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B8-0141/2017 

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja 

kauppasopimuksen (CETA) tekemisestä 

(2017/2525(RSP)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon ennalta varautumisen periaatteen, joka on yksi Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 191 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin 

yhteisen kuluttajan- ja ympäristönsuojelun pilareista, 

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kansainvälisen kaupan 

valiokunnalle laatiman lausunnon ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kanadan sekä 

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja 

kauppasopimuksen (CETA) tekemisestä1, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin ja Kanadan kansalaisten eri aloitteet sopimuksen 

torjumiseksi, 

– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2017 annetun komission julkilausuman EU:n ja 

Kanadan välisen CETA-sopimuksen tekemisestä, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan, 

A. ottaa huomioon, että CETA-sopimuksen neuvottelukierroksia on niiden alusta alkaen 

leimannut vakava avoimuuden puute, mikä on hankaloittanut kansalaisten ja heidän 

demokraattisesti valittujen edustajiensa pyrkimyksiä seurata aktiivisesti meneillään 

olevia keskusteluja; 

B. katsoo, että sijoittajan ja valtion väliseen riitojenratkaisuun liittyvien menettelyjen 

pakotettu täytäntöönpano on edelleen vakava ongelma, sillä se luo rinnakkaisen 

oikeusjärjestelmän ja mahdollistaa sen, että voimakkaat yritykset voivat hyökätä yhtä 

jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden perustavaa pilaria, oikeusvaltioperiaatetta, 

vastaan; 

C. katsoo, että ennalta varautumisen periaatteen noudattamista ei voida varmistaa CETA-

sopimuksen perusteella; 

D. ottaa huomioon, että tuotantokustannukset ovat useilla Kanadan maatalouden osa-

alueilla, kuten karjankasvatuksen alalla, merkittävästi alemmat kuin eurooppalaisten 

tuottajien kustannukset, mikä uhkaa viime mainittujen toiminnan elinkelpoisuutta; 

E. toteaa, että CETA-sopimuksen mukaisesti perustettavat elimet ovat luonteeltaan 

ylikansallisia ja EU:n kansalaisten harjoittaman demokraattisen valvonnan 

ulottumattomissa, kuten Saksan perustuslakituomioistuin huomautti CETA-

sekakomitean osalta; 

                                                 
1 EMPL_AD(2016)593983. 
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1. harkitsee hyväksyntänsä epäämistä CETA-sopimukselta; 

2. korostaa painokkaasti tarvetta käydä julkista keskustelua ennen uusien 

kauppaneuvottelujen käynnistämistä sekä määritellä selkeästi ne normit, joista ei 

keskustella ja joista ennalta varautumisen periaate on vain yksi esimerkki; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, 

neuvostolle, komissiolle, alueiden komitealle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Kanadan parlamentille ja 

hallitukselle. 


