bbp en ruim 40 % van de wereldhandel in goederen en diensten.
Sinds 2016 is er op het gebied van diensten echter sprake van een handelstekort voor
de EU. Dit tekort bedraagt momenteel 75,3 miljard EUR.

Handel in diensten tussen de EU en de VS in de periode 2019-2021 (miljard EUR)

Jaar
Invoer van

diensten in de
EU vanuit de VS

Uitvoer van
diensten

vanuit de EU
naar de VS

EU-saldo
(diensten)

2019 229 208.5 - 20.5
2020 2461.3 1783.2 - 678.1
2021 305.4 220.8 - 84.6

Bron: Europese Commissie, DG Handel
De EU en de VS zijn elkaars grootste investeerders, waarbij de totale investeringen
van de VS in de EU drie keer hoger liggen dan de investeringen van de VS in Azië. De
EU-investeringen in de VS liggen ongeveer acht keer hoger dan de EU-investeringen
in India en China bij elkaar opgeteld. De afgelopen jaren was er echter sprake van
een aantal negatieve ontwikkelingen, zoals afnemende investeringsstromen van de VS
naar de EU en vice versa in 2018. Dit leidde tot een tekort op de investeringsbalans van
de EU van 4227,1 miljard EUR in 2021, terwijl de balans in 2018 nog een overschot
vertoonde van 260,5 miljard EUR. Men zou kunnen zeggen dat bilaterale directe
investeringen – van nature langetermijnverbintenissen – de drijvende kracht zijn achter
de trans-Atlantische handelsbetrekkingen. Dit wordt bevestigd door het feit dat de
handel tussen moeder- en dochterondernemingen in de EU en de VS goed is voor meer
dan een derde van de totale trans-Atlantische handel. Uit ramingen blijkt dat Europese
en Amerikaanse bedrijven die op elkaars grondgebied actief zijn, werkgelegenheid
bieden aan meer dan 14 miljoen mensen.

Totale bilaterale investeringen van de EU en de VS 2018-2020 (miljard EUR)

Jaar
Buitenlandse directe

investeringen van
de VS in de EU

Buitenlandse directe
investeringen van

de EU in de VS
Saldo
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2018 1859.1 2119.6 + 260.5
2019 2003.1 2161.5 + 158.4
2020 2317 2089.9 - 227.1

Bron: Europese Commissie, DG Handel

POLITIEKE DIALOOG TUSSEN DE EU EN CANADA

Canada is een van de oudste en meest naaste partners van de EU. De samenwerking
tussen de EU en Canada, die gestoeld is op gedeelde waarden, een lange
geschiedenis van nauwe samenwerking en sterke banden tussen de Canadese en de
Europese bevolking, is de afgelopen jaren aanzienlijk versterkt.
De bilaterale betrekkingen zijn in de jaren vijftig van de vorige eeuw tot stand
gekomen en waren aanvankelijk louter economisch van aard, maar zijn sindsdien
uitgegroeid tot een hecht strategisch partnerschap. De EU en Canada werken nauw
samen op het gebied van mondiale kwesties zoals het milieu, klimaatverandering,
energiezekerheid en regionale stabiliteit, en zijn naaste partners in het kader van de
G7 en de G20. Canada werkt regelmatig mee aan de EU-missies in het kader van het
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid en heeft sinds 2005 deelgenomen
aan 24 verkiezingswaarnemingsmissies van de EU. Op 14 december 2021 werd
Canada officieel uitgenodigd om deel te nemen aan afzonderlijke projecten voor
militaire mobiliteit in het kader van de permanente gestructureerde samenwerking
(PESCO), waarmee de militaire samenwerking tussen de EU en Canada verder wordt
versterkt.
De strategische partnerschapsovereenkomst EU-Canada, die in de plaats kwam
van de Kaderovereenkomst van 1976, is een omvattende politieke overeenkomst
die ten doel heeft de bilaterale samenwerking op een aantal gebieden van
buitenlands en sectoraal beleid te versterken, zoals internationale vrede en veiligheid,
terrorismebestrijding, crisisbeheersing, maritieme veiligheid, mondiale governance,
energie, vervoer, onderzoek en ontwikkeling, gezondheidszorg, het milieu en
klimaatverandering en het Noordpoolgebied.
Op 30 oktober 2016, tijdens de top EU-Canada, werd de strategische
partnerschapsovereenkomst door Canada en de EU ondertekend en in februari 2017
hechtte het Parlement zijn goedkeuring aan de overeenkomst. Grote delen van de
overeenkomst zijn sinds 1 april 2017 voorlopig van kracht. In juli 2022 ratificeerde
België als 22e lidstaat de strategische partnerschapsovereenkomst. De overeenkomst
zal volledig worden toegepast zodra alle lidstaten haar hebben geratificeerd.. Om de
samenwerking in dit kader te vergemakkelijken, zijn bepaalde gezamenlijke instellingen
opgericht en vindt er op het niveau van ambtenaren en ministers een intensieve dialoog
plaats. Op 16 mei 2022 vond in Brussel de derde zitting van het Interministerieel
comité EU-Canada plaats, voorgezeten door VV/HV Josep Borrell en de Canadese
minister van Buitenlandse Zaken Mélanie Joly (zie gezamenlijke verklaring). De
meest recente top EU-Canada vond plaats op 14 juni 2021 in Brussel (met fysieke
aanwezigheid). Deze top werd bijgewoond door de Canadese premier en de voorzitters
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van de Europese Raad en de Europese Commissie (zie gezamenlijke verklaring en
persconferentie).

