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B8-0144/2017 

Az Európai Parlament állásfoglalása az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió 

és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) 

megkötéséről  

(2017/2525(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az EU és Kanada közötti kereskedelmi kapcsolatokról szóló, 2011. június 8-i 

állásfoglalására1, 

– tekintettel az Európai Parlament 2013. december 10-i, a Tanácshoz, a Bizottsághoz és 

az Európai Külügyi Szolgálathoz intézett ajánlásokat tartalmazó, az EU és Kanada 

közötti stratégiai partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalásokról szóló 

állásfoglalására2; 

– tekintettel az Európai Szociális Chartára, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „Az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve” című 

közleményére (COM(2011)0112), 

– tekintettel az UNCTAD „Investing in the SDGs: An Action Plan” (Befektetés a 

fenntartható fejlesztési célokba: cselekvési terv) című, 2014-es beruházási 

világjelentésére, 

– tekintettel „A Critical Assessment of the Proposed Comprehensive Economic and Trade 

Agreement Between the European Union and Canada - A joint position of the European 

Federation of Public Service Unions (EPSU) and the Canadian Union of Public 

Employees, the National Union of Public and General Employees and the Public 

Service Alliance of Canada” (Az Európai Unió és Kanada között javasolt átfogó 

gazdasági és kereskedelmi megállapodás kritikus értékelése – A Közszolgálati 

Szakszervezetek Európai Szövetségének (EPSU), a Kanadai Közalkalmazottak 

Szakszervezetének, a Köz- és Általános Alkalmazottak Országos Szakszervezetének és 

a Kanadai Közszolgálati Szövetség közös álláspontja) című, 2010. januári jelentésre, 

– tekintettel a Friends of the Earth Europe (A Föld Barátai Európa) számára Fabian Flues 

és társai által 2014 júliusában készített, „How trade talks threaten to undermine EU 

climate policies and bring tar sands to Europe” (A kereskedelmi tárgyalások hogyan 

fenyegetnek az uniós éghajlat-politikák aláásásával és azzal, hogy olajhomokot hoznak 

Európába) című jelentésre, 

– tekintettel a Politikai Alternatívák Kanadai Központjának (CCPA) Scott Sinclair, Stuart 

Trew és Hadrian Mertins-Kirkwood (szerkesztők) által összeállított, 2014. szeptemberi, 

„Making Sense of the CETA - An analysis of the final text of the Canada-European 

                                                 
1 HL C 380. E, 2012.12.11., 20. o. 
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0532. 
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Union Comprehensive Economic and Trade Agreement” (Értelmezzük a CETA-t – A 

Kanada és az Európai Unió közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás 

végleges szövegének elemzése) című jelentésére, 

– tekintettel az Európai Bírák Szövetségének (EAJ) az Európai Bizottság által javasolt új, 

beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszerről szóló, 2015. november 9-i 

nyilatkozatára, 

– tekintettel az EPSU Thomas Fritz által készített, 2015. áprilisi, „CETA and TTIP — 

Potential impacts on health and social services” (A CETA és a TTIP – Az egészségügyi 

és a szociális szolgáltatásokra gyakorolt potenciális hatások) című 

munkadokumentumára, 

– tekintettel a Public Citizen 2015. évi, „Tens of Thousands of US Firms Would Obtain 

New Powers to Launch Investor-State Attacks against European Policies via CETA and 

TTIP” (Több tízezer amerikai vállalat kapna hatáskört arra, hogy a CETA és a TTIP 

révén beruházó és állam közötti vitarendezés ürügyén támadásokat indítson az európai 

politikák ellen) című jelentésére1,  

– tekintettel a Deutscher Richterbund 2016. februári, „Stellungnahme zur Errichtung eines 

Investitionsgerichts für TTIP – Vorschlag der Europäischen Kommission vom 

16.09.2015 und 12.11.2015” (Állásfoglalás a TTIP keretében létrehozandó, beruházási 

vitákkal foglalkozó bírósági rendszerről – Az Európai Bizottság 2015. szeptember 16-i 

és 2015. november 12-i javaslata) című dokumentumára, 

– tekintettel a Corporate European Observatory (Európai Vállalatfigyelő Szervezet, CEO) 

és mások 2016. márciusi „The zombie ISDS — Rebranded as ICS, rights for 

corporations to sue states refuse to die” (A zombi beruházó és állam közötti 

vitarendezés – Beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszerként új alakban 

megjelenve nem hajlandó elpusztulni a vállalkozások joga az állam bepereléséhez) 

című, Pia Eberhardt által készített jelentésére,  

– tekintettel a New York-i Egyetem professzora, Gus Van Harten „ISDS in the Revised 

