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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului economic și 

comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și 

statele sale membre, pe de altă parte 

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE)) 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (10975/2016), 

– având în vedere proiectul de Acord economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre 

Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte 

(10973/2016), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu, în conformitate cu articolul 

43 alienatul (2), articolul 91, articolul (100) alineatul (2), articolul 153 alineatul (2), 

articolul 192 alineatul (1), articolul 207 alineatul (4), articolul 218 alineatul (6) al doilea 

paragraf litera (a)(v), precum și articolul 2018 alineatul (7) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (C8-0438/2016), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional, avizul Comisiei 

pentru afaceri externe, avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 

sociale și Avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-

0009/2017), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Canadei. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Negocierile dintre UE și Canada privind un acord economic și comercial cuprinzător între UE 

și Canada (CETA), inițiate în cadrul summitului UE-Canada, desfășurat la Praga la 6 mai 

2009, au fost încheiate în cadrul summitului UE-Canada desfășurat la Ottawa la 26 

septembrie 2014. În timpul examinării juridice, încheiate la 29 februarie 2016, au mai fost 

efectuate o serie de modificări, îndeosebi la capitolul privind investițiile. 

CETA este primul acord de liber-schimb (ALS) pe care UE l-a încheiat cu un altă economie 

majoră din cadrul OCDE. De asemenea, este cel mai ambițios acord încheiat atât de UE, cât și 

de Canada. Grație CETA, întreprinderile europene vor beneficia de cel mai bun tratament pe 

care Canada l-a oferit vreunui partener comercial, ceea ce va crea condiții de concurență 

echitabile pentru întreprinderile europene pe piața canadiană.  

Canada este un puternic partener comercial și de investiții pentru Uniunea Europeană. Canada 

este de asemenea un partener strategic, cu care împărtășim un trecut întemeiat pe valori și 

interese comune. Canada se situează pe locul 12 în rândul celor mai importanți parteneri 

comerciali ai UE. În ceea ce privește Canada, UE este cel de al doilea partener comercial ca 

importanță (după SUA). Canada este, de asemenea, cel de al patrulea investitor în UE în 

ordinea importanței. În 2015, Uniunea Europeană a importat mărfuri din Canada în valoare de 

28,3 miliarde EUR și a exportat mărfuri în valoare de 35,2 miliarde EUR, o cifră care se 

preconizează că va crește cu peste 20%, atunci când acordul va fi pus în aplicare pe deplin. 

Comerțul cu mărfuri Încă din prima zi, CETA va elimina aproape toate taxele vamale, în 

cuantum de 400 de milioane de euro pentru mărfurile originare din UE. Cu toate acestea, 

există anumite restricții în ceea ce privește accesul liber pe piață, inclusiv un număr redus de 

produse agricole, serviciile publice, serviciile audiovizuale și serviciile de transport. Mai 

multe produse agricole considerate sensibile fie vor fi oferite ca și cote (și anume produsele 

lactate) sau vor fi excluse în totalitate (carnea de pasăre și ouăle). 

În afară de reducerea taxelor vamale, acordul prevede alte măsuri care ar trebui să contribuie 

la reducerea costurilor pentru producători, cum ar fi recunoașterea reciprocă a așa-numitelor 

„certificate de evaluare a conformității” pentru o gamă largă de produse, de la produse 

electrice la jucării. De exemplu, dacă o întreprindere din UE dorește să exporte jucării, 

produsul său va trebui testat doar o singură dată, în Europa, pentru a obține un certificat 

valabil pentru Canada, economisind astfel timp și bani. 

Comerțul cu servicii CETA va oferi furnizorilor de servicii europeni un nou acces, mai bun, 

la piețe în care întreprinderile din UE sunt lideri mondiali, mergând de la serviciile maritime, 

telecomunicații și inginerie, până la serviciile de mediu și de contabilitate. Aceasta va facilita 

furnizorilor de servicii să se deplaseze între UE și Canada pentru a sta în contact cu clienții 

lor. CETA va institui, de asemenea, un cadru care simplifică recunoașterea calificărilor 

profesionale, de exemplu pentru arhitecți. 

