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TRANSATLANTTISET SUHTEET:
YHDYSVALLAT JA KANADA

Euroopan unionilla, Yhdysvalloilla ja Kanadalla on demokratiaa, ihmisoikeuksia,
oikeusvaltiota ja taloudellisia ja poliittisia vapauksia koskevat yhteiset arvot sekä
samanlaisia ulkopolitiikkaan ja turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita. Tiivis yhteistyö
ja strategiset suhteet Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa ovat edelleen EU:n
ensisijaisia tavoitteita.

EU:N JA YHDYSVALTOJEN ULKOPOLIITTISET SUHTEET

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen tiivis yhteistyö ja
strategiset suhteet perustuvat yhteiseen historiaan ja yhteisiin demokraattisiin arvoihin.
Ne ovat keskeisiä kummankin osapuolen turvallisuuden ja vaurauden kannalta.
EU ja Yhdysvallat tekevät tiivistä yhteistyötä erinäisillä ulkopolitiikan aloilla, kuten
turvallisuus-, energia- ja teknologiayhteistyössä ja terrorismin torjunnassa, sekä
maantieteellisissä kysymyksissä, kuten Venäjä, Ukraina ja Länsi-Balkan.
Joe Bidenin astuminen Yhdysvaltojen presidentin virkaan 20. tammikuuta 2021
antoi sysäyksen EU:n ja Yhdysvaltojen suhteille, jotka olivat heikentyneet
presidentti Trumpin virkakaudella. Komissio ja komission varapuheenjohtaja / unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja julkistivat joulukuussa 2020
kunnianhimoisen EU:n ja Yhdysvaltojen toimintasuunnitelman kansainvälisen
muutoksen aikaansaamiseksi. Toimintasuunnitelmassa määritellään yhteistyön alat.
Suhteiden kehitys jatkui EU:n ja Yhdysvaltojen turvallisuutta ja puolustusta koskevassa
vuoropuhelussa sekä EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa 15. kesäkuuta 2021
käynnistetyssä kauppa- ja teknologianeuvostossa. Kauppa- ja teknologianeuvosto
perustettiin edistämään transatlanttisen sääntelyn lähentämistä ja luomaan
tiiviimpää synergiaa poliittisiin kantoihin ja standardien laatimiseen. Kauppa- ja
teknologianeuvoston toisessa kokouksessa, joka pidettiin toukokuussa 2022, annettiin
päätelmät Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyksestä, kauppaa ja työvoimaa
koskevan kolmikantavuoropuhelun käynnistämisestä, teknisistä standardeista ja
toimitusketjujen turvallisuudesta.
Euroopan parlamentti antoi lokakuussa 2021 päätöslauselman EU:n ja Yhdysvaltojen
suhteiden tulevaisuudesta. Siinä pantiin merkille yhä jatkuvat transatlanttiset
näkemyserot mutta kehotettiin molempia osapuolia vahvistamaan monenvälisyyttä
ja tekemään yhteistyötä yhteisissä ulkopoliittisissa, turvallisuutta koskevissa
ja taloudellisissa tavoitteissa, mukaan lukien pandemia, ihmisoikeudet ja
maailmanlaajuinen verouudistus.
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PARLAMENTTIEN VÄLINEN VUOROPUHELU – TRANSATLANTTINEN
LAINSÄÄTÄJIEN VUOROPUHELU