CETA: Positive Steps, But Is It the »Gold Standard?«” (A beruházó és állam közötti 

vitarendezés a felülvizsgált CETA-ban: Pozitív lépések, de valóban ez az etalon?) című, 

2016. májusi cikkére, 

– tekintettel Inge Govaere 2016. májusi „TTIP and Dispute Settlement: Potential 

Consequences for the Autonomous EU Legal Order” (TTIP és vitarendezés: Potenciális 

következmények az autonóm uniós jogrendre) című állásfoglalására, 

– tekintettel a Pia Eberhardt által készített, 2016. májusi „Investment Court System (ICS): 

the wolf in sheep’s clothing – the EU’s great corporate privilege rebrand” (A beruházási 

vitákkal foglalkozó bírósági rendszer (ICS): a báránybőrbe bújt farkas – A vállalati 

privilégiumok EU általi nagyszerű átalakítása) című PSI-jelentésre, 

– tekintettel az Európai Fogyasztók Szervezetének 2016. májusi „CETA fails the 

Consumer Crash Test - BEUC position on the EU-Canada Comprehensive Economic 

                                                 
1 http://www.citizen.org/documents/EU-ISDS-liability.pdf 
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and Trade Agreement” (A CETA elbukik a fogyasztói ütközésvizsgálaton – A BEUC 

álláspontja az EU és Kanada közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásról) 

című állásfoglalására, 

– tekintettel a PowerShift/Campact 2016. májusi „Investment Protection in the EU-

Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA): a critical analysis” 

(Beruházásvédelem az EU és Kanada közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi 

megállapodásban (CETA): kritikai elemzés) című, Peter Fuchs által készített 

jelentésére, 

– tekintettel a Deutscher Gewerkschaftsbund és az Österreichischer Arbeiterkammer 

„CETA - Regulatory cooperation jeopardises our democracy and standards” (CETA – A 

szabályozási együttműködés veszélybe sodorja demokráciánkat és normáinkat) című, 

Stefan Körzell és társai által készített, 2016. júniusi jelentésére, 

– tekintettel a Deutscher Gewerkschaftsbund és az Österreichischer Arbeiterkammer 

„CETA - Labour standards not on the agenda” (CETA – Munkaügyi normák nincsenek 

a napirenden) című, Stefan Körzell és társai által készített, 2016. júniusi jelentésére, 

– tekintettel a Deutscher Gewerkschaftsbund és az Österreichischer Arbeiterkammer 

„CETA - Public services under pressure” (CETA – Nyomás alatt a közszolgálat) című, 

Stefan Körzell és társai által készített, 2016. júniusi jelentésére, 

– tekintettel a Deutscher Gewerkschaftsbund és az Österreichischer Arbeiterkammer 

„CETA - No privileged rights to sue states for corporations” (CETA – A vállalatoknak 

ne legyen privilegizált joguk az államok beperelésére) című, Stefan Körzell és társai 

által készített, 2016. júniusi jelentésére, 

– tekintettel az Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung 

(ÖFSE) és az Arbeiterkammer Wien 2016. júniusi „Assess CETA: assessing the 

claimed benefits of the EU-Canada trade agreement (CETA)” (A CETA értékelése: Az 

EU és Kanada közötti kereskedelmi megállapodás (CETA) állítólagos előnyei) című, 

Werner Raza és társai által készített jelentésére, 

– tekintettel a Via Campesina, a Transnational Institute és mások 2016. augusztusi „Food 

Safety, Agriculture and Regulatory Cooperation in the Canada-EU Comprehensive 

Economic and Trade Agreement (CETA)” (Élelmiszer-biztonság, mezőgazdaság és 

szabályozási együttműködés a Kanada és az EU közötti átfogó gazdasági és 

kereskedelmi megállapodásban (CETA)) című jelentésére, 

– tekintettel a Tufts Egyetem Pierre Kohler és Servaas Storm által készített 2016. 

szeptemberi „CETA Without Blinders: How Cutting “Trade Costs and More” Will 

Cause Unemployment, Inequality and Welfare Losses” (A CETA szemellenző nélkül: 

Hogyan okoz a »kereskedelmi költségek és egyebek« csökkentése munkanélküliséget, 

egyenlőtlenséget és a jólét csökkenését) című munkadokumentumára, 

– tekintettel a PowerShift, a CCPA és mások 2016. szeptemberi „Making Sense of CETA 

(2nd edition)” (A CETA értelmezése (2. kiadás)) című jelentésére, 

– tekintettel a STOP TTIP koalíció által közzétett, több mint 100 jogászprofesszor által 
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aláírt 2016. októberi „Legal statement on investment protection and investor-state 

dispute settlement mechanisms in TTIP and CETA” (Jogi nyilatkozat a 

beruházásvédelemről és a beruházó és az állam közötti vitarendezési mechanizmusokról 

a TTIP-ben és a CETA-ban) című dokumentumra, 

– tekintettel az Európai Közegészségügyi Szövetség (EPHA) „How CETA could 

undermine public health” (Miként veszélyeztetheti a CETA a közegészségügyet?) című, 