INTERPARLEMENTAIRE DIALOOG

Al meer dan veertig jaar komen leden van het Europees Parlement en leden van het
Canadese parlement één keer per jaar samen in het kader van interparlementaire
bijeenkomsten, afwisselend in de EU en in Canada, om de politieke ontwikkelingen
in Canada en in de EU te bespreken en van gedachten te wisselen over thema’s
die voor beide partijen van belang zijn, zoals handel, klimaatverandering en migratie.
De delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Canada (D-CA),
bestaande uit de EP-leden in de interparlementaire vergadering, komt gedurende het
jaar regelmatig bijeen om deze interparlementaire bijeenkomsten voor te bereiden.
Voortbouwend op de overeenkomst heeft de 38e interparlementaire vergadering een
gezamenlijke verklaring aangenomen, waarin beide parlementen zich ertoe verbinden
de interparlementaire vergadering om te vormen tot een ononderbroken dialoog door
regelmatig extra bijeenkomsten te organiseren, en waarin zij overeenkwamen dat de
interparlementaire vergadering als een tegenhanger zou fungeren voor de andere
in het kader van de strategische partnerschapsovereenkomst opgerichte organen.
De 40e interparlementaire bijeenkomst vond in maart 2019 plaats te Straatsburg.
Tijdens de COVID-19-pandemie vonden veel informele gedachtewisselingen online
plaats. In augustus 2022 hield de D-CA een vruchtbare gezamenlijke vergadering
met de Commissie internationale handel over de tenuitvoerlegging van de Brede
Economische en Handelsovereenkomst (CETA) gedurende de eerste vijf jaar sinds de
inwerkingtreding ervan, waaraan werd deelgenomen door deskundigen.

