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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) významně posílí vztahy 

mezi EU a Kanadou a je důležitým nástrojem v úsilí EU o vytváření norem celosvětového 

obchodu ve 21. století. 

Kanada a EU sdílejí pevný závazek, pokud jde o demokracii, základní svobody, ochranu 

lidských práv, liberální a otevřený obchod a multilateralismus. Kanada je strategickým 

partnerem EU od roku 1996 a je důležitým spojencem na mezinárodní scéně. Kanada a EU 

úzce spolupracují na řešení globálních výzev, jimiž jsou změna klimatu, lidská práva, 

energetická bezpečnost, řešení konfliktů a nucená migrace. Kanada pravidelně přispívá 

k civilním a vojenským misím EU v oblasti SBOP a je důležitým spojencem NATO. 

Podepsání Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci by bylo silným signálem 

pokračujícího významu a životaschopnosti transatlantických vztahů v době, kdy se oba 

regiony stále více orientují na Asii a další regiony světa.  

Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci je nejmodernější dohodou o volném 

obchodu, o které EU kdy jednala. Obsahuje kapitoly o udržitelném rozvoji, práci a životním 

prostředí, které zahrnují ambiciózní závazky týkající se ochrany životního prostředí 

a pracovních práv. Dohoda obsahuje rovněž opatření, která zajistí účast podniků, odborů, 

organizací občanské společnosti a občanů při provádění sociálních a environmentálních 

ustanovení dohody jako celku. Kromě toho tato dohoda zásadně změnila způsob řešení sporů 

mezi investory a státem. Nový stálý systém soudů pro investice se soudci jmenovanými 

evropskými a kanadskými orgány a odvolacím mechanismem nahradí starý systém 

rozhodčích řízení. Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci by proto byla 

významným krokem ke spravedlivějšímu světovému obchodu založenému na nestranných 

pravidlech. V době, kdy pronikání nových mocností na světovou scénu stále více zpochybňuje 

schopnost Západu vytvářet globální normy a standardy, uzavření Komplexní dohody 

o hospodářské a obchodní spolupráci by posílilo úlohu EU jakožto klíčového globálního 

hráče. 

Tato dohoda je doprovázena dohodou o strategickém partnerství (SPA), jejímž cílem je posílit 

dvoustrannou spolupráci v oblastech, jako je zahraniční a bezpečnostní politika, boj proti 

terorismu, boj proti organizovanému zločinu, udržitelný rozvoj, výzkum a kultura. Tyto dvě 

dohody umožní další upevnění vztahů mezi EU a Kanadou, což bude přínosem pro občany 

na obou stranách Atlantiku. S ohledem na probíhající obchodní jednání s USA a Mexikem 

představuje Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci první krok k širší 

severoatlantické oblasti volného obchodu. 

Vzhledem k politickým a hospodářským přínosům plynoucím z úspěšného uzavření 

Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci a jejímu pozitivnímu příspěvku 

k pravidlům světového obchodu navrhovatel navrhuje, aby Výbor pro zahraniční věci 

doporučil vyjádřit souhlas s touto dohodou. 

****** 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, 

aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s rozhodnutím Rady o uzavření Komplexní dohody 

o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií 
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