Euroopan parlamentin ja Yhdysvaltojen kongressin suhteet ulottuvat vuoteen 1972.
Niitä päivitettiin ja ne vakiinnutettiin, kun vuonna 1999 perustettiin transatlanttinen
lainsäätäjien vuoropuhelu. Tätä vuoropuhelua käyvät Euroopan parlamentin jäsenet
ja Yhdysvaltojen edustajainhuoneen jäsenet parlamenttien välisissä kokouksissa,
joita järjestetään kahdesti vuodessa vuorotellen Yhdysvalloissa ja Euroopassa.
Parlamenttien välisiä kokouksia pidetään Atlantin molemmin puolin hyvänä foorumina
myönteiselle ja rakentavalle yhteistyölle. Näihin kokouksiin osallistuvat lainsäätäjät
vaihtavat näkemyksiä molempia osapuolia kiinnostavista keskeisistä poliittisista
kysymyksistä, kuten kauppa- ja talousyhteistyöstä, ulkopoliittisista haasteista
sekä turvallisuudesta ja puolustuksesta. Transatlanttinen poliittinen vuoropuhelu
on olennaista, sillä Yhdysvaltojen kongressilla on paljon lainsäädännöllistä
vastuuta ja valtaa esimerkiksi päätettäessä maan osallistumisesta kansainvälisten
kriisien ratkaisemiseen ja globaalihallintaan liittyvien elinten toimintaan. EU:n ja
Yhdysvaltojen välinen 84. parlamenttien välinen kokous pidettiin Pariisissa Ranskassa
toukokuussa 2022. Keskusteluissa käsiteltiin muun muassa transatlanttista tukea
Ukrainalle, Venäjää ja Kiinaa koskevia EU:n ja Yhdysvaltojen poliittisia kantoja, kauppa-
ja teknologianeuvostoa, energiaturvallisuutta ja ilmastoa. Kokouksen päätteeksi
allekirjoitetussa yhteisessä julkilausumassa määriteltiin tarkemmin keskustelun
tulokset ja transatlanttisen vuoropuhelun ja yhteistyön ulottuvuus tulevaisuudessa.
EU:n ja Yhdysvaltojen välinen 85. parlamenttien välinen kokous on määrä pitää
joulukuun 2022 alussa.

EU:N JA YHDYSVALTOJEN TALOUSSUHTEET

EU ja Yhdysvallat ovat maailman suurimmat maailmanlaajuiset kaupan alan toimijat
ja sijoittajat. EU on maailman suurin talous, jonka osuus maailman BKT:stä on
25,1 prosenttia ja kaupasta 17 prosenttia. Yhdysvallat on maailman toiseksi suurin
talous, jonka osuus maailman BKT:stä on 24 prosenttia ja kaupasta 11 prosenttia.
Suhteissaan Bidenin hallintoon EU haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltojen
kanssa kahdenvälisen kaupan esteiden, mukaan lukien edellisen hallinnon aikana
syntyneiden esteiden, ratkaisemiseksi neuvotteluratkaisuilla, kuten Airbus/Boeing
World Trade Organisation (WTO) -tapauksessa. Lisäksi EU haluaa johtaa
WTO:n uudistusta ja kehittää uutta kauppa- ja teknologianeuvostoa. Neuvoston
ensimmäinen tapaaminen järjestettiin 29. syyskuuta 2021, ja Yhdysvallat ja EU
käynnistivät useita erityisiä vuoropuheluja, joissa ne käsittelevät verkkoalustojen
ja suurten teknologiayritysten vastuuta, tekevät yhteistyötä oikeudenmukaisen
verotuksen alalla ja markkinoiden vääristymien torjumiseksi sekä kehittävät yhteistä
lähestymistapaa kriittisten teknologioiden suojeluun. Tekoäly, tietovirrat sekä sääntelyä
ja normeja koskeva yhteistyö ovat myös osa EU:n ehdotuksia myönteisemmäksi
toimintaohjelmaksi Yhdysvaltojen hallinnon kanssa.
Yhdysvaltojen kauppaedustajan ja kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen
välillä 21. elokuuta 2020 tehty sopimus tullien alentamisesta (”hummerisopimus”)
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on askel kohti osapuolten välisen yhteistyön uudistamista. Parlamentti hyväksyi
sopimuksen 26. marraskuuta 2020. Airbusin ja Boeingin siviili-ilma-aluksia koskeva
kiista lähestyy myönteistä lopputulosta. WTO:n riitojenratkaisuelin on todennut
sekä EU:n että Yhdysvaltojen syyllistyneen rikkomisiin, koska ne ovat jatkaneet
sääntöjenvastaisten tukien myöntämistä ilma-alusten valmistajilleen. Presidentti
Biden ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoittivat 5. maaliskuuta
2021 vuonna 2020 asetettujen tullien molemminpuolisesta neljän kuukauden
väliaikaisesta keskeyttämisestä. Tätä edelsi 16 vuoden oikeuskiista WTO:ssa.
EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa kesäkuussa 2021 osapuolet saivat
aikaan 11. heinäkuuta 2026 asti voimassa olevan viisivuotisen sopimuksen
pitkään jatkuneesta riidasta. Ne pääsivät yhteisymmärrykseen suuria siviili-ilma-
aluksia koskevasta yhteistyökehyksestä, joka keskittyy kilpailupolitiikkaa ja sen
täytäntöönpanoa koskeviin lähestymistapoihin, lisää yhteistyötä teknologiasektorilla,
ehkäisee riita-asioita tulevaisuudessa sekä vastaa tehokkaammin muiden kuin
markkinatalousmaiden luomaan haasteeseen.
EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kauppa ajautui toiseen umpikujaan, kun Yhdysvallat
asetti teräs- ja alumiinitulleja kaupanlaajennuslain 232 pykälän (kansallista
turvallisuutta uhkaava tuonti) nojalla. EU ja Yhdysvallat ovat sopineet 232 pykälän
mukaisten tullien väliaikaisesta poistamisesta (lokakuuhun 2023 asti) EU:n teräksen
ja alumiinin viennin historiallisilta määriltä. Osapuolet sopivat myös pyrkivänsä
järjestelyyn, jolla helpotetaan teräs- ja alumiiniteollisuuden hiilestä irtautumista
ja puututaan joidenkin talouksien muista kuin markkinakäytännöistä aiheutuvaan
ylikapasiteettiin näillä teollisuudenaloilla.
Yhdysvallat oli vuonna 2021 EU:n suurin vientikohde 18,3 prosentin osuudella EU:n
kokonaistavaraviennistä (Kiinan osuus oli 10,3 prosenttia). Yhdysvallat oli EU:n toiseksi
suurin tuontimaa. Sen osuus unioniin tuoduista tavaroista oli 11 prosenttia.

