DE TRANSATLANTISKE
FORBINDELSER: USA OG CANADA
EU, USA og Canada deler værdierne demokrati, menneskerettigheder,
retsstatsprincippet samt økonomisk og politisk frihed og har overlappende udenrigsog sikkerhedspolitiske interesser. Tæt samarbejde og strategiske forbindelser med
USA og Canada er fortsat en prioritet for EU.

DE UDENRIGSPOLITISKE FORBINDELSER MELLEM EU OG USA
Det tætte samarbejde og de strategiske forbindelser mellem Den Europæiske Union og
dens medlemsstater og USA bygger på en fælles historie og et fælles sæt demokratiske
værdier. Disse værdier er af central betydning for begge parters sikkerhed og velstand.
EU og USA arbejder tæt sammen inden for en række udenrigspolitiske områder
og geografiske sammenhænge såsom terrorbekæmpelse, sikkerhedssamarbejde,
energisamarbejde, Rusland, Ukraine og Vestbalkan.
Med regeringsskiftet i USA den 20. januar 2021 vil der være en lejlighed til at
drøfte og definere et stærkere transatlantisk partnerskab. Dette vil være afgørende
for at puste nyt liv i samarbejdet i multilaterale fora og håndtere aktuelle udenrigsog sikkerhedsudfordringer og kriser, navnlig den verdensomspændende pandemi,
den økonomiske recession, klimaændringer, handelshindringer, Kinas fremmarch, den
digitale omstilling og voksende teknologisk konkurrence samt forsvare demokrati og
menneskerettigheder.

FORBINDELSERNE MELLEM EU OG USA INDEN FOR RAMMERNE
AF DEN TRANSATLANTISKE DIALOG MELLEM LOVGIVERE (TLD)
Kontakterne mellem Parlamentet og den amerikanske Kongres går tilbage til 1972.
Med oprettelsen af Den Transatlantiske Dialog mellem Lovgivere (TLD) i 1999
blev forbindelserne udbygget og institutionaliseret. Inden for rammerne af TLD
samles medlemmer af Europa-Parlamentet og medlemmer af det amerikanske
Repræsentanternes Hus til to årlige interparlamentariske møder, som skiftevis
afholdes i USA og Europa. TLD opfattes på begge sider af Atlanten som et
godt forum for positivt og konstruktivt samarbejde. Lovgiverne udveksler under
disse møder synspunkter om centrale politiske spørgsmål af fælles interesse,
såsom handel og økonomisk samarbejde, sikkerhed og forsvar eller indblanding
i valg. På en række områder er synspunkterne sammenfaldende på begge sider
af Atlanten, men lovgivernes drøftelser har også afsløret uenighed om centrale
politiske spørgsmål. Vigtigheden af denne transatlantiske politiske dialog bør ikke
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undervurderes, navnlig i betragtning af den magt, som udøves af den amerikanske
Kongres, der for eksempel godkender amerikansk intervention i globale kriser og
har stor indflydelse på den amerikanske deltagelse i institutionerne for global
regeringsførelse. Det 83. interparlamentariske møde blev afholdt i Washington DC i
februar 2019. I den fælles erklæring, som blev udsendt efter mødet, understregedes
begge parters vilje til at styrke samarbejdet under indtryk af fælles udfordringer.
Det næste interparlamentariske møde vil blive gennemført, så snart den globale
sundhedssituation tillader det. Medformændene for Den Transatlantiske Dialog mellem
Lovgivere og næstformændene for Parlamentets Delegation for Forbindelserne med
USA, formændene for Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel og
Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina udsendte i august 2020
en fælles erklæring, der fremhævede fire hovedmål for det transatlantiske samarbejde:
medvirke til at overvinde den akutte sundhedskrise, komme hurtigt ud af den
økonomiske recession, udvise transatlantisk lederskab på den internationale scene og
samarbejde med hensyn til Kina og Rusland.

