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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) znacznie umocni stosunki między UE 

a Kanadą i stanowi ważny instrument, który UE może wykorzystać do kształtowania norm 

handlu światowego w XXI wieku. 

Kanada i UE podzielają głębokie zaangażowanie na rzecz demokracji, podstawowych 

wolności, ochrony praw człowieka, liberalnego i otwartego handlu oraz multilateralizmu. 

Kanada jest strategicznym partnerem UE od 1996 r. oraz ważnym sojusznikiem na scenie 

międzynarodowej. Kanada i UE współpracują ze sobą ściśle w kwestiach globalnych 

wyzwań, takich jak zmiana klimatu, prawa człowieka, bezpieczeństwo energetyczne, 

rozwiązywanie konfliktów i przymusowa migracja. Kanada regularnie uczestniczy w 

unijnych misjach cywilnych i wojskowych w ramach WPBiO i jest ważnym sojusznikiem w 

NATO. Zawarcie CETA byłoby silnym sygnałem potwierdzającym znaczenie i witalność 

relacji transatlantyckich, w momencie gdy oba regiony zwracają się coraz bardziej ku Azji i 

innym regionom świata.  

CETA to najnowocześniejsza umowa o wolnym handlu, jaką kiedykolwiek wynegocjowała 

UE. Zawiera rozdziały dotyczące zrównoważonego rozwoju, pracy i środowiska, które 

obejmują ambitne zobowiązania na rzecz ochrony środowiska i praw pracowniczych. Umowa 

zawiera również środki zapewniające udział przedsiębiorstw, związków zawodowych, 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli we wdrażaniu postanowień 

dotyczących kwestii społecznych i środowiskowych oraz całej umowy. Ponadto CETA 

rewolucjonizuje sposób rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem. Stary system 

arbitrażu zostanie zastąpiony nowym stałym systemem sądów ds. inwestycji, do którego 

sędziów będą mianowały władze europejskie i kanadyjskie, oraz mechanizmem apelacyjnym. 

CETA będzie zatem kluczowym krokiem ku sprawiedliwszemu i bardziej wyważonemu 

handlowi światowemu opartemu na zasadach. W czasach gdy pojawienie się nowych potęg na 

scenie światowej coraz bardziej kwestionuje zdolność Zachodu do kształtowania światowych 

norm i standardów, zawarcie CETA umocniłoby rolę UE jako kluczowego partnera w skali 

światowej. 

CETA towarzyszy umowa o partnerstwie strategicznym, która ma na celu zintensyfikowanie 

współpracy dwustronnej w obszarach takich jak polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, 

zwalczanie terroryzmu, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, zrównoważony rozwój, 

badania i kultura. Te dwie umowy razem jeszcze bardziej umocnią stosunki między UE a 

Kanadą, na czym skorzystają obywatele po obu stronach Oceanu Atlantyckiego. W świetle 

trwających negocjacji handlowych z USA i Meksykiem CETA stanowi pierwszy element 

szerszego północnoatlantyckiego obszaru wolnego handlu. 

Z uwagi na polityczne i gospodarcze korzyści wynikające z zawarcia CETA i na jej 

pozytywny wkład w opracowywanie zasad handlu światowego sprawozdawca proponuje, by 

Komisja Spraw Zagranicznych zaleciła wyrażenie zgody na zawarcie tej umowy. 

****** 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na przyjęcie 

projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej 
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(CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z 

drugiej strony. 
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