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B8-0142/2017 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συνολικής 

οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) 

(2017/2525(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο για τη σύναψη της 

συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά, αφενός, 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου (C8-0438/2016), 

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία κύρωσης στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να 

ανασταλεί έως ότου απαντηθούν σημαντικά νομικά και θεσμικά ερωτήματα σχετικά με 

τη CETA· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υφίσταται αβεβαιότητα όσον αφορά τη 

συμβατότητα της CETA με τις Συνθήκες της ΕΕ, ιδίως λόγω της συμπερίληψης του 

Συστήματος Επενδυτικών Δικαστηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αβεβαιότητα αυτή 

δεν θα επιλυθεί από την εκκρεμούσα γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στην αίτηση 2/15 σχετικά με τα ζητήματα αρμοδιότητας στη συμφωνία 

ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ με τη Σιγκαπούρη· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υφίσταται αβεβαιότητα επίσης σχετικά με τη 

νομική αξία ορισμένων πρόσθετων δηλώσεων που επισυνάπτονται στη συμφωνία 

CETA, οι οποίες υποβλήθηκαν ως κοινή δήλωση από την κυβέρνηση του Καναδά και 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως δήλωση του Συμβουλίου ή ως δήλωση μεμονωμένων 

κρατών μελών της ΕΕ, ορισμένες από τις οποίες έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελγική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να 

ζητήσει γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη 

συμβατότητα της CETA με τις Συνθήκες της ΕΕ υπό το φως της γνωμοδότησης 02/15 

του Δικαστηρίου, που αναμένεται να εκδοθεί τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2017· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, του 

Απριλίου 2016, εξακολουθεί να μην έχει εφαρμοστεί σε ό,τι αφορά το σημείο 40 

σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες, και αυτή η μη εφαρμογή οδηγεί σε αβεβαιότητα 

σχετικά με την εποπτεία του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις αποφάσεις της μικτής 

επιτροπής CETA, η οποία έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια να τροποποιεί σημαντικά 

παραρτήματα της συμφωνίας CETA· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO), η Επιτροπή 

Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) και η Επιτροπή 

Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) είχαν αποφασίσει να 

γνωμοδοτήσουν προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) ως αρμόδια επί της 

ουσίας επιτροπή, αλλά ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου δεν τους έδωσε το δικαίωμα να 

το πράξουν, λόγω του πολύ περιοριστικού χρονοδιαγράμματος για τον φάκελο· 
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από την κακή χρονική συγκυρία της διαδικασίας 

κύρωσης λόγω των προαναφερθέντων ανεπίλυτων ζητημάτων, ολοένα και 

περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν εις βάθος αλλαγές στην ευρωπαϊκή εμπορική 

πολιτική και απόρριψη των παρωχημένων εμπορικών συμφωνιών όπως η CETA ως 

ακατάλληλων για τη δημιουργία βιώσιμων επιδράσεων πλούτου για τους ανθρώπους 

και το περιβάλλον· 

1. αρνείται να εγκρίνει τη σύναψη της CETA, για τους ακόλουθους λόγους: 

 

Η CETA μπορεί να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή δημοκρατία 

α) η CETA περιέχει μια αναθεωρημένη έκδοση της διαδικασίας επίλυσης διαφορών 

μεταξύ επενδυτών και κρατών (το ICS – Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων), η οποία 

εξακολουθεί να υπολείπεται όσον αφορά τη διασφάλιση βασικών αρχών της 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· επιτρέπει να υποβάλλονται αξιώσεις μόνον από 

ξένους επενδυτές, στηρίζεται σε υπερβολικά ευρέα δικαιώματα για τους ξένους 

επενδυτές, και ακυρώνει τη θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου περί πρότερης 

εξάντλησης των εγχώριων ένδικων μέσων· η Ομάδα των Πρασίνων τάσσεται κατά 

αυτού του περιττού παράλληλου συστήματος δικαιοσύνης που δίνει προτεραιότητα στις 

