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KORT BEGRUNDELSE 

Den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) vil betyde en markant styrkelse af 

forbindelserne mellem EU og Canada og er et vigtigt instrument i EU's bestræbelser på at 

præge standarderne for verdenshandelen i det 21. århundrede. 

Canada og EU lægger begge stor vægt på demokrati, grundlæggende friheder, beskyttelse af 

menneskerettighederne, liberal og åben handel og multilateralisme. Canada har været en af 

EU's strategiske partnere siden 1996 og er en vigtig allieret på den internationale scene. 

Canada og EU har arbejdet tæt sammen om globale udfordringer såsom klimaforandringer, 

menneskerettigheder, energisikkerhed, konfliktløsning og tvungen migration. Canada bidrager 

regelmæssigt til EU's civile og militære FSFP-missioner og er en central allieret i NATO. 

Indgåelsen af CETA sender et stærkt signal om det transatlantiske forholds fortsatte vigtighed 

og betydning i en tid, hvor begge regioner i stigende grad orienterer sig mod Asien og andre 

regioner i verden.  

CETA er den mest moderne frihandelsaftale, som EU nogensinde har forhandlet på plads. 

Den indeholder kapitler om bæredygtig udvikling, arbejdskraft og miljø, som omfatter 

ambitiøse forpligtelser på miljøbeskyttelsesområdet og arbejdstagerrettigheder. Aftalen 

omfatter også foranstaltninger, der skal sikre, at erhvervslivet, fagforeninger, 

civilsamfundsorganisationer og borgere deltager i gennemførelsen af de sociale og 

miljømæssige bestemmelser og af aftalen generelt. Hertil kommer, at CETA har 

revolutioneret den måde, hvorpå tvister mellem investorer og stater bilægges. Et nyt 

permanent investeringsdomstolssystem med dommere udpeget af europæiske og canadiske 

myndigheder og en appelmekanisme erstatter det gamle mæglingssystem. CETA markerer 

derfor et afgørende skridt mod en mere retfærdig og rimelig regelbaseret verdenshandel. I en 

tid, hvor nye magter på verdensscenen i stigende grad stiller spørgsmålstegn ved Vestens evne 

til at udforme de globale normer og standarder, betyder indgåelsen af CETA en styrkelse af 

EU's rolle som en global aktør. 

CETA ledsages af en strategisk partnerskabsaftale (SPA), som sigter på at intensivere det 

bilaterale samarbejde på områder såsom udenrigs- og sikkerhedspolitik, terrorbekæmpelse, 

bekæmpelse af organiseret kriminalitet, bæredygtig udvikling, forskning og kultur. Sammen 

vil de to aftaler muliggøre en yderligere styrkelse af forbindelserne mellem EU og Canada til 

fordel for borgerne på begge sider af Atlanterhavet. I lyset af de igangværende forhandlinger 

med USA og Mexico udgør CETA det første led i et større Nordatlantisk frihandelsområde. 

I betragtning af de politiske og økonomiske fordele, som den vellykkede indgåelse af CETA 

medfører, og dens positive bidrag til reglerne for verdenshandelen, foreslår ordføreren, at 

Udenrigsudvalget anbefaler at godkende denne aftale. 

****** 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 

udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- 

og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens 

medlemsstater på den anden side godkendes. 
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