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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) bo občutno okrepil odnose med EU in 

Kanado ter je pomemben instrument pri prizadevanjih EU, da bi oblikovala standarde 

svetovne trgovine v 21. stoletju. 

Kanado in EU združuje močna predanost demokraciji, temeljnim svoboščinam, varstvu 

človekovih pravic, liberalni in odprti trgovini ter večstranskemu sodelovanju. Kanada je že od 

leta 1996 strateška partnerica EU in pomembna zaveznica na mednarodnem prizorišču. 

Kanada in EU tesno sodelujeta pri svetovnih izzivih, kot so podnebne spremembe, človekove 

pravice, energetska varnost, reševanje konfliktov in prisilne migracije. Kanada redno prispeva 

k civilnim in vojaškim misijam v okviru skupne varnostne in obrambne politike EU, prav tako 

pa je pomembna zaveznica v zvezi Nato. Sklenitev sporazuma CETA bi pomenila močan 

signal glede pomena in vitalnosti čezatlantskega odnosa, in sicer v času, ko se obe regiji 

čedalje pogosteje ozirata proti Aziji in drugim svetovnim regijam. 

CETA je najsodobnejši sporazum o prosti trgovini, o katerem se je EU doslej pogajala. 

Zajema poglavja o trajnostnem razvoju, delu in okolju, ki vsebujejo ambiciozne zaveze glede 

varstva okolja in pravic delavcev. Sporazum vsebuje tudi ukrepe, s katerimi bi zagotovili 

udeležbo podjetij, sindikatov, organizacij civilne družbe in državljanov pri izvajanju socialnih 

in okoljskih določb ter celotnega sporazuma. Sporazum CETA je prav tako korenito 

spremenil način, na katerega se rešujejo spori med vlagatelji in državami. Nov, stalen sistem 

sodišč za naložbe, v katerem bodo zastopani sodniki, ki jih bodo imenovali evropski in 

kanadski organi, in pritožbeni mehanizem bosta nadomestila star arbitražni sistem. CETA bi 

zato pomenil pomemben korak v smeri pravičnejše in enakopravnejše svetovne trgovine, 

temelječe na pravilih. V obdobju, ko pojav novih sil na svetovnem prizorišču čedalje 

pogosteje postavlja pod vprašaj sposobnost Zahoda za oblikovanje svetovnih norm in 

standardov, bi lahko EU s sklenitvijo sporazuma CETA utrdila vlogo osrednjega svetovnega 

akterja. 

Sporazumu CETA je priložen sporazum o strateškem partnerstvu, katerega cilj je okrepiti 

dvostransko sodelovanje na področjih, kot so zunanja in varnostna politika, boj proti 

terorizmu in organiziranemu kriminalu, trajnostni razvoj, raziskave in kultura. Omenjena 

sporazuma bosta skupaj še utrdila odnose med EU in Kanado, to pa bo koristilo državljanom 

na obeh straneh Atlantika. Glede na to, da tudi z ZDA in Mehiko potekajo trgovinska 

pogajanja, je CETA prvi sestavni del širšega severnoatlantskega območja proste trgovine. 

Ker bi uspešna sklenitev sporazuma CETA prinesla politične in gospodarske koristi in 

pozitivno prispevala k pravilom svetovne trgovine, pripravljavec mnenja predlaga, naj Odbor 

za zunanje zadeve priporoči odobritev tega sporazuma. 

****** 

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da 

Parlamentu priporoči, naj odobri osnutek sklepa Sveta o sklenitvi Celovitega gospodarskega 

in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi 

državami članicami na drugi strani. 
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