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Zmena na čele Kancelárie veľvyslanectva Kanady
Od 1. augusta 2008 vedie Kanceláriu veľvyslanectva Kanady
v Bratislave Georges Lemieux, ktorý vo funkcii chargé d’affaires
nahradil odchádzajúceho Johna Broadbenta. Georges Lemieux
prišiel na Slovensko z Nórska, kde pôsobil ako obchodný radca.
V tejto funkcii pôsobil predtým aj na misiách v Prahe, Caracase,
Philadelphii, Dillí a Düsseldorfe.

KANADA A EURÓPSKA ÚNIA
Kanada a Európska únia: politické vzťahy
Vzťahy medzi Európou a Kanadou sú samozrejme oveľa staršie ako
Rímska zmluva či prvá zmluva medzi Kanadou a EHS v oblasti
atómovej spolupráce z roku 1959. Európa stála pri samom zrode
Kanady a európski prisťahovalci Kanadu
vlastne spoluvytvárali. Je preto pochopiteľné,
že Kanada a Európska únia (EU) sú si blízke
v celom
rade
zahranično-politických,
ekonomických
aj
sociálnych
tém
a predovšetkým sa v posledných päťdesiatich
rokoch z kanadsko-európskej ekonomickej
spolupráce stalo významné strategické
spojenectvo. Počas vlády Stephena Harpera, Angely Merkelovej
a Nicolasa Sarcozyho dochádza k obnoveniu rokovaní medzi
najvyššími predstaviteľmi EU a Kanady, ktoré idú ruka v ruke
s prehlbovaním transatlantických vzťahov. Za tri prioritné okruhy
oblastí vo vzťahoch EU a Kanady sa v súčasnosti označujú: mier
a bezpečnosť, ekonomická spolupráca a energetika a klimatické
zmeny. Kanada sa veľmi aktívne zapája do operácií Európskej
bezpečnostnej a obrannej politiky – misia Alhea a policajná misia
EUPM v Bosne a Hercegovine či EUPOL v Kinshase a Afganistane.
Kanadsko-európska spolupráca sa dlhodobo zameriava aj na vedu
a školstvo. Spornými témami naopak aj naďalej zostávajú otázky
dovozu geneticky modifikovaných potravín a lovu tuleňov v Kanade,
na ktorý niektoré štáty EU reagovali zákazom dovozu tuleních
produktov. Európska komisia navrhla v júli tohto roku zákaz dovozu
tuleních produktov do všetkých členských krajín. Posledný samit
Kanada-EU sa konal v júni 2007 v Berlíne, tohtoročný sa uskutoční
v septembri v Montreale. www.international.gc.ca/canada-europa/EU

Kanada a Európska únia:
ekonomické a obchodné vzťahy
Z ekonomického pohľadu predstavuje Európska únia pre Kanadu
obrovský trh, investora ale aj konkurenta. Bývalý kanadský minister
medzinárodného obchodu a dnešný minister zahraničných vecí David
Emerson nedávno označil obchodné vzťahy medzi Európskou úniou
a Kanadou za veľmi silné s tým však, že nedosahujú svoj plný
potenciál. EU predstavuje pre Kanadu najdôležitejšieho obchodného
partnera po Spojených štátoch. V roku 2007 dosiahla vzájomná
obchodná výmena medzi Kanadou a krajinami EU 110 miliárd
kanadských dolárov (viac ako dvojnásobok oproti roku 2002).
Historicky najväčším odbytiskom kanadských výrobkov je Veľká
Británia s vývozmi presahujúcimi 13 miliárd dolárov ročne. Podľa
Davida Emersona sú súčasnou prioritou kanadsko-európskych
vzťahov hlavne investície. Európska únia predstavuje druhú
najdôležitejšiu destináciu kanadských investícií a rovnaké miesto
zaujíma aj v oblasti priamych zahraničných investícií v Kanade (údaje
za rok 2007). V roku 2007 činili obojstranné investície 260 miliárd