ξένες ιδιωτικές επενδύσεις έναντι του εγχώριου δημοσίου συμφέροντος·  

β) στη CETA περιλαμβάνεται ένα κεφάλαιο για τη ρυθμιστική συνεργασία, το οποίο θέτει 

ως προϋπόθεση για ένα απεριόριστο πεδίο υφιστάμενου και μελλοντικού πρωτογενούς 

και παράγωγου δικαίου την «εξάλειψη των περιττών φραγμών στο εμπόριο και τις 

επενδύσεις»· η υπαγωγή του δικαίου σε μια αρχική δοκιμή οικονομικής αναγκαιότητας 

θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να δοθεί ώθηση προς την απορρύθμιση ή την 

υποβάθμιση των προτύπων· η Ομάδα των Πρασίνων τάσσεται κατά ενός οράματος 

βάσει του οποίου η δημοκρατική νομοθεσία είναι απλώς ένας συντελεστής οικονομικού 

κόστους σε σχέση με μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα· 

γ) ο συνδυασμός, στο πλαίσιο της CETA, απαιτήσεων ρυθμιστικής συνεργασίας και 

συνεχών νομικών απειλών για τις ρυθμιστικές αρχές μέσω του Συστήματος 

Επενδυτικών Δικαστηρίων (ICS) είναι πιθανόν να διευκολύνει την περιχαράκωση των 

υφιστάμενων προτύπων και ταυτόχρονα να έχει αρνητική επίδραση σε οποιεσδήποτε 

μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που ευνοούν τις πολιτικές αναδιανομής υπέρ 

της ευημερίας των πολιτών ή του περιβάλλοντος· η ομάδα των Πρασίνων θεωρεί ότι 

είναι απολύτως απαραίτητο να υποστηριχθούν και να διευρυνθούν όλοι οι 

δημοκρατικοί χώροι στην Ευρώπη για την ανάληψη τολμηρών νομοθετικών μέτρων 

που αποσκοπούν στην ανατροπή της κλιματικής αλλαγής, της επιδεινούμενης 

διάρρηξης του κοινωνικού ιστού, της απρόσκοπτης κερδοσκοπίας των επενδυτών και 

της υπονόμευσης της δημόσιας ευημερίας, αντί να περιοριστούν αυτές οι πρωτοβουλίες 

με την υπογραφή μιας νομικά δεσμευτικής διεθνούς συνθήκης που έχει άμεση επίδραση 

σε όλα αυτά τα θέματα·  

Η CETA μπορεί να υπονομεύσει τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα και τη 

μετάβαση στην πράσινη ενέργεια 

δ) ο Καναδάς έχει μακρά προϊστορία προσφυγών κατά της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
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της ΕΕ και των κρατών μελών στον ΠΟΕ, καθώς και έντονης αντίθεσης εναντίον της 

REACH και της νομοθεσίας της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα· η CETA, της οποίας βασικός 

στόχος είναι η εξάλειψη των φραγμών στο εμπόριο, πιθανότατα θα επιδεινώσει αυτήν 

την κατάσταση, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις σχετικά με το δικαίωμα 

ρύθμισης· η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από τη χορήγηση δικαιωμάτων στους 

επενδυτές που τους δίνουν τη δυνατότητα να μηνύουν κράτη, ενώ οι δεσμεύσεις 

σχετικά με τα περιβαλλοντικά πρότυπα παραμένουν μη εκτελεστές· σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι η CETA δεν αντικατοπτρίζει την 

αρχή της προφύλαξης· αντιθέτως, η CETA θέτει προϋποθέσεις όσον αφορά την 

προφύλαξη μέσω αναφοράς σε διεθνείς συμφωνίες που δεν περιλαμβάνουν την αρχή 

αυτή, για παράδειγμα στον Codex Alimentarius· η ομάδα των Πρασίνων τάσσεται κατά 

οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας που θέτει σε κίνδυνο την πλήρη τήρηση της αρχής 

