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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συνολικής 

οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) ΕΕ-Καναδά 

(2017/2525(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης, έναν από τους πυλώνες της κοινής 

ενωσιακής προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με το σχέδιο απόφασης του 

Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας 

(CETA) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 

μελών της, αφετέρου1. 

– έχοντας υπόψη τις διάφορες πρωτοβουλίες ευρωπαίων και καναδών πολιτών κατά της 

συμφωνίας, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη 

σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) ΕΕ-Καναδά, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για τη CETA παρουσίαζαν εξαρχής 

σοβαρή έλλειψη διαφάνειας, καθιστώντας δύσκολη την ενεργή παρακολούθηση των εν 

εξελίξει συζητήσεων από τους πολίτες και τους δημοκρατικά εκλεγμένους 

εκπροσώπους τους· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαστική εφαρμογή των διαδικασιών επίλυσης διαφορών 

επενδυτή-κράτους (ISDS) εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός παράλληλου συστήματος δικαιοσύνης, το οποίο 

επιτρέπει στις ισχυρές επιχειρήσεις να προσβάλλουν έναν από τους θεμελιώδεις 

πυλώνες της κυριαρχίας των κρατών μελών, το κράτος δικαίου· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης δεν μπορεί να 

διασφαλιστεί στο πλαίσιο της CETA· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος παραγωγής σε διάφορους τομείς της καναδικής 

γεωργίας είναι πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο κόστος για τους ευρωπαίους 

παραγωγούς, όπως για τους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

κτηνοτροφίας, απειλώντας συνεπώς την ίδια την ύπαρξή τους· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όργανα που πρέπει να συσταθούν βάσει της CETA έχουν 

υπερεθνικό χαρακτήρα και δεν υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο από τους πολίτες της 

                                                 
1 EMPL_AD(2016)593983. 
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ΕΕ, όπως έχει επισημάνει το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας 

για τη μεικτή επιτροπή CETA· 

1. σκοπεύει να μη δώσει τη συγκατάθεσή του για τη CETA· 

 

2. τονίζει έντονα την ανάγκη δημόσιας συζήτησης πριν από την έναρξη περαιτέρω 

εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και την ανάγκη ενός σαφούς ορισμού των 

αδιαμφισβήτητων προτύπων, στα οποία θα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η αρχή της 

προφύλαξης. 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις 

κυβερνήσεις των κρατών μελών, και στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Καναδά. 