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tavarakauppa 2019–2021 (miljardia euroa)

Vuosi
EU:n

tavaratuonti
Yhdysvalloista

EU:n
tavaravienti

Yhdysvaltoihin

EU:n tase
(tavarat)

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

Lähde: Euroopan komissio, kauppapolitiikan pääosasto
Yhdysvallat on EU:n tärkein kumppani kansainvälisessä palvelukaupassa. Molempien
alueiden taloudet muodostavat yhdessä yli 40 prosenttia maailman BKT:stä ja
yli 40 prosenttia maailman tavara- ja palvelukaupasta. Vuodesta 2016 lähtien
kauppatase on kuitenkin ollut alijäämäinen palvelujen osalta. Tällä hetkellä sen arvo
on 75,3 miljardia euroa.

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen palvelukauppa 2019–2021 (miljardia euroa)
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Vuosi
EU:n

palvelutuonti
Yhdysvalloista

EU:n
palveluvienti

Yhdysvaltoihin

EU:n tase
(palvelut)

2019 229 208,5 - 20,5
2020 2 461,3 1 783,2 - 678,1
2021 305,4 220,8 - 84,6

Lähde: Euroopan komissio, kauppapolitiikan pääosasto
EU ja Yhdysvallat ovat toistensa suurimmat investoijat, ja Yhdysvaltojen
kokonaisinvestoinnit EU:hun ovat kolminkertaiset koko Aasiaan tehtyihin
investointeihin verrattuna. EU:n investoinnit Yhdysvaltoihin ovat noin kahdeksan
kertaa suuremmat kuin EU:n investoinnit Intiaan ja Kiinaan yhteensä. Viime vuosina
on kuitenkin esiintynyt joitakin epäkohtia, ja vuonna 2018 investointivirrat sekä
Yhdysvalloista EU:hun että EU:sta Yhdysvaltoihin ovat olleet negatiivisia. Tämä
tasapainotti EU:n investointitasetta, joka oli 4 227,1 miljardia euroa alijäämäinen
vuonna 2021 verrattuna 260,5 miljardin euron ylijäämään vuonna 2018. Kahdenväliset
suorat investoinnit, jotka ovat luonteeltaan pitkän aikavälin sitoutumista, ovat
selvästi transatlanttisten kauppasuhteiden veturi. Tätä vahvistaa se, että emo- ja
tytäryhtiöiden välinen kauppa EU:ssa ja Yhdysvalloissa muodostaa yli kolmasosan
kaikesta transatlanttisesta kaupasta. Toistensa alueella toimivien eurooppalaisten ja
amerikkalaisten yritysten arvioidaan työllistävän yli 14 miljoonaa ihmistä.