2016. októberi állásfoglalására, 

– tekintettel a Transport & Environment / Client Earth „Comprehensive Economic and 

Trade Agreement (CETA) and the environment — A gold standard for the planet or for 

big business?” (Az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) és a 

környezet – Etalon a bolygó vagy a nagyvállalatok számára?) című, Cécile Toubeau és 

Laurens Ankersmit által készített, 2016. novemberi tanulmányára, 

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2016. novemberi, Geraint 

Davies által készített „‘New generation’ trade agreements and their implications for 

social rights, public health and sustainable development” („Új generációs” kereskedelmi 

megállapodások és hatásuk a szociális jogokra, a közegészségre és a fenntartható 

fejlődésre) című jelentésének ideiglenes változatára, 

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2016. decemberi, Pieter 

Omtzigt által készített, „Human Rights compatibility of investor-State arbitration in 

international investment protection agreements” (A nemzetközi beruházásvédelmi 

megállapodások beruházó és állam közötti választottbírósági eljárásának 

összeegyeztethetősége az emberi jogokkal) című jelentésének ideiglenes változatára, 

– tekintettel a CEO 2017. feburári „‘Regulatory cooperation’: big business’ wishes come 

true in TTIP and CETA” („Szabályozási együttműködés”: a nagyvállalatok álmai valóra 

válnak a TTIP és a CETA keretében) című jelentésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel az EU és Kanada közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése a jelek 

szerint nem egyeztethető össze az Európai Unió környezetvédelemmel, az 

elővigyázatossági elv alkalmazásával, a társadalmi kohézióval, a tisztességes munkával, 

az alapvető szabadságok védelmével – különösen az adatvédelemmel –, az 

egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel, a kulturális politikákkal és a 

kulturális sokszínűséggel, az élelmezésbiztonsággal és a családi gazdálkodás 

védelmével kapcsolatos, önmaga által meghatározott céljainak előmozdításával; mivel a 

kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás helyett inkább a többoldalú folyamatokba 

kell beépíteni bizonyos felesleges szabályozási rendelkezések és különbségek 

csökkentését; 

B. mivel a szabályok Európai Unió és Kanada közötti harmonizációja semmi esetre sem 

jelenthet veszélyt a fogyasztók egészségére nézve, és nem gyengítheti a minőségi 

előírásokat, amelyeknek az Európában forgalomba hozott kanadai termékeknek meg 

kell felelniük; 

C. mivel az Unió és Kanada között igen nagy eltérések mutatkoznak a mezőgazdasági 
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termékekre vonatkozó normák terén, és a normák szintjének csökkentése nem 

egyeztethető össze az európai vívmányokkal és nem elfogadható; 

D. mivel a szabályozási terhek enyhítését mindig a fogyasztóknak az általuk megvásárolt 

termékre vonatkozó tájékoztatásához való jogával és a polgárok jogilag biztonságos 

társadalomhoz való jogával összevetve, gondosan kell mérlegelni; 

E. mivel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 1. cikke és 10. cikkének (3) 

bekezdése is rögzíti, hogy „a döntéseket a lehető legnyilvánosabban és a polgárokhoz a 

lehető legközelebb eső szinten kell meghozni”; 

F. mivel a Bizottság által jelenleg javasolt intézményesített szabályozási együttműködés 

sérti az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek jogalkotási előjogait, és ezért 

visszatartó erőt jelent az EUSZ 2. cikkében foglalt uniós értékek alkalmazása 

tekintetében; 

G. mivel a CETA-tárgyalások titkos jellegének eredményeként sérült a tárgyalási folyamat 

demokratikus ellenőrzése; mivel a demokratikus alapelvnek úgy kellett volna 

kifejezésre jutnia, hogy az Atlanti-óceán mindkét partján, valamennyi kormányzati 

szinten tevékenykedő parlamenti képviselők, továbbá az újságírók, a kutatók és a 

polgárok, valamint civil társadalmi szervezeteik teljes körű hozzáférést kapnak a 

legfontosabb tárgyalási dokumentumokhoz; mivel a konszolidált szövegeket 

haladéktalanul közzé kellene tenni;  

H. mivel a vállalati érdekeket képviselő lobbisták befolyása sokkal nagyobb, mint a civil 

társadalmi szervezeteket képviselőkéi, és mivel kapcsolatfelvételük a Bizottsággal 

tízszer olyan gyakori; 