DE ØKONOMISKE FORBINDELSER MELLEM EU OG USA
Efter forhandlingerne om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP)
var blevet stillet i bero, afviste Parlamentet den 14. marts 2019 et udkast til
beslutning, som slog til lyd for at indlede handelsforhandlinger mellem EU og USA
om både industrivarer og overensstemmelsesvurdering, mens Rådet den 15. april
2019 vedtog forhandlingsdirektiver med henblik på at afskaffe told på industrivarer
og overensstemmelsesvurdering. Trumpregeringen har i sammenligning med tidligere
regeringer indtaget et fundamentalt anderledes standpunkt til handelsforbindelserne
mellem EU og USA. USA har sat sine nationale interesser øverst og forsøgt at
genoprette underskud på handelsbalancen med andre lande, idet det har lagt pres
på sine partnere ved at lægge høj told på visse produkter for at beskytte sine egne
industrier og opnå større markedsadgang i partnerlandene.
Den amerikanske regering indførte den 1. juni 2018 told på import af stål og aluminium
fra EU og har truet med også at lægge told på biler. Samtidig har USA vendt sig
bort fra en multilateral tilgang inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen
(WTO). Dette har belastet USA's handelsforbindelser med EU og andre partnere. EU
har indgivet en klage til WTO over tolden på stål og aluminium og indført straftold på
amerikanske varer med henblik på igen at skabe balance i den samlede handel mellem
EU og USA. Aftalen af 21. august 2020 om toldnedsættelser ("hummeraftalen") mellem
USA's handelsrepræsentant og EU's handelskommissær udgør imidlertid et skridt i
retning af et fornyet samarbejde mellem de to parter. Parlamentet godkendte aftalen
den 26. november.
Airbus/Boeing-striden om civile luftfartøjer nu ved at nå til vejs ende. Ifølge WTO's
tvistbilæggelsesorgan har både EU og USA gjort sig skyldige i fortsat at give deres
flyproducenter visse ulovlige subsidier. Den 2. oktober 2019 gav WTO USA tilladelse
til at opkræve straftold på op til 7,5 mia. USD (6,8 mia. EUR) på eksport fra EU. Den
13. oktober 2020 gav WTO i den sideløbende Boeing-sag EU ret til at indføre told til en
værdi af 4 mia. USD (3,6 mia. EUR) på import fra USA. Den 9. november 2020 indførte
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EU nye toldsatser på amerikanske alkoholholdige produkter, fly, ost, skaldyr og andre
varer som led i de WTO-godkendte straftiltag.
Europa-Kommissionen har konsekvent meddelt USA, at EU er rede til at samarbejde
om en retfærdig og afbalanceret løsning for flyindustrien. Efter EU's opfattelse vil en
gensidig indførelse af sanktioner kun volde skade på virksomheder og borgere på
begge sider af Atlanten og skade verdenshandelen og flyindustrien i bred forstand
på et følsomt tidspunkt. I juli 2019 forelagde EU USA konkrete forslag til en ny
ordning for subsidier til flyindustrien og en vej frem med hensyn til de eksisterende
overholdelsesforpligtelser på begge sider.
Til trods for retorikken tegner EU's og USA's økonomier sig tilsammen stadig for næsten
50 % af det globale bruttonationalprodukt (BNP) og en tredjedel af verdenshandelen.
USA var i 2019 EU's primære eksportmarked og aftog 18 % af EU's samlede
vareeksport (sammenlignet med Kina, som aftog 9,3 %). USA indtog andenpladsen
blandt EU's importpartnere, men leverede fortsat 12 % af EU's importerede varer.
Varehandel mellem EU og USA 2017-2019 (mia. EUR)
EU's import af
varer fra USA

År
2017
2018
2019

203.3
213.3
232.0

EU's eksport
EU's saldo
af varer
(varer)
til USA
324.2
+ 120.9
351.2
+ 120.9
384.4
+ 152.4

Kilde: Europa-Kommissionen — GD for Handel.
USA er EU's vigtigste partner med hensyn til international handel med tjenesteydelser.
I 2016 tegnede det sig for 26 % af EU's samlede eksport og 31 % af EU's import af
tjenesteydelser. Den konstante vækst i EU's eksport af tjenesteydelser til USA blev
vendt i 2016, hvor fem års overskud på handelsbalancen med USA ændrede sig til et
underskud. EU's eksport af tjenesteydelser til USA steg fra 2015 til 2017 ligesom dets
import af tjenesteydelser fra USA. Et fald i EU's eksport af tjenesteydelser i 2016 førte
imidlertid til et overskud på handelen med tjenesteydelser på 2,8 mia. EUR i USA's
favør, mens et fald i den amerikanske eksport af tjenesteydelser i 2017 førte til et
overskud på EU's tjenesteydelser i forhold til USA på 12,5 mia. EUR.
Handel med tjenesteydelser mellem EU og USA 2016-2018 (mia. EUR)

År
2016
2017
2018

EU's
EU's import af
eksport af
EU's saldo
tjenesteydelser
tjenesteydelser(tjenesteydelser)
fra USA
til USA
192.5
160.0
- 32.5
194.7
172.8
- 21.9
196.2
179.4
- 16.8

