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Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa
(CETA) z Kanadą
W dniu 30 października 2016 r. po długich dyskusjach Unia Europejska i Kanada podpisały
kompleksową umowę gospodarczo-handlową (CETA). Decyzję Rady o podpisaniu CETA uzupełnia
łącznie 38 oświadczeń i deklaracji oraz wspólny instrument interpretacyjny. Parlament rozpoczął
procedurę zgody, a głosowanie plenarne przewidziano podczas drugiej sesji lutowej.

Kontekst
Negocjacje między UE a Kanadą w sprawie CETA rozpoczęły się w 2009 r., a w 2014 r. ogłoszono ich
zakończenie. Ogólnym celem umowy jest zwiększenie przepływu towarów, usług i inwestycji z korzyścią dla
obu partnerów. Dla UE CETA jest pierwszą kompleksową umową gospodarczą z krajem o wysoko
uprzemysłowionej zachodniej gospodarce. Za wyjątkiem kilku newralgicznych produktów rolnych umowa
eliminuje praktycznie wszystkie cła na towary będące przedmiotem handlu między dwoma partnerami.
Przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju powinny zagwarantować, że rozwój handlu i inwestycji nie
będzie następował ze szkodą, lecz z korzyścią dla ochrony środowiska i rozwoju społecznego. Umowę CETA
podpisano po długich dyskusjach podczas szczytu UE-Kanada w dniu 30 października 2016 r. Łącznie w 38
oświadczeniach i deklaracjach państwa członkowskie, Komisja i Rada wyjaśniają powody, dla których
podpisały CETA. Deklaracje zawierają między innymi szczegóły dotyczące możliwość zakończenia
potencjalnego tymczasowego stosowania umowy. Natomiast we wspólnym instrumencie interpretacyjnym
strony negocjacji uzgodniły, że CETA nie ogranicza ani nie podważa prawa krajów do wprowadzania regulacji
w zakresie usług publicznych, praw pracowniczych i ochrony środowiska. Odwołuje się on bezpośrednio do
art. 31 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, a zatem dokument ten ma moc prawną w razie
interpretacji CETA w przyszłości.

Tymczasowe stosowanie
Ponieważ CETA stanowi „porozumienie mieszane”, musi zostać ratyfikowana zarówno przez UE, jak i przez
(wszystkie) państwa członkowskie, aby mogła na stałe wejść w życie. Rada opowiedziała się za tymczasowym
stosowaniem umowy pod warunkiem uprzedniej zgody Parlamentu Europejskiego. Tymczasowe stosowanie
może obejmować jedynie te części umowy, które wchodzą w zakres kompetencji UE. Dlatego Rada wyłączyła
z tymczasowego stosowania między innymi ochronę inwestycji oraz system trybunałów inwestycyjnych, a
także niektóre elementy rozdziału dotyczącego usług finansowych. Rada przewiduje tymczasowe stosowanie
umowy od dnia 1 marca 2017 r. Traktaty nie określają, jak długo może obowiązywać tymczasowe
stosowanie. Jednak Rada stwierdza, że „jeżeli ratyfikacja CETA zakończy się trwałym i ostatecznym
niepowodzeniem z powodu wyroku trybunału konstytucyjnego lub w wyniku przeprowadzenia innych
procedur konstytucyjnych i formalnej notyfikacji przez rząd danego państwa, tymczasowe stosowanie należy
zakończyć”.

Parlament Europejski
Rada może zawrzeć umowę w imieniu UE jedynie po uzyskaniu zgody Parlamentu. Rada przekazała
Parlamentowi wniosek w sprawie zawarcia umowy, Parlament rozpoczął więc procedurę zgody. W dniu 24
stycznia 2017 r. Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA), będąca komisją przedmiotowo właściwą,
głosowała za przyjęciem CETA. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych nie poparła CETA, natomiast Komisja
Spraw Zagranicznych i Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności zaleciły Parlamentowi wyrażenie zgody.
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