I. mivel a jelenleg végbemenő globalizáció nem kielégítően szabályozott, egy olyan 

megállapodás, amely főleg a meglévő és jövőbeli nem vámjellegű akadályok célba 

vételével további deregulációra törekszik, csorbítaná a munkavállalók és a fogyasztók 

jogait, miközben a nagyvállalatok és az erős befektetési alapok még jobban 

kihasználnák a liberalizáció e fajtáját; mivel olyan együttműködési megállapodásra van 

szükség, amely a munkavállalók, a fogyasztók és a környezet védelmét helyezi 

középpontba; mivel a kereskedelmi megállapodás csak kiegészítése lehet a fentiekre 

irányuló jelentősebb erőfeszítésnek, hogy a jogszabályokat a szociális és a környezeti 

dömping megelőzése érdekében a legmagasabb szintű globális előírásoknak 

megfelelően megerősítse; 

J. mivel a kereskedelmen keresztül bonyolított export és a beruházások általi növekedés 

ahelyett, hogy a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés állami beruházást nem 

igénylő fő mozgatórugója lenne, inkább a munkahelyek elvesztését és gazdasági 

hanyatlást idézhet elő; 

K. mivel nehéz felmérni a CETA tényleges hatását az uniós és a kanadai gazdaságra, 

minthogy a tanulmányok egymásnak ellentmondó eredményekre jutnak; mivel a CETA 

nem oldja meg az Unióban régóta fennálló strukturális gazdasági problémákat, sem 

pedig azok kiváltó okait; 

L. mivel az Unióban működő több mint 20 millió kkv 87%-a a belföldi keresletre 
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támaszkodik, és nem vesz részt a nemzetközi kereskedelemben, és számukra sokkal 

inkább a helyi és regionális piacok és az európai közös piac további fejlesztése az 

elsődleges; 

M. mivel a CETA által generált jólét elsősorban a kereskedelem elterelésének, nem pedig 

bővülésének eredménye; 

N. mivel a CETA nem tartalmaz kkv-kra vonatkozó fejezetet; 

O. mivel az európai mezőgazdasági termelők egyre globálisabb piacon működnek, ezért 

más ágazatokhoz képest jobban ki vannak téve az árak ingadozásának; mivel a CETA-

hoz hasonló kereskedelmi megállapodások akadályozzák a munkahelyteremtést a vidéki 

térségekben és a mezőgazdasági termelők megélhetését támogató feltételek 

megteremtését; 

P. mivel a Bizottságnak a jövőbeli kereskedelmi megállapodások (köztük a CETA) uniós 

mezőgazdaságra gyakorolt együttes gazdasági hatásáról szóló jelentése megállapítja, 

hogy a mezőgazdasági import jelentős növekedésére lehet számítani, az export 

tekintetében azonban csupán szerény növekedésre, ami közvetlenül le fogja szorítani az 

uniós termelői árakat; mivel e jelentés előrevetíti továbbá a marhahúsárak meredek 

esését, a helyi termelés volumenének csökkenését és az uniós termékek termelési 

értékének további romlását; mivel ezek az adatok arra utalnak, hogy a kistermelők által 

kapott termelői árakat további káros hatások befolyásolják majd; 

Q. mivel a CETA hatásainak az egyedi tevékenységekre összpontosító és kevés 

alternatívával rendelkező vidéki térségek vannak elsősorban kitéve; mivel a vidéki 

térségekre és a vidéki foglalkoztatásra fenyegetést jelent a hagyományos gazdálkodási 

modellektől való eltávolodás, amit e megállapodás fog hozni magával; 

1. elutasítja a jelenlegi CETA megállapodást;  

2. úgy véli, hogy csupán mítoszok azok a nagyratörő „globális előírások”, amelyek 

bevezetését a Bizottság a TTIP-hez és a CETA-hoz hasonló megállapodások révén 

ígéri, mivel e megállapodások csak kétoldalú kölcsönös elismerést tartalmaznak; 

3. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy tartsa szem előtt, hogy a TTIP és más hatalmas 

kereskedelmi megállapodások új de facto normákat írhatnak elő, miközben 

megkülönböztetőek is azáltal, hogy mintegy 130 országot kizárnak a tárgyalásokból, és 

a fejlődő országok szempontjából olyan fontos kérdések mellőzését okozhatják, mint az 

élelmezésbiztonság, a mezőgazdasági támogatások és az éghajlat-változás enyhítése; 

felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a többoldalú demokratikus fórumokon való 

előrelépésekre irányuló erőfeszítéseit, például a COP 21 megközelítésével összhangban; 