Acordul marchează prima dată când UE a convenit să deschidă accesul pe piață în sectorul 

serviciilor pe baza unei liste negative: aceasta înseamnă că toate piețele de servicii sunt 

liberalizate, cu excepția celor excluse în mod explicit. Excluderile cuprind serviciile publice, 

cum ar fi asistența medicală, educația și alte servicii sociale, precum și distribuția apei, 

serviciile audiovizuale și anumite servicii aeriene.  
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Achizițiile publice Canada a deschis accesul la licitațiile publice pentru întreprinderile din 

UE într-o mai mare măsură decât pentru oricare dintre ceilalți parteneri comerciali ai săi. 

Întreprinderile din UE vor putea să participe la licitații pentru a furniza bunuri și servicii nu 

numai la nivel federal, ci și la nivelul provinciilor și al municipalităților canadiene, fiind 

primele întreprinderi din afara Canadei autorizate să facă acest lucru. Piața canadiană a 

achizițiilor la nivel provincial este estimată a fi de două ori mai mare decât echivalentul său la 

nivel federal. Canada a convenit, de asemenea, să mărească transparența prin publicarea 

tuturor licitațiilor sale publice pe un singur site de internet. Accesul la informații este unul 

dintre cele mai mari obstacole pentru întreprinderile mai mici în ceea ce privește obținerea 

accesului la piețele internaționale, astfel că acest lucru va fi deosebit de important pentru 

IMM-urile din Europa. 

Indicațiile geografice (IG) 

Un interes ofensiv important al UE în cadrul negocierilor comerciale a fost o mai bună 

protecție pentru indicațiile geografice și pentru produsele specializate cu valoare mai ridicată, 

cum ar fi Beyerisches Bier din Germania sau Mortadella Bologna din Italia. În cele din urmă, 

Canada a fost de acord să ofere protecție pentru mai mult de 140 de IG ale produselor 

alimentare și băuturilor la un nivel echivalent cu cel asigurat în UE. CETA va asigura că 

numai produsele originale pot fi vândute în Canada sub aceste nume. O listă a respectivelor 

IG este inclusă în anexa 20A la acord și poate fi completată ulterior cu alte IG. 

Investițiile CETA a fost primul acord economic al UE după Tratatul de la Lisabona care 

cuprinde un capitol consacrat special investițiilor, inclusiv toate dispozițiile pertinente în 

materie de protecție a investițiilor. În urma unei dezbateri publice intense și a unei poziții 

clare împotriva ISDS în Parlamentul European, Comisia a prezentat o nouă abordare pentru 

protecția investițiilor în septembrie 2015, care a fost acceptată în întregime de guvernul 

canadian.  CETA prevede acest nou sistem jurisdicțional în materie de investiții și întărește 

normele privind protecția investițiilor. El garantează dreptul guvernelor statelor membre ale 

UE de a legifera în interesul cetățenilor lor, încurajând, în același timp, investitorii străini prin 

protecția investițiilor lor. De asemenea, noul sistem face soluționarea litigiilor în materie de 

investiții mai echitabilă și mai transparentă. Ca atare, el constituie un pas important în direcția 

obiectivului final al UE - acela al unui tribunal internațional al investițiilor. 

Instrument comun de interpretare 

În momentul semnării, Canada și UE și statele sale membre au adoptat un instrument comun 

de interpretare.   Acest instrument prevede, în sensul articolului 31 din Convenția de la Viena  

privind dreptul tratatelor, o declarație referitoare la ceea ce au convenit părțile cu privire la o 

serie de dispoziții ale CETA care au făcut obiectul dezbaterilor și preocupărilor publice și 

oferă o interpretare convenită a acestora.   Aceasta include impactul CETA asupra capacității 

guvernelor de a reglementa în interesul public, precum și dispoziții privind protejarea 

investițiilor, soluționarea litigiilor, dezvoltarea sustenabilă, drepturile lucrătorilor și protecția 

mediului.   Ca atare, instrumentul este parte integrantă a acordului. 