dolárov. Po prerušených rokovaniach o zmluve o podpore vzájomného
obchodu a investícií (Trade and Investment Enhancement Agreement,
TIEA) v roku 2006 vyjadrila vláda v júni 2007 záujem posilniť
ekonomické spojenectvo s EU. V tomto roku Kanada podpísala
dohodu o voľnom obchode s krajinami EFTA (pozri Mozaika 3/2008)
a minister Emerson v júni tohto roku vyjadril nádej, že práve táto
dohoda a jej fungovanie v praxi ukáže, že Kanada má záujem a je
schopná dosiahnuť bezbariérový obchod s Európskou úniou.
S výnimkou poľnohospodárskych komodít, kde v súčasnosti tarifné
bariéry presahujú 17%, tarifné prekážky zásadným spôsobom nebránia
obchodu medzi EU a Kanadou, a to aj napriek tomu, že v niektorých
odvetviach ako je drevospracujúci a automobilový priemysel alebo
spracovanie hliníka tarifné bariéry pretrvávajú. Hlavným problémom
vzájomného obchodu sú veľmi zložité regulačné opatrenia na
obidvoch stranách (hlavne v chemickom a farmaceutickom priemysle).
Práve zjednodušenie komplikovaných nariadení a vytvorenie
praktických návodov pre podnikateľov, ako sa s reguláciami
vysporiadať, je okrem mobility pracovnej sily na programe agendy
tohtoročného montrealského samitu.
www.statcan.ca
www.ppforum.ca

Spolupráca vo vede a technológiách
Európska únia predstavuje pre Kanadu druhého najväčšieho partnera
v oblasti vedy a technológií. V roku 1995 podpísali zástupcovia
Kanady a EU zmluvu o vedeckej a technickej spolupráci. Zmluva
umožňuje kanadským vedcom participovať na výskumných
programoch pod záštitou EU a naopak. Zo začiatku pokrývala len
niektoré sektory, napríklad rybolov, poľnohospodárstvo, informačné
technológie či telekomunikácie. V roku 1998 bola spolupráca rozšírená
na všetky oblasti vedy a výskumu. Jedným z konkrétnych príkladov je
prístup kanadských vedcov a odborníkov k 7. rámcovému programu
EU, ktorý je súčasťou medzinárodných štipendií Marie Curie.
Propagáciu spoločných projektov má okrem iného na starosti aj
www.era-can.ca
nezisková organizácia ERA-Canada.

Partneri vo vzdelávaní
Spolupráca medzi EU a Kanadou v oblasti školstva, vzdelávania
a mládeže bola formálne definovaná dohodou z roku 1995 a patrí
medzi kľúčové odvetvia vo vzájomných vzťahoch. Program bol
obnovený v roku 2006 s platnosťou do roku 2013 a jeho cieľom
je podporiť viac ako 210 projektov so zameraním na
medzinárodnú mobilitu mladých ľudí a odborné vzdelávanie. Na
financovaní programu sa podieľa kanadská vláda (ministerstvá
zahraničných vecí a obchodu a ministerstvo pre ľudské zdroje)
spolu s Európskou komisiou. Spojené konzorciá inštitúcií
vyššieho vzdelávania môžu podávať svoje žiadosti na
medzinárodné projekty s výmenou študentov. Európskej
problematike sa venujú štyri výskumné centrá na Carleton
University v Ottawe, McGill University v Montreale, University
of British Columbia vo Vancouveri a York University v Toronte.
Viac informácií o grantoch a podmienkach nájdete na:
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html.

Viete, že…
v oblasti leteckej dopravy je na dosah komplexná dohoda o poskytovaní
služieb v leteckej preprave, ktorá Kanade umožní prejsť od 19
individuálnych dohôd k jednej spoločnej európskej zmluve? Po právnej
stránke dohoda umožní prepravcom lietať z ktoréhokoľvek miesta EU
kamkoľvek do Kanady a vznikne tak akési „otvorené nebo“.