4. felhívja a Bizottságot arra, hogy tartsa szem előtt, hogy a Lisszaboni Szerződés az Unió 

külső fellépésének szerves részeként határozza meg az Unió kereskedelempolitikáját, és 

ezért e politikának a fejlődést, a környezetvédelmi és szociális célokat is tekintetbe kell 

vennie, valamint elő kell segítenie az Európai Unióról szóló szerződés egyéb 

célkitűzéseinek megvalósítását is; ezért elutasítja a CETA megállapodást, mivel annak 

célja – a társadalom erősítése helyett – a multinacionális vállalatok profitjának növelése; 
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5. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a fenntartható fejlődésről szóló fejezet 

törekedjen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) nyolc alapegyezményének és 

azok tartalmának, az ILO tisztes munka programjának és a főbb nemzetközi 

környezetvédelmi megállapodások teljes körű és tényleges ratifikálására, végrehajtására 

és érvényesítésére; úgy véli, hogy a rendelkezéseknek a munkaügyi és 

környezetvédelmi normák védelmi szintjének további növelésére kell törekedniük; 

6. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a munkaügyi és környezetvédelmi 

normák ne korlátozódjanak a kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről szóló 

fejezetre, hanem a megállapodásban szabályozott más területeken is szerepeljenek; 

7. felhívja a Bizottságot arra, hogy biztosítsa a munkaügyi rendelkezések végrehajtásának 

és betartásának hatékony nyomon követését, amelybe a szociális partnereket és a civil 

társadalom képviselőit is be kell vonni; 

8. hangsúlyozza, hogy a megállapodásban részes felek nem kötelesek a kereskedelmet és a 

közvetlen külföldi beruházást saját munkaügyi szabályozásuk fellazításával elősegíteni, 

és a megállapodással nem akadályozható meg, hogy a felek nemzeti jogszabályaikat 

alkalmazzák; 

9. hangsúlyozza, hogy az uniós és kanadai székhelyű bankok és egyéb pénzügyi 

szolgáltatók közötti, fokozott befektetési verseny jobban összekapcsolja, valamint 

kiszolgáltatottabbá teszi a külső sokkhatásoknak és az átterjedésnek Kanada és az Unió 

pénzügyi rendszerét; 

10. megállapítja, hogy a CETA megállapodásban előrevetített növekvő verseny azt jelenti, 

hogy a pénzügyi ágazat a piacszerzés érdekében kockázatvállalóbb lesz, magasabb 

kockázatú pénzügyi termékeket fog árulni, és a kevésbé vagyonos ügyfeleknek nyújtott 

szolgáltatásait csökkenti fogja; 

11. hangsúlyozza – jóllehet szem előtt tartva, hogy nagyon kevés európai kkv exportál 

Kanadába –, hogy a CETA és a hozzá hasonló szabadkereskedelmi egyezmények 

alapvetően elutasítandók, mivel nem képviselik a kkv-k jogos érdekeit vagy mindkét 

tárgyaló fél közös kötelezettségvállalását, és tovább növelik a kkv-k multinacionális 

vállalatoknak való kiszolgáltatottságát; hangsúlyozza, hogy ezért egyértelmű, hogy a 

CETA megállapodásnak nem célja, hogy az európai kkv-knek új lehetőségeket 

teremtsen Kanadában; 

12. megállapítja, hogy a CETA és a hozzá hasonló megállapodások célja gazdaságaink 

további liberalizációja, és hogy a nőket gyakran aránytalanul sújtja a további 

liberalizáció, mivel ők nagyobb valószínűséggel dolgoznak a közszektorban; 

13. emlékeztet arra, hogy a befektetővédelmi rendszerekről szóló nyilvános konzultáció 

során a válaszadók 97%-a negatív választ adott a beruházó és állam közötti 

választottbírósági eljárással kapcsolatban, ami megerősíti, hogy az ügyek ilyen 

tárgyalásával kapcsolatos egyik fő probléma az, hogy a felek kizárólag a felperesként 

eljáró beruházó és az ország alperesként eljáró nemzeti kormánya lehetnek;  

14. megállapítja, hogy a beruházási vitákkal foglalkozó javasolt bírósági rendszer nem állja 

ki a demokrácia próbáját, és lehetővé teszi a vállalatok számára a nemzeti bíróságok 
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megkerülését, külföldi beruházóknak egyedi hozzáférést biztosítva a rendkívül erős 

nemzetközi ítélkezési eljáráshoz, amely akár több milliárd euró közpénzre is 

vonatkozhat, lehetővé téve számukra jogaik érvényesítését anélkül, hogy az ennek 

megfelelő felelősségvállalást megtennék ugyanebben a folyamatban; 

15. megállapítja, hogy a beruházási vitákkal foglalkozó javasolt bírósági rendszer 

választottbíráinak nem lesz kötelező figyelembe venniük a precedensjogot; 