Concluzii  

Canada este cea mai dezvoltată economie cu care UE a negociat un acord de liber-schimb 
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până în prezent. Acordul final reprezintă un rezultat echilibrat și cuprinzător, cu o valoare 

economică semnificativă pentru UE, în deplină concordanță cu ceea ce a fost prevăzut în 

mandatul de negociere și în rezoluția adoptată de Parlamentul European1. Acesta va contribui 

la generarea creșterii economice și a locurilor de muncă atât de necesare, susținând totodată 

pe deplin standardele ridicate ale Europei în domenii precum siguranța alimentară, protecția 

mediului și drepturile lucrătorilor. El cuprinde multe elemente noi - privilegiile obținute 

privind indicațiile geografice sau accesul pe piață pentru nave și anumite servicii maritime nu 

au fost niciodată în trecut acordate de Canada unui partener comercial. În același timp, 

rezultatul protejează, de asemenea, interesele speciale sensibile pentru UE, nu în ultimul rând 

în sectorul agricol sau în sectorul serviciilor publice.  

Dincolo de aspectele economice, acordul are, de asemenea, o importanță geopolitică, deoarece 

va consolida relațiile dintre UE și unul dintre aliații noștri cei mai apropiați. 

Prin urmare, raportorul recomandă pe deplin aprobarea acestui acord. 

  

                                                 
1 Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 
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29.11.2016 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE 

destinat Comisiei pentru comerț internațional 

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului economic și 

comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele 

sale membre, pe de altă parte 

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE)) 

Raportor pentru aviz: Charles Tannock 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA) va întări semnificativ relațiile dintre UE 

și Canada și reprezintă un instrument important în eforturile UE de a defini standardele 

comerțului mondial în secolul al XXI-lea. 

Canada și UE împărtășesc același angajament puternic față de democrație, libertățile 

fundamentale, protecția drepturilor omului, comerțul liberal și deschis și multilateralism. 

Canada, partener strategic al UE din 1996, este un aliat important pe scena internațională. 

Canada și UE au cooperat strâns pentru a răspunde provocărilor globale, cum ar fi schimbările 

climatice, drepturile omului, securitatea energetică, soluționarea conflictelor și migrația 

forțată. Canada contribuie în mod regulat la misiunile civile și militare ale UE în cadrul PSAC 

și este un aliat important în NATO. Încheierea CETA ar reprezenta un semnal puternic care 

reflectă importanța constantă și vigoarea relației transatlantice, într-un moment în care ambele 

regiuni își îndreaptă tot mai mult preferințele spre Asia și spre alte regiuni ale lumii.  

CETA este cel mai modern acord de liber schimb pe care UE l-a negociat vreodată. Acordul 

conține capitole privind dezvoltarea durabilă, forța de muncă și mediul, capitole care conțin 

angajamente ambițioase vizând protecția mediului și drepturile lucrătorilor. Acordul include, 

de asemenea, măsuri care garantează participarea întreprinderilor, a sindicatelor, a 

organizațiilor societății civile și a cetățenilor la punerea în aplicare a dispozițiilor sociale și de 

mediu și a acordului în ansamblu. În plus, CETA a revoluționat modul în care sunt soluționate 

litigiile dintre investitori și stat. Vechiul sistem de arbitraj va fi înlocuit de un nou sistem 

jurisdicțional permanent în materie de investiții, care va avea judecători numiți de autoritățile 

europene și canadiene și un mecanism de recurs. CETA ar reprezenta, așadar, un pas 

fundamental spre un comerț global bazat pe norme, mai corect și mai echitabil. Într-un 

moment în care emergența unor puteri noi pe plan mondial pune din ce în ce mai mult sub 

semnul întrebării capacitatea Occidentului de a defini normele și standardele mondiale, 

încheierea CETA ar consolida rolul UE ca actor global de prim-plan. 
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CETA este însoțit de un Acord de parteneriat strategic (APS), care urmărește să intensifice 

cooperarea bilaterală în domenii precum politica externă și de securitate, combaterea 

terorismului, lupta împotriva criminalității organizate, dezvoltarea durabilă, cercetarea și 

cultura. Împreună, cele două acorduri vor conduce la relații între UE și Canada și mai 

puternice, de care vor beneficia cetățenii de pe ambele maluri ale Atlanticului. În contextul 

negocierilor comerciale în curs cu SUA și Mexicul, CETA reprezintă prima etapă în 

construirea unei zone de liber schimb mai mari în zona Atlanticului de Nord. 

Având în vedere avantajele politice și economice ale încheierii CETA și contribuția sa 

pozitivă la regulile comerțului mondial, raportorul propune Comisiei pentru afaceri externe să 

recomande aprobarea acestui acord. 