Kilde: Europa-Kommissionen — GD for Handel.
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EU og USA er hinandens største investorer, men i 2016 og 2017 var der en vis
nedgang. I begge år var tilgangen af amerikanske investeringer i EU negativ, og
der var et tilsvarende fald i de direkte amerikanske investeringer i EU, mens EU's
udgående strømme til USA steg i 2017 efter et lille fald i 2016. Dette resulterede i
en yderligere styrkelse af EU's positive investeringsbalance, som i 2018 var på 375,4
mia. EUR. Det kan siges, at bilaterale direkte investeringer — som i deres natur er et
langsigtet engagement — er drivkraften i de transatlantiske handelsforbindelser. Dette
forstærkes af, at handelen mellem moder- og datterselskaber i EU og USA tegner sig
for mere end en tredjedel af al transatlantisk handel. Det anslås, at EU-virksomheder
og amerikanske virksomheder, der opererer på hinandens område, giver beskæftigelse
til over 14 millioner mennesker.
Bilaterale investeringsbeholdninger mellem EU og USA (mia. EUR)
År
2018

USA's FDI i EU
1 806,0

EU's FDI i USA
2 181,4

Saldo
+ 375,4

Kilde: Europa-Kommissionen — GD for Handel.

DEN POLITISKE DIALOG MELLEM EU OG CANADA
Canada er en af EU's ældste og nærmeste partnere. Samarbejdet mellem EU og
Canada, som hviler på fælles værdier, en lang historie med tæt samarbejde og stærke
mellemfolkelige bånd, er blevet styrket betydeligt i de seneste år.
De bilaterale forbindelser blev etableret i 1950'erne på et økonomisk grundlag og
har siden udviklet sig til et tæt strategisk partnerskab. EU og Canada arbejder tæt
sammen om globale udfordringer som miljø, klimaforandringer, energisikkerhed og
regional stabilitet, ligesom de er nære partnere i G7- og G20-sammenhæng. Canada
er en regelmæssig bidragyder til EU's missioner inden for rammerne af den fælles
sikkerheds- og forsvarspolitik (som f.eks. missionerne i Irak, Mali, Ukraine og de
palæstinensiske områder) og har deltaget i 20 af EU's valgobservationsmissioner siden
2005.
Den strategiske partnerskabsaftale mellem EU og Canada (SPA), der erstattede
rammeaftalen fra 1976, er en omfattende politisk aftale, der har til formål at styrke
bilateralt samarbejde på en række udenrigspolitiske og sektormæssige områder,
herunder international fred og sikkerhed, terrorbekæmpelse, krisestyring, maritim
sikkerhed, global regeringsførelse, energi, transport, forskning og udvikling, sundhed,
miljø og klimaforandringer og Arktis.
Den strategiske partnerskabsaftale blev undertegnet af Canada og EU den 30. oktober
2016 på topmødet mellem EU og Canada og fik Europa-Parlamentets godkendelse
i februar 2017. Store dele af aftalen har været midlertidigt i kraft siden den 1. april
2017. Den strategiske partnerskabsaftale vil blive anvendt fuldt ud efter ratificering
af alle medlemsstater. For at lette samarbejdet inden for disse rammer er der blevet
oprettet en række fælles institutioner, og der har fundet en intensiv dialog sted på
embedsmands- og ministerplan. Det seneste møde på lederplan mellem den canadiske
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premierminister og formændene for Det Europæiske Råd og Europa-Kommissionen
fandt sted virtuelt den 29. oktober 2020.

INTERPARLAMENTARISK DIALOG
I over 40 år har medlemmer af Europa-Parlamentet og deres canadiske modparter
hvert år mødtes til interparlamentariske møder, som skiftevis er blevet afholdt i EU og
Canada, for at drøfte den politiske udvikling i Canada og EU og udveksle synspunkter
om spørgsmål af fælles interesse såsom handel, klimaændringer og migration.
Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Canada (bestående af MEP'er, der
deltager i det interparlamentariske møde) mødes regelmæssigt i løbet af året med
interessenter for at forberede sig til disse interparlamentariske møder. På grundlag af
aftalen blev der på det 38. interparlamentariske møde vedtaget en fælles erklæring,
hvori begge parlamenter forpligtede sig til at omdanne det interparlamentariske møde
til en uafbrudt dialog gennem regelmæssige ekstra møder og enedes om, at det skulle
fungere som modstykke til de andre organer, der er oprettet i henhold til den strategiske
partnerskabsaftale. Det 40. interparlamentariske møde fandt sted i Strasbourg i marts
2019.