16. megállapítja, hogy a választottbírákat a bíróság elé kerülő ügyek száma és a rájuk 

fordított idő alapján fogják fizetni, ez pedig ösztönözni fogja a viták elhúzódását, 

jelentős költségeket hárítva az adófizetőkre; 

17. megállapítja, hogy az amerikai vállalatok 80%-a jelentős részesedéssel bír kanadai 

vállalatokban, és hogy e megállapodás aláírásával az Unió lehetőséget biztosít számukra 

arra, hogy az adófizetők költségén a tagállamok kormányai ellen jogi eljárást 

indítsanak; 

18. az e kérdést felvető számos beruházási választottbírósági esetre való tekintettel fájlalja, 

hogy a CETA a homályos „igazságos és méltányos bánásmód” kifejezést használja; 

19. megjegyzi, hogy a CETA a külföldi beruházók számára lehetővé tenné, hogy bepereljék 

az uniós tagállamokat az általuk elfogadott – többek között a közegészségügy, a 

környezet vagy a munkavállalói jogok védelmét szolgáló – törvények miatt, amelyek a 

beruházók nyereségét érintik; megjegyzi továbbá, hogy az ENSZ független szakértője 

kinyilvánította, hogy a CETA nem egyeztethető össze a jogállamisággal, a 

demokráciával és az emberi jogokkal, valamint úgy nyilatkozott, hogy a kereskedelmi 

megállapodásokat csak akkor szabad ratifikálni, ha lefolytatták az emberi jogokra, az 

egészségügyre és a környezetvédelemre vonatkozó hatásvizsgálatokat, ami a CETA 

esetében nem történt meg; 

20. megjegyzi, hogy – jóllehet a CETA „érdemi üzleti tevékenységet” ír elő – a beruházási 

vitákkal foglalkozó bírósági rendszer lehetővé tenné az egyezmények eltéréseinek 

egyfajta kihasználását, azaz hogy a beruházók megválasszák, hogy a beruházó és állam 

közötti vitarendezésre vonatkozó keresetüket mely megállapodás keretében nyújtják be; 

21. megjegyzi, hogy annak ellenére, hogy a belga kormány bejelentette, hogy kikéri az 

Európai Bíróság véleményét az ICS rendszer (beruházási vitákkal foglalkozó bírósági 

rendszer) érvényességének az uniós szerződésekkel való összhangját illetően, ezt 

egyetlen európai intézmény sem tette meg, és az Európai Bíróságot sem kérték fel jogi 

vélemény megfogalmazására arra vonatkozóan, hogy az ICS rendszer érvényessége egy 

multilaterális beruházási bíróság formájában megfelel-e az uniós szerződéseknek;  

22. emlékeztet arra, hogy a CETA rendelkezései mindkét fél szabályozáshoz való jogára 

kiterjednek, ami gyengíti a nemzeti hatóságok szabályozói jogköreit; 

23. megjegyzi, hogy a CETA vegyes bizottsága széles körű hatáskörökkel fog rendelkezni a 

jövőbeli jogalkotási folyamatokban, anélkül, hogy demokratikus ellenőrzésnek lenne 

alávetve; 

24. megjegyzi, hogy a CETA beemelési záradékai és felfüggesztési záradéka sajnálatosan 
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elsőbbséget élveznek a pozitív listán alapuló megközelítéssel szemben, meggátolva a 

közszféra esetleges későbbi liberalizálását; 

25. elutasítja a „folyamatosan alakuló megállapodásnak” nevezett megközelítést és az 

ahhoz való ragaszkodást, hogy a tárgyalások során döntsenek a megállapodás minden 

fontos részletkérdéséről, mivel véleménye szerint a megállapodás csak akkor lehet 

végleges, ha már mindenről megállapodtak; elutasítja a javaslatot, hogy a szabályozási 

kérdéseket a későbbiekben külön e célra létrehozott szakértői csoportokhoz utalják, 

megkerülve ezáltal a demokratikus jogalkotási folyamatot; 

26. véleménye szerint a Bizottságnak az emberi jogokat és a fenntartható fejlődést 

védelmező megállapodásokra és szerződésekre kellene összpontosítania, nem pedig a 

kizárólag a transznacionális vállalatoknak kedvező jelenlegi kereskedelempolitikára; 

ezért felszólítja a Bizottságot, hogy aktívan vegyen részt az ENSZ nyitott 

munkacsoportjában egy, a multinacionális vállalatokra és az emberi jogokra vonatkozó, 

kötelező erejű szerződés megkötése céljából; 