EU:n ja Yhdysvaltojen kahdenvälisten
investointien kannat 2018–2020 (miljardia euroa)

Vuosi
Yhdysvaltojen

suorat ulkomaiset
investoinnit EU:hun

EU:n suorat
ulkomaiset investoinnit

Yhdysvaltoihin
Tase

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

Lähde: Euroopan komissio, kauppapolitiikan pääosasto

EU:N JA KANADAN POLIITTINEN VUOROPUHELU

Kanada on yksi EU:n vanhimmista ja läheisimmistä kumppaneista. EU:n ja Kanadan
yhteistyö, joka perustuu yhteisiin arvoihin, pitkään jatkuneeseen tiiviiseen yhteistyöhön
ja vahvoihin ihmisten välisiin yhteyksiin, on vahvistunut huomattavasti viime vuosina.
Kahdenväliset suhteet käynnistyivät 1950-luvulla taloudellisin perustein ja ovat
kehittyneet läheiseksi strategiseksi kumppanuudeksi. EU ja Kanada tekevät tiivistä
yhteistyötä maailmanlaajuisissa kysymyksissä, joita ovat esimerkiksi ympäristö,
ilmastonmuutos, energiaturvallisuus ja alueellinen vakaus, ja ne ovat läheisiä
kumppaneita G7- ja G20-maiden tapaamisissa. Kanada osallistuu säännöllisesti EU:n
yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioihin, ja se on osallistunut myös
24:een EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntaan vuodesta 2005 lähtien. Kanada kutsuttiin
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14. joulukuuta 2021 virallisesti osallistumaan yksittäisiin pysyvän rakenteellisen
yhteistyön (PRY) sotilaallisen liikkuvuuden hankkeisiin, joilla tehostetaan EU:n ja
Kanadan sotilaallista yhteistyötä.
EU:n ja Kanadan strateginen kumppanuussopimus, joka korvasi vuoden 1976
puitesopimuksen, on laaja-alainen poliittinen sopimus, jonka tavoitteena on lujittaa
kahdenvälistä yhteistyötä erinäisissä ulkopolitiikan ja muiden alojen toimissa, joita
ovat kansainvälinen rauha ja turvallisuus, terrorismin torjunta, kriisinhallinta, merten
turvallisuus, globaalihallinta, energia, liikenne, tutkimus ja kehittäminen, terveys,
ympäristö, ilmastonmuutos ja arktinen alue.
Kanada ja EU allekirjoittivat strategisen kumppanuussopimuksen EU:n ja Kanadan
välisessä huippukokouksessa 30. lokakuuta 2016, ja sopimus sai Euroopan
parlamentin hyväksynnän helmikuussa 2017. Merkittävät osat sopimuksesta ovat olleet
voimassa väliaikaisesti 1. huhtikuuta 2017 alkaen. Heinäkuussa 2022 Belgiasta tuli
22. EU:n jäsenvaltio, joka ratifioi strategisen kumppanuussopimuksen. Sopimusta
sovelletaan täysimääräisesti sen jälkeen, kun se on ratifioitu kaikissa jäsenvaltioissa.
Yhteistyön helpottamiseksi näissä puitteissa on perustettu useita yhteisiä toimielimiä,
ja virkamies- ja ministeritasolla on käyty tiivistä vuoropuhelua. EU:n ja Kanadan
ministeritason sekakomitean kolmas kokous pidettiin 16. toukokuuta 2022 Brysselissä,
ja sen puheenjohtajina toimivat varapuheenjohtaja / korkea edustaja Josep Borrell
ja Kanadan ulkoministeri Mélanie Joly (ks. yhteinen julkilausuma). Viimeisin EU–
Kanada-huippukokous Kanadan pääministerin sekä Eurooppa-neuvoston ja komission
puheenjohtajien välillä järjestettiin paikan päällä Brysselissä 14. kesäkuuta 2021 (ks.
yhteinen julkilausuma ja lehdistötilaisuus).

