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BEKNOPTE MOTIVERING 

De Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) zal de betrekkingen tussen de EU 

en Canada aanzienlijk versterken en vormt een belangrijk instrument in het kader van de EU-

inspanningen om de normen voor de mondiale handel in de 21e eeuw vorm te geven. 

Canada en de EU hechten beide zeer veel waarde aan democratie, fundamentele vrijheden, de 

bescherming van de mensenrechten, liberale en open handel en multilateralisme. Canada is 

sinds 1996 een strategische partner van de EU en is een belangrijke bondgenoot op het 

internationale toneel. Canada en de EU hebben nauw samengewerkt in het kader van 

mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, mensenrechten, energieveiligheid, 

conflictresolutie en gedwongen migratie. Canada neemt regelmatig deel aan de civiele en 

militaire GVDB-missies van de EU en is een belangrijke bondgenoot bij de NAVO. De 

sluiting van CETA zou duidelijk laten zien hoe belangrijk en dynamisch de trans-Atlantische 

betrekkingen nog altijd zijn, op een moment waarop beide regio's de blik steeds sterker 

gericht hebben op Azië en op andere regio's in de wereld.  

CETA is de modernste vrijhandelsovereenkomst waarover de EU ooit heeft onderhandeld. De 

overeenkomst bevat hoofdstukken over duurzame ontwikkeling, arbeid en milieu met 

ambitieuze verbintenissen betreffende milieubescherming en arbeidsrechten. De 

overeenkomst bevat eveneens maatregelen om te zorgen voor de deelname van 

ondernemingen, vakbonden, maatschappelijke organisaties en burgers aan de 

tenuitvoerlegging van de sociale en milieubepalingen en van de overeenkomst in haar geheel. 

Bovendien heeft CETA de wijze waarop geschillen tussen investeerders en staten worden 

beslecht radicaal veranderd. Een nieuw, permanent stelsel van investeringsgerechten (ICS) 

met rechters die worden benoemd door de Europese en Canadese autoriteiten en een 

mechanisme voor het aantekenen van beroep, zal ter vervanging komen van het oude 

abitragesysteem. CETA vormt dan ook een cruciale stap in de richting van eerlijkere, 

billijkere, op regels gebaseerde wereldhandel. Op een moment waarop de opkomst van 

nieuwe machten op het wereldtoneel het vermogen van het westen om de mondiale normen en 

voorschriften vorm te geven, steeds sterker aantast, zou de sluiting van CETA de rol van de 

EU als een belangrijke wereldspeler versterken. 

CETA gaat vergezeld van een overeenkomst inzake een strategisch partnerschap (SPA), 

waarmee wordt beoogd de bilaterale samenwerking op te voeren op gebieden als buitenlands 

en veiligheidsbeleid, terrorismebestrijding, de strijd tegen de georganiseerde misdaad, 

duurzame ontwikkeling, onderzoek en cultuur. Samen zullen de twee overeenkomsten het 

mogelijk maken de betrekkingen tussen de EU en Canada verder te versterken, in het 

gedeelde belang van burgers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. In het licht van de 

lopende handelsonderhandelingen met de VS en Mexico, vormt CETA een eerste basis voor 

een bredere Noord-Atlantische vrijhandelszone. 

Gezien de politieke en economische voordelen die zullen voortvloeien uit de succesvolle 

sluiting van CETA en de positieve bijdrage ervan aan de regels van de wereldhandel, stelt de 

rapporteur voor dat de Commissie buitenlandse zaken aanbeveelt de overeenkomst goed te 

keuren. 

****** 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
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internationale handel het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het 

ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Brede Economische en 

Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar 

lidstaten, anderzijds. 
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