ECONOMISCHE BETREKKINGEN TUSSEN DE EU EN CANADA

De Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) is het resultaat van de
aanzienlijke vooruitgang die de EU en Canada de afgelopen tien jaar hebben geboekt
op het gebied van hun handelsbetrekkingen. De CETA heeft de economische, handels-
en investeringsbetrekkingen tussen de EU en Canada aanzienlijk verbeterd, doordat
in het kader van deze overeenkomst de EU en Canada hun markten hebben
opengesteld voor elkaars goederen, diensten en investeringen, ook in de vorm van
overheidsopdrachten. De CETA heeft ook kansen voor duurzame groei gecreëerd,
en weerspiegelt gedeelde waarden in het hoofdstuk over handel en duurzame
ontwikkeling en via verschillende dialogen, onder meer in het kader van het regelmatig
forum voor het maatschappelijk middenveld. CETA is de eerste bilaterale economische
overeenkomst van de EU dat voorziet in een speciaal stelsel van investeringsgerechten
voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten.
De overeenkomst werd tijdens de top EU-Canada van 30 oktober 2016 ondertekend
en op 15 februari 2017 goedgekeurd door het Parlement. De delen die onder de
bevoegdheid van de EU vallen, zijn sinds 21 september 2017 voorlopig van toepassing.
De CETA zal volledig worden toegepast zodra alle lidstaten de overeenkomst
hebben geratificeerd. In december 2020 ratificeerde Roemenië als 15e lidstaat de
overeenkomst. Op 21 september 2022 vierden de EU en Canada het vijfjarig bestaan
van CETA met een top over schone technologie en een openbaar evenement
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(met fysieke aanwezigheid en deelname op afstand) over de gevolgen van en de
mogelijkheden die worden gecreëerd door CETA.
Op 25 maart 2021 hield het Gemengd Comité voor de CETA zijn tweede vergadering ter
beoordeling van de vooruitgang bij de uitvoering van de CETA-overeenkomst, waarbij
werd opgemerkt hoe de CETA de EU en Canada heeft geholpen bij het verzachten van
de economische gevolgen van COVID-19 (zie het overzicht van de prestaties op het
gebied van de handel).
Voortbouwend op de nauwere betrekkingen als gevolg van CETA hebben de EU
en Canada op 21 juni 2021 het strategisch partnerschap tussen de EU en Canada
inzake grondstoffen ondertekend. Dit partnerschap heeft ten doel de integratie van
waardeketens voor grondstoffen verder te bevorderen en de samenwerking tussen de
partijen op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie alsook milieu-, sociale
en governancevoorschriften en -normen te versterken.
De EU en Canada hebben de gevolgen ondervonden van de staal- en
aluminiumheffingen van de VS en waren het erover eens dat deze heffingen noch
economisch gerechtvaardigd, noch in overeenstemming waren met de regels van de
WTO. Daarom hebben de EU en Canada, samen met andere voorvechters van de op
regels gebaseerde handelsorde, de dialoog over handelskwesties geïntensiveerd.
In 2020 was de EU de op twee na belangrijkste handelspartner van Canada (na de
VS en China) en was zij goed voor 8,2 % van de totale Canadese in- en uitvoer van
goederen. In 2020 voerde de EU 33,3 miljard EUR aan goederen uit naar Canada en
voerde zij 20 miljard EUR aan Canadese goederen in. Hiermee stond Canada in 2021
op de elfde plaats van de lijst van internationale handelspartners van de EU. Machines,
minerale producten, vervoersmaterieel en chemicaliën behoren tot de goederen waarin
tussen de twee partners het meest wordt gehandeld.
Handel in goederen tussen de EU en Canada in de periode 2019-2021 (miljard EUR)

Jaar
Invoer van

goederen in de
EU vanuit Canada

Uitvoer van
goederen

vanuit de EU
naar Canada

EU-saldo
(goederen)

2019 20.9 38.3 + 17.4
2020 20.4 33.5 + 13.1
2021 23.6 37.3 + 13.7

Bron: Europese Commissie, DG Handel
De handel in diensten vormt een belangrijk onderdeel van de handelsbetrekkingen
tussen de EU en Canada. In 2021 steeg de uitvoer van diensten van de EU naar
Canada tot een waarde van 16,2 miljard EUR, terwijl de waarde van de invoer van
Canadese diensten in de EU onveranderd bleef (12,3 miljard EUR). Vervoer, toerisme,
verzekeringen en communicatie zijn enkele terreinen waarop veelvuldig diensten
tussen de EU en Canada worden uitgewisseld. In 2020 daalde de handel in diensten
van Canada naar de EU en van de EU naar Canada met 21 % respectievelijk 33 %.
Deze daling was te wijten aan de COVID-19-pandemie.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl
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://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_nl#:~: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_nl#:~:text=The%20partnership%20will%20allow%20both,climate%2Dneutral%20and%20digitalised%20economies.
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Handel in diensten tussen de EU en Canada in de periode 2019-2021 (miljard EUR)

Jaar
Invoer van

diensten in de EU
vanuit Canada

Uitvoer van
diensten vanuit de
EU naar Canada

EU-saldo
(diensten)

2019 14.3 21.7 + 7.4
2020 11.7 15.5 + 3.8
2021 12.3 16.2 + 3.9

Bron: Europese Commissie, DG Handel
Wat buitenlandse directe investeringen (BDI) betreft, hebben de EU en Canada in
2018 bijna evenveel in elkaars economieën geïnvesteerd. In 2019 en 2020 lagen
de buitenlandse directe investeringen van Canada in de EU vanwege de COVID-19-
pandemie 35 % lager (239,4 miljard EUR). In 2020 lagen de buitenlandse investeringen
van de EU in Canada 25 % lager.

Totale bilaterale investeringen van de EU en Canada 2018-2020 (miljard EUR)

Jaar
Buitenlandse directe

investeringen van
Canada in de EU

Buitenlandse directe
investeringen van
de EU in Canada

Saldo

2018 368.0 369.4 + 1.4
2019 239.4 399.3 + 159.9
2020 241.3 296.8 +55.5

Bron: Europese Commissie, DG Handel

Tuula Turunen
10/2022

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