PARLAMENTTIEN VÄLINEN VUOROPUHELU

Yli 40 vuoden ajan Euroopan parlamentin jäsenet ja heidän kanadalaiset kollegansa
ovat kokoontuneet vuosittain parlamenttien välisissä kokouksissa, joita pidetään
vuorotellen EU:ssa ja Kanadassa, keskustellakseen Kanadan ja EU:n poliittisesta
kehityksestä ja vaihtaakseen näkemyksiä molempia osapuolia kiinnostavista
kysymyksistä, kuten kaupasta, ilmastonmuutoksesta ja muuttoliikkeestä. Suhteista
Kanadaan vastaava Euroopan parlamentin valtuuskunta (joka koostuu parlamenttien
väliseen kokoukseen osallistuvista parlamentin jäsenistä) tapaa vuoden mittaan
säännöllisesti sidosryhmiä näiden parlamenttien välisten kokousten valmistelemiseksi.
Strategisen kumppanuussopimuksen pohjalta 38. parlamenttien välinen kokous
hyväksyi yhteisen julkilausuman, jossa molemmat parlamentit sitoutuivat muuttamaan
parlamenttien välisen kokouksen keskeytymättömäksi vuoropuheluksi säännöllisten
lisäkokousten avulla ja sopivat, että se toimisi vastapainona muille strategisella
kumppanuussopimuksella perustetuille elimille. Maaliskuussa 2019 järjestettiin
40. parlamenttien välinen kokous Strasbourgissa. Covid-19-pandemian aikana
käytiin monia epävirallisia keskusteluja virtuaalisesti. Suhteista Kanadaan vastaava
valtuuskunta järjesti elokuussa 2022 kansainvälisen kaupan valiokunnan kanssa
menestyksekkään yhteiskokouksen, johon osallistui asiantuntijoita ja jossa käsiteltiin
laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) täytäntöönpanoa kuluneiden viiden
vuoden aikana.
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EU:N JA KANADAN TALOUSSUHTEET

Laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (CETA) on tulosta myönteisestä kehityksestä
EU:n ja Kanadan kauppasuhteissa viime vuosikymmenen aikana. Se on
parantanut huomattavasti EU:n ja Kanadan talous-, kauppa- ja investointisuhteita ja
avannut markkinoita molempien osapuolten tavaroille, palveluille ja investoinneille,
julkiset hankinnat mukaan luettuina. Sopimus on myös luonut mahdollisuuksia
kestävälle kasvulle ja heijastanut yhteisiä arvoja kauppaa ja kestävää kehitystä
koskevan luvun ja laajan vuoropuheluvalikoiman, muun muassa sen säännöllisen
kansalaisyhteiskuntafoorumin, kautta. Laaja-alainen talous- ja kauppasopimus
on EU:n ensimmäinen kahdenvälinen taloussopimus, johon sisältyy erityinen
investointituomioistuinjärjestelmä sijoittajien ja valtioiden välisten riitojen ratkaisemista
varten.
Sopimus allekirjoitettiin EU:n ja Kanadan välisessä huippukokouksessa
30. lokakuuta 2016, ja Euroopan parlamentti antoi sille hyväksyntänsä
15. helmikuuta 2017. EU:n toimivaltaan kuuluvien osien väliaikainen soveltaminen alkoi
21. syyskuuta 2017. Sopimusta sovelletaan täysimääräisesti sen jälkeen, kun se on
ratifioitu kaikissa jäsenvaltioissa. Joulukuussa 2020 Romaniasta tuli 15. jäsenvaltio,
joka ratifioi sopimuksen. EU ja Kanada juhlivat 21. syyskuuta 2022 sopimuksen
viidettä vuosipäivää puhdasta teknologiaa käsitelleessä huippukokouksessa ja
julkisessa hybriditapahtumassa, jossa käsiteltiin sopimuksen vaikutuksia ja sen luomia
mahdollisuuksia.
CETA-sekakomitea piti 25. maaliskuuta 2021 toisen kokouksensa seuratakseen
edistymistä sopimuksen täytäntöönpanossa ja pani merkille, miten sopimus on auttanut
EU:ta ja Kanadaa lieventämään covid-19:n taloudellisia vaikutuksia (ks. yleiskatsaus
suorituskyvystä kaupan alalla).
Sopimuksen myötä tiivistyneiden suhteiden pohjalta EU ja Kanada allekirjoittivat
lisäksi 21. kesäkuuta 2021 raaka-aineita koskevan EU:n ja Kanadan strategisen
kumppanuuden edistääkseen edelleen raaka-aineiden arvoketjujen yhdentymistä ja
tehostaakseen yhteistyötään tieteen, teknologian ja innovoinnin sekä ympäristöön,
yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien kriteerien sekä standardien alalla.
Kanada ja EU ovat molemmat kärsineet Yhdysvaltojen teräs- ja alumiinitulleista ja olivat
yhtä mieltä siitä, että tullit eivät ole taloudellisesti perusteltuja eivätkä yhteensopivia
WTO:n sääntöjen kanssa. Näin ollen EU ja Kanada sekä muut sääntöihin perustuvaa
kauppajärjestelmää puolustavat tahot ovat tehostaneet vuoropuheluaan kauppaan
liittyvistä kysymyksistä.
Vuonna 2020 EU oli Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen Kanadan kolmanneksi
suurin kauppakumppani, ja sen osuus Kanadan koko tavaraviennistä ja -tuonnista
oli 8,2 prosenttia. Vuonna 2020 EU:n tavaravienti Kanadaan oli arvoltaan
33,3 miljardia euroa ja tavaratuonti Kanadasta 20 miljardia euroa. Kanada oli
EU:n kansainvälisten kauppakumppaneiden joukossa 11. sijalla vuonna 2021.
Koneet, mineraalituotteet, kuljetusvälineet ja kemikaalit kuuluvat tärkeimpiin tuotteisiin
kumppaneiden keskinäisessä tavarakaupassa.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/canada/eu-canada-agreement/committees-and-dialogues_en
https://www.consilium.europa.eu/fi/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016017
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_5654
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://single-market-economy.ec.europa.eu/news/eu-and-canada-set-strategic-partnership-raw-materials-2021-06-21_en#:~: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_en#:~:text=The%20partnership%20will%20allow%20both,climate%2Dneutral%20and%20digitalised%20economies.
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EU:n ja Kanadan välinen tavarakauppa 2019–2021 (miljardia euroa)