της προφύλαξης όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ· 

ε) η CETA περιέχει έναν μηχανισμό συνεργασίας με στόχο την αναθεώρηση και την 

εναρμόνιση των κανόνων για τους ΓΤΟ κατά τρόπο που θα μπορούσαν να 

υπονομεύσουν τα ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ, την εφαρμογή τους και την μελλοντική 

τους ανάπτυξη· ο δεδηλωμένος στόχος είναι η «προώθηση αποδοτικών διαδικασιών 

έγκρισης βάσει επιστημονικών στοιχείων για τα προϊόντα βιοτεχνολογίας», διατύπωση 

η οποία θέτει υπό άμεση αμφισβήτηση τον βασιζόμενο στους κινδύνους ορισμό της 

αρχής της προφύλαξης· η ομάδα των Πρασίνων τάσσεται κατά οποιασδήποτε διεθνούς 

συμφωνίας που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τους ΓΤΟ· 

στ) ο Καναδάς φιλοξενεί περισσότερες από τις μισές παγκόσμιες εταιρείες εξόρυξης και 

ακολουθεί ενεργή πολιτική εξαγωγής καυσίμων που προέρχονται από εξαιρετικά 

ρυπογόνο ασφαλτούχο άμμο· η κυβέρνηση του Καναδά χρησιμοποίησε επιτυχώς τις 

διαπραγματεύσεις για τη CETA προκειμένου να υπονομεύσει τους φιλόδοξους στόχους 

των οδηγιών της ΕΕ για την ποιότητα των καυσίμων (FQD) για το 2011, ώστε να 

επιτρέψει την εισαγωγή καυσίμων από ασφαλτούχο άμμο καναδικής προέλευσης· σε 

ένα τέτοιο πλαίσιο, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι οι δεσμεύσεις της 

CETA σχετικά με τα περιβαλλοντικά πρότυπα εξακολουθούν να παραμένουν μη 

εκτελεστές· η ομάδα των Πρασίνων τάσσεται κατά οποιωνδήποτε συμφωνιών ή 

νομοθεσίας που αναγκάζει την ΕΕ να συνεχίσει τον εφοδιασμό ορυκτών καυσίμων και 

θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα· 

Η CETA μπορεί να υπονομεύσει τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ευρωπαίων πολιτών 

ζ) η CETA περιλαμβάνει ελευθέρωση των υπηρεσιών ως προεπιλογή (αρνητικός 

κατάλογος δεσμεύσεων για την απελευθέρωση των υπηρεσιών) με ανεπαρκείς 

εξαιρέσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες· η πρόσθετη κοινή δήλωση της ΕΕ και του 

Καναδά υπογραμμίζει το δικαίωμα των μερών να καθορίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες 

και τον τρόπο με τον οποίο αυτές παρέχονται και ρυθμίζονται, συμπεριλαμβανομένης 

της επιστροφής τους υπό δημόσια ιδιοκτησία· η εξαίρεση, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει τη 

δυνατότητα διάκρισης εις βάρος των ήδη καθιερωμένων παρόχων υπηρεσιών στον 

τομέα των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και τη δυνατότητα αξιώσεων 

του επενδυτή· η Ομάδα των Πρασίνων τάσσεται κατά της προσέγγισης του αρνητικού 

καταλόγου καθαυτής, δεδομένου ότι περιορίζει τις μελλοντικές επιλογές πολιτικής σε 

αυτό το εξαιρετικά δυναμικό και σημαντικό τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας· 
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η) η προσέγγιση του αρνητικού καταλόγου στις δεσμεύσεις υπηρεσιών στο πλαίσιο της 

CETA περιλαμβάνει ρήτρα διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης και ρήτρα μη 

αναστρεψιμότητας, έτσι ώστε οι πολιτικά αναγκαίες τροποποιήσεις όσον αφορά την 

εθνική μεταχείριση να μην μπορούν να υποχωρήσουν κάτω από ένα συγκεκριμένο 

επίπεδο ελευθέρωσης· ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες εξαιρούνται από αυτές τις ρήτρες, 