****** 

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă 

în fond, să recomande Parlamentului aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind 

încheierea unui acord economic și comercial cuprinzător dintre Canada, pe de o parte, și 

Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte. 
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8.12.2016 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI 
SOCIALE 

destinat Comisiei pentru comerț internațional 

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului economic și 

comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele 

sale membre, pe de altă parte 

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE)) 

Raportor pentru aviz: Georgi Pirinski 

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Rezultatul final marcant al CETA trebuie să fie crearea de locuri de muncă decente, creșteri 

salariale echilibrate și posibilități mai mari de antreprenoriat. Cu toate acestea, în ceea ce 

privește crearea de locuri de muncă decente, datele empirice bazate pe modele reale indică, în 

cel mai bun caz, creșteri globale marginale de cel mult 0,018% de-a lungul unei perioade de 

aplicare de 6 până la 10 ani. În plus, unele studii recente care folosesc astfel de modele 

estimează pierderi de locuri de muncă reale de 204 000 pentru UE în ansamblu, incluzând 

45 000 pentru Franța, 42 000 pentru Italia și 19 000 pentru Germania. Mai mult, evaluarea 

impactului asupra dezvoltării durabile realizată în 2011 indică importante tulburări sectoriale, 

care pot duce la creșterea șomajului pe termen lung. 

În ceea ce privește salariile, potrivit datelor obținute, acordul ar contribui la mărirea decalajului 

dintre veniturile lucrătorilor necalificați cele ale lucrătorilor calificați, determinând astfel 

creșterea inegalităților și a tensiunilor sociale. Mai mult, se preconizează efecte considerabile 

de redistribuire a veniturilor naționale, care se traduc, în cazul UE, printr-o creștere de 0,66% 

în favoarea deținătorilor de capital, adâncind astfel fracturile sociale. 

Acordul nu cuprinde niciun capitol care să prevadă măsuri specifice de protejare a IMM-urilor. 

În prezent, există 20,9 milioane de IMM-uri în UE (93% având mai puțin de 10 angajați), dar 

numai 619 000 exportă în afara UE. În mediul liberalizat creat de CETA, aceste IMM-uri vor 

fi expuse întregii forțe a concurenței din partea marilor corporații transnaționale din America 

de Nord, punând astfel în pericol 90 de milioane de locuri de muncă (67% din totalul locurilor 

de muncă) pe care le asigură. 

Deși CETA conține un capitol special privind comerțul și forța de muncă, există un decalaj 

evident între nivelurile de protecție avute în vedere pentru investitori și pentru drepturile și 

interesele lucrătorilor. Statutul privilegiat acordat investitorilor prin sistemul jurisdicțional în 

materie de investiții contrastează puternic cu mecanismul de consultare, avut în vedere pentru 

protejarea intereselor și drepturilor lucrătorilor. 

Mai mult decât atât, Canada nu a ratificat până în prezent Convenția OIM privind dreptul de 
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organizare și negociere colectivă, și nici nu are încă un sistem de sancțiuni pentru cazurile de 

încălcare ale drepturilor și reglementărilor în domeniul muncii și social. 

Există un efect dovedit de descurajare a comerțului cu țările în curs de dezvoltare (preponderent 

africane, în acest caz), când se facilitează comerțul nord-nord. Acest lucru este deosebit de 

nociv, dat fiind imperativul de a încuraja realizarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă 2030 

ale ONU, aceasta fiind singura modalitate de a depăși inegalitățile tot mai mari dintre țările 

dezvoltate și țările în curs de dezvoltare și de a face față presiunilor migrației, aflate în creștere 

rapidă. 

Persistă îndoieli majore legate de compatibilitatea clauzei privind sistemul jurisdicțional în 

materie de investiții cu dreptul UE în vigoare, precum și de principiul aplicării provizorii. 

Prin urmare, se simte obligată să recomande Comisiei pentru comerț internațional să refuze 

aprobarea acordului. 

 

****** 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru comerț 

internațional, competentă în fond, să recomande Parlamentului să refuze aprobarea propunerii 

de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord economic și comercial cuprinzător 

(CETA) între Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă 

parte. 
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