Vuosi EU:n tavaratuonti
Kanadasta

EU:n tavaravienti
Kanadaan

EU:n tase
(tavarat)

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

Lähde: Euroopan komissio, kauppapolitiikan pääosasto
Palvelukauppa on merkittävä osa EU:n ja Kanadan kauppasuhteita. Vuonna 2021 EU:n
palveluviennin arvo Kanadaan nousi 16,2 miljardiin euroon ja EU:n palvelutuonnin arvo
Kanadasta säilyi 12,3 miljardissa eurossa. Kuljetus, matkailu, vakuutus ja viestintä
ovat esimerkkejä aloista, joilla EU:n ja Kanadan palvelukauppa on vilkasta. Vuonna
2020 palvelukauppa Kanadasta EU:hun supistui 21 prosenttia ja EU:sta Kanadaan
33 prosenttia covid-19-pandemian vuoksi.

EU:n ja Kanadan välinen palvelukauppa 2019–2021 (miljardia euroa)

Vuosi EU:n palvelutuonti
Kanadasta

EU:n palveluvienti
Kanadaan

EU:n tase
(palvelut)

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

Lähde: Euroopan komissio, kauppapolitiikan pääosasto
Suorina ulkomaisina investointeina EU ja Kanada investoivat toistensa talouksiin lähes
yhtä paljon vuonna 2018. Vuosina 2019 ja 2020 Kanadan investointien kannan arvo
EU:ssa oli covid-19-pandemian vuoksi 35 prosenttia pienempi eli 239,4 miljardia euroa,
kun taas EU:n investointien kanta Kanadassa supistui 25 prosenttia vuonna 2020.

EU:n ja Kanadan kahdenvälisten investointien kannat 2018–2020 (miljardia euroa)

Vuosi
Kanadan suorat

ulkomaiset
investoinnit EU:hun

EU:n suorat ulkomaiset
investoinnit Kanadaan Tase

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

Lähde: Euroopan komissio, kauppapolitiikan pääosasto

Tuula Turunen
10/2022

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