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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA) výrazne posilní 

vzťahy medzi EÚ a Kanadou a je dôležitým nástrojom v úsilí EÚ o formovanie noriem 

svetového obchodu v 21. storočí. 

Kanada a EÚ majú pevný spoločný záväzok, pokiaľ ide o demokraciu, základné slobody, 

ochranu ľudských práv, liberálny a otvorený obchod a multilateralizmus. Kanada je 

strategickým partnerom EÚ od roku 1996 a jej dôležitým spojencom na medzinárodnej scéne. 

Kanada a EÚ úzko spolupracujú na globálnych výzvach, ako sú zmena klímy, ľudské práva, 

energetická bezpečnosť, riešenie sporov a nútená migrácia. Kanada pravidelne prispieva k 

civilným a vojenským misiám EÚ v rámci SBOP a je kľúčovým spojencom v NATO. 

Uzavretie CETA bude silným signálom pokračujúcej dôležitosti a vitality transatlantického 

vzťahu v čase, keď sa oba regióny čoraz viac orientujú smerom na Áziu a ďalšie regióny 

sveta.  

CETA je najmodernejšou dohodou o voľnom obchode, o akej EÚ rokovala. Obsahuje 

kapitoly o udržateľnom rozvoji, práci a životnom prostredí, ktoré zahŕňajú ambiciózne 

záväzky týkajúce sa ochrany životného prostredia a pracovných práv. Dohoda tiež zahŕňa 

opatrenia na zabezpečenie účasti podnikov, odborov, organizácií občianskej spoločnosti a 

občanov na vykonávaní sociálnych a environmentálnych ustanovení dohody vo všeobecnosti. 

Okrem toho CETA priniesla revolúciu do spôsobu urovnávania sporov medzi investormi a 

štátmi. Nový, stály systém investičných súdov so sudcami vymenovanými európskymi a 

kanadskými orgánmi a mechanizmom odvolaní nahradí starý systém arbitráže. CETA preto 

môže byť zásadným krokom smerujúcim k spravodlivejšiemu globálnemu obchodu 

založenému na nestrannejších pravidlách. V čase, keď prenikanie nových mocností na 

svetovej scéne čoraz viac spochybňuje schopnosť západu formovať svetové normy a 

štandardy uzavretie CETA posilní úlohu EÚ ako kľúčového globálneho aktéra. 

S dohodou CETA je spojená dohoda o strategickom partnerstve (SPA), ktorej cieľom je 

intenzívnejšia bilaterálna spolupráca v oblastiach, ako je zahraničná a bezpečnostná politika, 

boj proti terorizmu, boj proti organizovanému zločinu, udržateľný rozvoj, výskum a kultúra. 

Tieto dve dohody spolu umožnia ďalšie upevnenie vzťahov medzi EÚ a Kanadou, čo bude 

mať prínos pre občanov na oboch stranách Atlantiku. So zreteľom na prebiehajúce obchodné 

rokovania s USA a Mexikom predstavuje CETA prvý bod severoatlantickej oblasti voľného 

obchodu. 

Vzhľadom na politické a ekonomické prínosy vyplývajúce z úspešného uzavretia CETA a jej 

pozitívny príspevok k pravidlám svetového obchodu spravodajca navrhuje, aby Výbor pre 

zahraničné veci odporučil vysloviť súhlas s touto dohodou. 

****** 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 

odporučil Parlamentu schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej 

hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej 

členskými štátmi na druhej strane. 
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