27. sajnálattal jegyzi meg, hogy a CETA határon átnyúló szolgáltatáskereskedelemmel 

foglalkozó fejezete a piaci hozzáférést illetően nagyrészt kiiktatja a gazdasági 

szükségesség vizsgálatát vagy egy adott ágazatban a szolgáltatók számának 

korlátozását; véleménye szerint nem megfelelően rögzíti a CETA az elővigyázatosság 

elvét és annak jövőbeli alkalmazását;  

28. elutasítja, hogy a vízközműszolgáltatók nincsenek egyértelműen kizárva a CETA 

rendelkezéseiből, olyan helyzetet teremtve, amelyben a tiszta és biztonságos ivóvízhez 

való hozzáférés védelmére irányuló kormányzati politikákat a beruházási fejezet 

értelmében a „kereskedelem akadályozásával” vádolhatják, precedenst teremtve a 

közszféra összes többi szakpolitikájára nézve; megjegyzi továbbá, hogy a CETA 

szövegében sehol nem szerepel a közszolgáltatás meghatározása; 

29. elutasítja a közegészségügyi ágazatban hozott közpolitikai intézkedésekre irányuló, 

CETA támasztotta fenyegetéseket, és megtagadja a külföldi befektetőktől a jogot, hogy 

a külföldi befektetésekre vonatkozó rendelkezésekre hivatkozva megtámadják ezeket az 

intézkedéseket; sajnálatosnak tartja, hogy a multinacionális vállalatok választottbírósági 

eljárással megtámogatott kereskedelmi érdekei fognak érvényesülni, figyelmen kívül 

hagyva az emberi jogi szempontokat és a betegek jogait; 

30. megjegyzi, hogy a CETA nagyobb kockázatvállalásra fogja sarkallni a pénzügyi 

ágazatot, hogy az spekulatív beruházásokkal maradjon talpon az egyre nagyobb 

versenyt diktáló nemzetközi piacon; véleménye szerint a pénzügyi instabilitás 

kezeléséhez a kormányok rendelkezésére álló szabályozói lehetőségeket is korlátozni 

fogja a CETA többek között azzal, hogy a szabályozói folyamatban intézményesített 

hangon engedi felszólalni a pénzügyi ágazatot; 

31. elutasítja a további nyitást a vegyesen finanszírozott oktatási szolgáltatások 

tekintetében, különösen az óvodai oktatás, az iskola és a felsőoktatás, valamint a 

felnőttoktatás és továbbképzés területén, mivel a szolgáltatások kereskedelméről szóló 

többoldalú megállapodás máris több mint elegendő szabályt tartalmaz a liberalizációra 

vonatkozóan; 
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32. megjegyzi, hogy a CETA negatívan fogja érinteni a gyógyszerekhez való hozzáférést, 

különösen a kanadaiak számára, ahol már most is a világon a második legmagasabbak a 

gyógyszerárak; véleménye szerint a CETA veszélyeztetheti az általános érdekű 

szolgáltatások (szociális szolgáltatások, egészségügy, oktatás, vízellátás) minőségi 

normáit és megfizethetőségét;  

33. megjegyzi, hogy a CETA gyógyszerárakra gyakorolt potenciális hatásának felmérése 

nem szerepel a megállapodásban, amely azt sem ismeri el, hogy a szellemi 

tulajdonjogok áthidalhatatlan akadályt jelentenek a gyógyszerekhez való méltányos 

hozzáférés előtt; 

34. úgy véli, hogy törölni kell a CETA-ból a szellemi tulajdonjogokat, beleértve a földrajzi 

jelzéseket, mivel a javasolt szabályok túlságosan invazívak és veszélyeztetik a 

megfizethető gyógyszerekhez való hozzáférést; 

35. megerősíti, hogy a mezőgazdasági piacok liberalizálásával a CETA veszélybe fogja 

sodorni az élelmiszer-biztonsági követelményeket azzal, hogy módosításokat iktat a 

szabályozásokba és a CETA vegyes bizottságán keresztül további deregulációra 

ösztönöz; ennek megfelelően megjegyzi, hogy a CETA semmilyen konkrét hivatkozást 

nem tartalmaz az állatok jólétére vonatkozóan, azt a tendenciát erősítve ezzel, hogy a 

nemzetközi kereskedelem során fontos etikai elveket és társadalmi értékeket áldozzanak 

be; véleménye szerint a megállapodás jelenlegi formájában az Atlanti-óceán mindkét 

partján fenyegetést jelent a helyi mezőgazdaságra nézve;  

36. felszólítja a Bizottságot, hogy határozottan álljon ki az uniós jogszabályokban 

meghatározott jelenlegi és jövőbeni élelmiszer-biztonsági és egészségügyi, növény-

egészségügyi, növény- és környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi, valamint 