είναι πιθανόν ότι οι υπηρεσίες που σήμερα παρέχονται σε εμπορικό επίπεδο, όπως η 

ενέργεια, η επικοινωνία, η ασφάλεια ή τμήματα των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, 

στο μέλλον να πρέπει να παρέχονται ως υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος· 

η ομάδα των Πρασίνων εκτιμά ότι όλες οι επιλογές πολιτικής για την προσαρμογή των 

κοινωνιών μας στην εξελισσόμενη οικονομία υπηρεσιών, πρέπει να παραμείνουν 

ανοικτές· 

Η CETA μπορεί να υπονομεύσει τα ευρωπαϊκά κοινωνικά πρότυπα 

θ) η CETA βασίζεται σε εκτιμήσεις οικονομικών επιπτώσεων, οι οποίες δεν 

αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις στην απασχόληση, δεδομένου ότι θεωρούν την πλήρη 

απασχόληση και την απεριόριστη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές στον σχεδιασμό· παρά το ελάττωμα αυτό, από την εκτίμηση 

αντικτύπου στη βιωσιμότητα, που πραγματοποιήθηκε το 2011, προκύπτει αποτέλεσμα 

ανακατανομής υπέρ των ιδιοκτητών κεφαλαίων και σημαντικές τομεακές 

ανακατατάξεις που εν τέλει οδηγούν σε αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας· δεδομένου 

ότι τα οφέλη για τον ανταγωνισμό θεωρούνται ως ο πλέον σημαντικός παράγοντας 

ανάπτυξης, αναμένεται περαιτέρω διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και συνακόλουθη 

διεύρυνση του εισοδηματικού χάσματος μεταξύ των ανειδίκευτων και των 

ειδικευμένων εργαζομένων και, ως εκ τούτου, αύξηση των ανισοτήτων και των 

κοινωνικών εντάσεων· η ομάδα των Πρασίνων υποστηρίζει μια προδραστική 

ευρωπαϊκή πολιτική που καθορίζει τους τομείς των βιώσιμων, μελλοντοστρεφών, 

παραγωγικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, η οποία, στη 

συνέχεια, κατευθύνει την εμπορική πολιτική της ΕΕ, και όχι το αντίστροφο· 

ι) η CETA περιέχει ειδικό κεφάλαιο σχετικά με το εμπόριο και την εργασία, το οποίο, αν 

και ευπρόσδεκτο, είναι ακατάλληλο για τη διασφάλιση των ευρωπαϊκών κοινωνικών 

προτύπων· ορίζει επίσης ότι προτίθεται «να σέβεται, να προωθεί και να υλοποιήσει» τις 

τέσσερις θεμελιώδεις αρχές της διακήρυξης της ΔΟΕ του 1998, και να «προωθεί και να 

σέβεται» τη διακήρυξη της ΔΟΕ του 2008 σχετικά με μια ατζέντα για την αξιοπρεπή 

εργασία, αλλά αυτό πρέπει να θεωρηθεί ότι υπολείπεται του ελάχιστου επιπέδου 

κοινωνικών προτύπων που μπορεί να γίνει αποδεκτό σε μια εμπορική συμφωνία μεταξύ 

βιομηχανικά προηγμένων χωρών· η CETA θα πρέπει να αναφέρει, τουλάχιστον, τα 

οκτώ βασικά πρότυπα εργασίας της ΔΟΕ που πρέπει να κυρωθούν, να μεταφερθούν 

στην εθνική νομοθεσία και να εφαρμοστούν αποτελεσματικά, και την υλοποίηση και 

την εφαρμογή της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία· επιπλέον, το κεφάλαιο αυτό δεν 

