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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA) θα ενισχύσει σημαντικά τις σχέσεις 

ΕΕ-Καναδά και αποτελεί σημαντικό μέσο στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ να 

διαμορφώσει τα πρότυπα του παγκόσμιου εμπορίου στον 21ο αιώνα. 

Ο Καναδάς και η ΕΕ μοιράζονται μια ισχυρή προσήλωση στη δημοκρατία, τις θεμελιώδεις 

ελευθερίες, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ελεύθερο και ανοικτό εμπόριο 

και την πολυμερή συνεργασία. Ο Καναδάς αποτελεί στρατηγικό εταίρο της ΕΕ από το 1996 

και σημαντικό σύμμαχο στη διεθνή σκηνή. Ο Καναδάς και η ΕΕ έχουν συνεργαστεί στενά σε 

παγκόσμια προβλήματα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 

ενεργειακή ασφάλεια, η επίλυση συγκρούσεων και οι αναγκαστικές μεταναστεύσεις. Ο 

Καναδάς συμμετέχει τακτικά στις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ στο 

πλαίσιο της ΚΠΑΑ και αποτελεί σημαντικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Η σύναψη της CETA θα 

δώσει ένα ισχυρό μήνυμα για τη διαρκή σημασία και τον καίριο ρόλο της διατλαντικής 

σχέσης, σε μια περίοδο όπου οι δύο περιφέρειες στρέφονται ολοένα περισσότερο προς την 

Ασία και άλλες περιοχές του κόσμου.  

Η CETA αποτελεί την πλέον σύγχρονη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που έχει ποτέ 

διαπραγματευτεί η ΕΕ. Περιλαμβάνει κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εργασία και το 

περιβάλλον, τα οποία περιέχουν φιλόδοξες δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 

και τα εργασιακά δικαιώματα. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης μέτρα για να διασφαλιστεί η 

συμμετοχή των επιχειρήσεων, των συνδικάτων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

και των μεμονωμένων πολιτών στην εφαρμογή των κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

διατάξεων και της συμφωνίας συνολικά. Παράλληλα, η CETA επέφερε ριζικές αλλαγές στον 

τρόπο διευθέτησης των διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους. Το προηγούμενο σύστημα 

διαιτησίας θα αντικατασταθεί από ένα νέο, μόνιμο Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων, με 

δικαστές που θα διορίζουν οι ευρωπαϊκές και οι καναδικές αρχές, καθώς και από έναν 

μηχανισμό προσφυγής. Η CETA θα αποτελέσει, επομένως, ένα κρίσιμο βήμα για ένα 

δικαιότερο, πιο ισότιμο και βασισμένο σε κανόνες παγκόσμιο εμπόριο. Σε μια εποχή που η 

ικανότητα της Δύσης να διαμορφώνει παγκόσμιους κανόνες και πρότυπα τίθεται διαρκώς υπό 

αμφισβήτηση λόγω της ανάδυσης νέων δυνάμεων στην παγκόσμια σκηνή, η σύναψη της 

CETA θα ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ ως βασικού παράγοντα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η CETA συνοδεύεται από μια στρατηγική συμφωνία εταιρικής σχέσης (ΣΣΕΣ), η οποία 

αποσκοπεί στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική 

και πολιτική ασφάλειας, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου 

εγκλήματος, η βιώσιμη ανάπτυξη, η έρευνα και ο πολιτισμός. Οι δύο συμφωνίες μαζί θα 

επιτρέψουν την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων ΕΕ-Καναδά, για το κοινό καλό των 

πολιτών στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Υπό το πρίσμα των εν εξελίξει εμπορικών 

διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και το Μεξικό, η CETA αποτελεί το πρώτο βήμα για μια 

ευρύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον Βόρειο Ατλαντικό. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πολιτικά και οικονομικά οφέλη που απορρέουν από την επιτυχή 

σύναψη της CETA, καθώς και τη θετική συμβολή της στους κανόνες παγκόσμιου εμπορίου, ο 

συντάκτης προτείνει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να συστήσει την έγκριση της εν 

λόγω συμφωνίας. 
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Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο την έγκριση του σχεδίου απόφασης 

του Συμβουλίου για τη σύναψη συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) 

μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, 

αφετέρου. 
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