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B8-0141/2017 

Resolutie van het Europees Parlement over de sluiting van CETA tussen de EU en 

Canada 

(2017/2525(RSP)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorzorgsbeginsel als een van de pijlers van de gemeenschappelijke 

consumenten- en milieubescherming zoals vastgelegd in artikel 191, lid 2, van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), 

– gezien het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de 

Commissie internationale handel over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende 

de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen 

Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds1, 

– gezien de diverse initiatieven van Europese en Canadese burgers tegen deze 

overeenkomst, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 15 februari 2017 over de sluiting van 

CETA tussen de EU en Canada, 

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de onderhandelingen over CETA van het begin af aan werden 

gekenmerkt door een ernstig gebrek aan transparantie, zodat het voor de burgers en hun 

democratisch gekozen vertegenwoordigers moeilijk was om de lopende besprekingen 

actief te volgen; 

B. overwegende dat de gedwongen tenuitvoerlegging van procedures voor de beslechting 

van geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) een ernstig probleem blijft, 

aangezien dit leidt tot een parallel rechtssysteem waarbinnen machtige ondernemingen 

in staat worden gesteld om een van de fundamentele pijlers van de soevereiniteit van de 

lidstaten te ondermijnen: de rechtsstaat; 

C. overwegende dat de handhaving van het voorzorgsbeginsel binnen het kader van CETA 

niet kan worden gewaarborgd; 

D. overwegende dat de productiekosten in diverse takken van de Canadese landbouw 

aanzienlijk lager liggen dan die van Europese producenten, zoals producenten in de 

veeteeltsector, en dat deze producenten dus in hun bestaan worden bedreigd; 

E. overwegende dat de overeenkomstig CETA op te zetten instellingen een supranationaal 

karakter hebben en niet onderworpen zijn aan democratische controle door EU-burgers, 

zoals door het Duitse Constitutionele Hof werd geconstateerd met betrekking tot het 

Gemengd Comité voor CETA; 

                                                 
1 EMPL_AD(2016)593983. 
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1. overweegt CETA niet goed te keuren; 

 

2. benadrukt me klem dat voorafgaand aan eventuele verdere handelsbesprekingen eerst 

een publiek debat moet plaatsvinden en dat duidelijke normen moeten worden 

gedefinieerd waar niet aan getornd mag worden, waarvan het voorzorgsbeginsel slechts 

één voorbeeld is; 

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de 

Raad, de Commissie, het Comité van de Regio's, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité, de parlementen en regeringen van de lidstaten en het parlement en de regering 

van Canada. 