είναι εκτελεστό δυνάμει του μηχανισμού επίλυσης διαφορών της CETA· η ομάδα των 

Πρασίνων αρνείται να θεωρήσει το κεφάλαιο της CETA για την εργασία ως ουσιαστική 

πρόοδο στην προστασία των κοινωνικών προτύπων μέσω μιας εμπορικής συμφωνίας· 

Η CETA μπορεί να υπονομεύσει τη βιώσιμη ευρωπαϊκή γεωργία 

ια) με τη μερική ελευθέρωση των δασμών, η CETA συμβάλλει στην εντατικοποίηση και 

την πλεονάζουσα παραγωγή σε ευάλωτους γεωργικούς τομείς, όπως το βόειο κρέας, το 
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χοιρινό κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα· το γεγονός αυτό θα έχει αρνητικές 

συνέπειες για τους γεωργούς μικρής κλίμακας σε αμφότερες τις πλευρές του 

Ατλαντικού και στις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές εν γένει· η ομάδα των Πρασίνων 

απορρίπτει την ώθηση προς μια ολοένα και πιο εκτεταμένη χρήση των γεωργικών 

εκτάσεων, η οποία δεν είναι αναγκαία για λόγους επισιτιστικής ασφάλειας· η εν λόγω 

ώθηση διαταράσσει ευαίσθητες οικολογικές ισορροπίες, ασκώντας περαιτέρω πιέσεις 

στους παραγωγούς για ανταγωνιστικές τιμές, και υπονομεύει τη βάση ενός 

πολυλειτουργικού γεωργικού συστήματος που λειτουργεί προς όφελος όλων των 

πολιτών·  

ιβ) η CETA δεν περιέχει διατάξεις σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, εκτός από 

την πρόσκληση σε «ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρογνωμοσύνης και πείρας, με στόχο 

την προώθηση της συνεργασίας σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων»· καθώς το 

εμπόριο ζωικών προϊόντων αναμένεται να αυξηθεί μέσω της μερικής ελευθέρωσης των 

δασμών, τα ανεπαρκή πρότυπα του Καναδά για την καλή μεταχείριση των ζώων θα 

αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες τους όσον αφορά τις τιμές· 

αυτό θα ασκήσει πίεση όσον αφορά τη διατήρηση των σχετικά υψηλότερων, και, 

επομένως, πιο δαπανηρών προτύπων της ΕΕ· η ομάδα των Πρασίνων τάσσεται κατά 

των εμπορικών συμφωνιών που δεν αναγνωρίζουν τα ζώα ως ευαίσθητα όντα και δεν 

αποτρέπουν αποτελεσματικά τις χειρότερες μορφές κακοποίησης·  

Η CETA μπορεί να υπονομεύσει μια μελλοντοστρεφή ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική 

ιγ) η CETA περιέχει διατάξεις που απαγορεύουν στα συμβαλλόμενα μέρη να απαιτούν από 

τους ξένους επενδυτές και παρόχους υπηρεσιών να αντλούν τοπικά μέρος της 

παραγωγής ή απαιτούν μέρη της παραγωγής να διατίθενται τοπικά· εν μέρει, η 

απαγόρευση αυτή εκτείνεται επίσης στα προγράμματα δημόσιων συμβάσεων που 

υλοποιούνται από ξένους προμηθευτές, πράγμα που περιορίζει σημαντικά την 

τοπικοποίηση της προστιθέμενης αξίας, τη δημιουργία διακρατικών καινοτόμων 

δικτύων και τη μεταφορά γνώσεων· ενώ ο ΠΟΕ απαγορεύει επίσης τις απαιτήσεις 

τοπικού περιεχομένου, το γεγονός ότι μια εμπορική συμφωνία μεταξύ δύο εκ των πιο 

προηγμένων οικονομιών του κόσμου επαναλαμβάνει τέτοιες απαγορεύσεις, όταν 

αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις όσον αφορά τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία 

και την ανάγκη προώθησης των καινοτόμων διακρατικών συστημάτων παραγωγής, θα 

πρέπει να εκληφθεί ως μια χαμένη ευκαιρία· η ομάδα των Πρασίνων υποστηρίζει μια 

ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική η οποία, μέσω επενδύσεων σε δημόσιες δομές, 