DE ØKONOMISKE FORBINDELSER MELLEM EU OG CANADA
Den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) er resultatet af den positive udvikling
i handelsforbindelserne mellem EU og Canada gennem det seneste årti. Den
har i væsentlig grad forbedret de økonomiske, handels- og investeringsmæssige
forbindelser mellem EU og Canada og åbnet markederne for modpartens varer,
tjenesteydelser og investeringer, herunder offentlige indkøb. CETA har også gennem
kapitlet om handel og bæredygtig udvikling og sin brede vifte af dialoger, heriblandt det
regelmæssigt tilbagevendende civilsamfundsforum, skabt muligheder for bæredygtig
vækst og afspejlet fælles værdier.
Teksten blev undertegnet på topmødet mellem EU og Canada den 30. oktober 2016
og godkendt af Parlamentet den 15. februar 2017. Den midlertidige anvendelse af de
dele, som henhører under EU's kompetence, begyndte den 21. september 2017. CETA
vil blive anvendt fuldt ud efter ratificering af alle medlemsstater. I juni 2020 ratificerede
Luxembourg som den 14. medlemsstat aftalen.
CETA er desuden den første af EU's bilaterale økonomiske aftaler, der indeholder et
særligt investeringsdomstolssystem (ICS) til bilæggelse af investeringstvister mellem
investorer og stater. På grund af dets innovative karakter og fordi den offentlige
debat herom endnu ikke er afsluttet i mange lande, vil ICS ikke være omfattet af den
midlertidige anvendelse af CETA. CETA indeholder desuden en klar erklæring om
regeringers ret til at lovgive i almenvellets interesse for så vidt angår folkesundhed,
sikkerhed, miljø, offentlig sædelighed, socialsikring og forbrugerbeskyttelse.
I det første år efter gennemførelsen af aftalen steg eksporten til Canada samlet set
med 7 %, mens tallene for maskiner, lægemidler og landbrugsvarer var højere.
Canada og EU er begge blevet ramt af de nye amerikanske toldsatser på stål
og aluminium og deler den opfattelse, at disse toldsatser hverken er berettigede i
økonomisk henseende eller forenelige med WTO's regler. I konsekvens heraf har EU
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og Canada sammen med andre forkæmpere for det regelbaserede handelssystem
intensiveret deres dialog om handelsspørgsmål.
I 2019 var EU med 8,1 % af Canadas samlede vareeksport og -import Canadas
tredjestørste handelspartner efter USA og Kina. I 2019 eksporterede EU varer
til en værdi af 38,3 mia. EUR til Canada og aftog canadiske varer til en værdi
af 20,2 mia. EUR. Canada lå i 2019 på en tolvteplads blandt EU's internationale
handelspartnere. Maskiner, mineralske produkter, transportudstyr og kemikalier er
blandt de vigtigste varer, som handles mellem de to partnere.
Varehandel mellem EU og Canada 2017-2019 (mia. EUR)
År
2017
2018
2019

EU's import af
varer fra Canada
18.2
19.5
20.7

EU's eksport
EU's saldo
af varer
(varer)
til Canada
32.2
+ 14.0
35.2
+ 15.7
38.3
+17.6

Kilde: Europa-Kommissionen — GD for Handel.
Handel med tjenesteydelser udgør en vigtig del af handelssamkvemmet mellem EU
og Canada. I 2018 steg værdien af EU's eksport af tjenesteydelser til Canada til
19,6 mia. EUR, og EU's import af tjenesteydelser fra Canada steg til 13,2 mia. EUR.
Transport, rejser, forsikring og kommunikation er eksempler på tjenesteydelser, der ofte
handles mellem EU og Canada.
Handel med tjenesteydelser mellem EU og Canada 2016-2018 (mia. EUR)
År
2016
2017
2018

EU's import af
EU's eksport af
tjenesteydelser tjenesteydelser
fra Canada
til Canada
10.2
15.6
11.3
16.9
13.5
19.6

EU's saldo
(tjenesteydelser)
+ 5.4
+ 5.6
+5.9

Kilde: Europa-Kommissionen — GD for Handel.
Hvad angår udenlandske direkte investeringer (FDI), har EU og Canada investeret
næsten lige store beløb i hinandens økonomier. I 2018 beløb EU's udgående
direkte udenlandske investeringer i Canada sig til 392,2 mia. EUR. Canadas
investeringsbeholdninger i EU havde en værdi af 397,3 mia. EUR.
Bilaterale investeringsbeholdninger mellem EU og Canada (mia. EUR)
År
2018

Canadas FDI i EU
397.3

EU's FDI i Canada
392.2

-5.1

Saldo

Kilde: Europa-Kommissionen — GD for Handel.
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