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 ET 

LÜHISELGITUS 

Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping (CETA) tugevdab märkimisväärselt ELi ja 

Kanada vahelisi suhteid ning on oluline vahend ELi jõupingutustes kujundada 21. sajandi 

ülemaailmse kaubanduse standardeid.  

Nii Kanada kui ka EL on end tugevalt sidunud demokraatia, põhivabaduste ja inimõiguste 

kaitsega, liberaalse ja avatud kaubanduse ning mitmepoolsusega. Kanada on olnud ELi 

strateegiline partner alates 1996. aastast ning on oluline liitlane rahvusvahelisel areenil. 

Kanada ja EL on teinud tihedat koostööd seoses ülemaailmsete probleemidega, nagu 

kliimamuutused, inimõigused, energiajulgeolek, konfliktide lahendamine ja sundränne. 

Kanada toetab regulaarselt ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tsiviil- ja sõjalisi missioone 

ning on tähtis NATO liitlane. Ajal, mil mõlemad piirkonnad pööravad üha enam tähelepanu 

Aasiale ja maailma teistele piirkondadele, on CETA sõlmimine tugev märk Atlandi-ülese 

suhte kasvavast tähtsusest ja elujõust.  

CETA on ajakohaseim vabakaubandusleping, mille üle EL eales on läbirääkimisi pidanud. 

See sisaldab peatükke säästva arengu, tööjõu ja keskkonna kohta, mis hõlmavad ulatuslike 

kohustuste võtmist seoses keskkonnakaitse ja tööõigustega. Leping hõlmab ka meetmeid 

ettevõtete, ametiühingute, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja kodanike osalemise 

tagamiseks sotsiaalsete ja keskkonnasätete ning lepingu üldisemal rakendamisel. Lisaks 

muudab CETA põhjalikult investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise moodust. Vana 

vahekohtusüsteem asendatakse uue püsiva investeerimiskohtu süsteemiga, kus kohtunikud 

nimetatakse ametisse Euroopa ja Kanada ametiasutuste poolt, ja apellatsioonimehhanismiga. 

CETA oleks seega ülioluline samm õiglasema ja võrdsema eeskirjadel põhineva ülemaailmse 

kaubanduse suunas. Ajal, kui uute jõudude esilekerkimine maailmas seab üha enam kahtluse 

alla Lääne võime kujundada ülemaailmseid norme ja standardeid, tugevdaks CETA 

sõlmimine ELi juhtivat ülemaailmset rolli. 

CETAga kaasneb strateegilise partnerluse leping (SPA), mille eesmärk on tugevdada 

kahepoolset koostööd sellistes valdkondades nagu välis- ja julgeolekupoliitika, 

terrorismivastane võitlus, võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu, säästev areng, teadus ja 

kultuur. Need kaks lepingut aitavad koos kaasa ELi ja Kanada suhete tugevnemisele ning 

toovad kasu kodanikele mõlemal pool Atlandi ookeani. Seoses käimasolevate 

kaubandusläbirääkimistega USA ja Mehhiko vahel kujutab CETA esimest olulist osa laiemast 

Põhja-Atlandi vabakaubanduspiirkonnast. 

Võttes arvesse CETA edukast sõlmimisest tulenevat poliitilist ja majanduslikku kasu ning 

lepingu positiivset panust ülemaailmse kaubanduse eeskirjadesse, teeb raportöör 

väliskomisjonile ettepaneku nimetatud lepingu sõlmimine heaks kiita. 

****** 

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda Euroopa 

Parlamendile soovituse kiita heaks ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Kanada ja 

teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja 

kaubanduslepingu sõlmimise kohta. 
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