δημιουργεί τοπική προστιθέμενη αξία και βιώσιμες θέσεις εργασίας που είναι σε θέση 

να επωμιστούν το κόστος που συνδέεται με τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία· 

ιδ) η συμφωνία δεν περιέχει κανένα κεφάλαιο με ειδικά μέτρα για τη στήριξη των 

επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους (ΜΜΕ)· ενώ οι θετικές επιπτώσεις της 

μείωσης του κόστους συμμόρφωσης μέσω της ρυθμιστικής συνεργασίας στο πλαίσιο 

της CETA είναι εντονότερες για τις ΜΜΕ από ό,τι για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η 

επίπτωση αυτή περιορίζεται από τον μικρό αριθμό των ΜΜΕ που συμμετέχουν στο 

διεθνές εμπόριο· πολύ περισσότερο από το ήμισυ της αξίας των εξαγωγών 

συγκεντρώνεται στα χέρια μόλις του 1% των εξαγωγέων, οι οποίοι είναι εταιρείες 

μεγάλου μεγέθους· επιπλέον, η ποιότητα των υπηρεσιών που δημιουργούνται στο 

πλαίσιο της CETA ως επί το πλείστον δεν είναι αποτέλεσμα της αύξησης των 

εμπορικών συναλλαγών, που αντικατοπτρίζουν πρόσθετες ευκαιρίες για τους 
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νεοεισερχόμενους στην αγορά, αλλά της εκτροπής του εμπορίου μέσω της αύξησης του 

ανταγωνισμού· οι περισσότερες ΜΜΕ είναι υπεργολάβοι μεγάλων εταιρειών και, ως εκ 

τούτου, ανήκουν σε αυτούς που δέχονται αυξημένη ανταγωνιστική πίεση· συνεπώς, θα 

χρειαστούν βοήθεια, η οποία δεν προβλέπεται στο πλαίσιο της CETA· η Ομάδα των 

Πρασίνων τάσσεται κατά των περαιτέρω εμπορικών συμφωνιών που προάγουν τα 

συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών· μια μελλοντοστρεφής ευρωπαϊκή 

βιομηχανική πολιτική βασίζεται σε δίκτυα μικρών παραγωγών υψηλού επιπέδου 

καινοτομίας, τα οποία έχουν διακρατική επέκταση, όχι μόνο για τις πρόσθετες αγορές 

αλλά κυρίως για την απόκτηση γνώσεων·  

ιε) η CETA ενισχύει την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων μέσω 

μιας δεσμευτικής διεθνούς συνθήκης, σε μια στιγμή κατά την οποία απαιτείται ένα 

μελλοντοστρεφές όραμα για τις δημόσιες επενδύσεις σε μεγάλες πράσινες υποδομές· η 

προοπτική αυτή θα περιλάμβανε την επανεξέταση της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

δημοσίων συμβάσεων, που επί του παρόντος βασίζεται καταρχήν στην αρχή των 

διεθνώς ανοικτών διαγωνισμών· η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία είναι 

επιτακτική, αλλά θα είναι δαπανηρή· η δημόσια υποστήριξη για μια τέτοια μεταστροφή 

θα υπάρξει μόνο αν τα απαιτούμενα πρόσθετα έσοδα αντληθούν μέσω απτών 

πρόσθετων εισοδημάτων και εργασιακής ασφάλειας, τα οποία πρέπει να 

εξασφαλιστούν σε τοπικό επίπεδο· η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

κριτηρίων για την υποβολή προσφορών, όπως προβλέπεται στην πρόσθετη κοινή 

δήλωση, και ο καθορισμός υψηλότερων κατώτατων ορίων για τον διεθνή ανταγωνισμό, 

είναι σημαντικά στοιχεία, αλλά δεν αρκούν· η Ομάδα των Πρασίνων τάσσεται κατά της 

συμπερίληψης κεφαλαίων περί συμβάσεων στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των 

Περιφερειών, και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Καναδά. 