állategészségügyi és állatjóléti előírások szigorú betartása mellett, az uniós 

jogszabályokban meghatározott módon; felszólítja továbbá a Bizottságot annak 

biztosítására, hogy semmilyen akadályba ne ütközhessen a jövőben ezen előírások 

megerősítése, ne sérüljenek olyan alapvető uniós értékek, mint az elővigyázatosság elve 

és a fenntartható gazdálkodás, valamint az uniós polgárok továbbra is megbízhassanak 

az uniós piacon forgalmazott termékek nyomon követhetőségében és címkézésében, 

illetve speciális intézkedéseket vázoljon fel az elővigyázatosság elvének tárgyalások 

során történő fenntartására; 

37. felszólítja a Bizottságot, hogy szálljon síkra amellett, hogy az EU-ba történő 

mezőgazdasági importot csak akkor lehessen engedélyezni, ha ezen importok esetében 

az európai uniós fogyasztóvédelmi, állatvédelmi és környezetvédelmi előírásokat a 

minimális szociális normákkal együtt betartják; 

38. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa az uniós földrajzi jelzések és a minőségi uniós 

mezőgazdasági termékek megfelelő jogi védelmét Kanada piacán, illetve a visszaélés, a 

félrevezető tájékoztatás és gyakorlatok kezelésére szolgáló mechanizmusokat, emellett a 

címkézés, a nyomonkövethetőség és a mezőgazdasági termékek valódi származásának 

védelmét, mivel ezek egy kiegyensúlyozott megállapodásban központi elemeknek 

tekintendők; 

39. megjegyzi, hogy a szállítási távolságok meghosszabbodása, a kereskedelem 

volumenének megnövekedése, az ipari jellegű mezőgazdasági termelés és a helyi 
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gazdaságok felszámolása miatt az éghajlattal kapcsolatosan felmerülő károk külső 

költségeit a kereskedelmi tárgyalások során nem veszik számításba vagy azok csak 

alárendelt szerepet kapnak; 

40. megjegyzi továbbá, hogy nem foglalkoznak az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 

szolgáló intézkedésekkel, például a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivezetésével, a 

tiszta energiaforrások hasznosításával és a mezőgazdaságban keletkező 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésével, és fennáll a veszélye annak, hogy a 

kereskedelem előtti illegális akadályként megtámadható intézkedésként rögzítik ezeket 

a megállapodásban;  rámutat, hogy a beruházásvédelem nagyon megdrágítja a 

reformokat; 

41. felszólítja a Bizottságot, hogy az energiabiztonság fokozásával összefüggésben tartsa 

fenn a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság fejlesztésére irányuló 

célkitűzéseket; hangsúlyozza, hogy az ezzel foglalkozó fejezetnek egyértelmű 

garanciákat kell tartalmaznia az uniós környezetvédelmi normák és éghajlat-politikai 

célok sérthetetlenségére vonatkozóan, illetve az EU-nak meg kell őriznie azt a 

szabadságát, hogy a jövőbeli normák és célok kitűzése során függetlenül járhasson el; 

42. megjegyzi, hogy az éghajlatváltozásra gyakorolt negatív hatására, valamint a 

környezeti, szociális ás munkaügyi jogok veszélyeztetésére tekintettel a CETA csak 

ellentétes hatást válthat ki a fenntartható fejlesztési célok megvalósítására irányuló 

célkitűzéseinkre; 

43. elutasítja, hogy a CETA az adatok határokon átnyúló áramlására vonatkozóan vállalt 

kötelezettségek révén veszélyezteti az uniós polgárok személyes adatainak védelmét; 

44. megjegyzi, hogy a CETA részes felei 38 nyilatkozatot, álláspontot és egyéb tisztázó és 

értelmező szándékkal megfogalmazott dokumentumot adtak ki;  megjegyzi továbbá, 

hogy e nyilatkozatok többsége egyoldalú jellegű, amely csekély jogi értékkel bír, így a 

szöveg értelmezése fényében nem tekinthető kötelező érvényűnek, és ily módon nem 

megfelelő ahhoz, hogy a közvélemény aggodalmaira reagálva, illetve a vallon kormány 

által kikötött feltételeket teljesítve módosítsa a CETA legfontosabb rendelkezéseit;  

45. megjegyzi, hogy a főtanácsnok a 2/15. sz. ügy kapcsán megfogalmazott véleményében 

az EU és Szingapúr közt létrejött szabadkereskedelmi megállapodást vegyes 

megállapodásnak minősítette; úgy véli, hogy ez a CETA-ról ugyanígy elmondható, 

ezért ehhez a megállapodáshoz is szükség van az összes nemzeti parlament 

ratifikálására, nemzeti eljárásaiknak megfelelően; 

46. elutasítja a CETA-megállapodást és nem ért egyet annak megkötésével;  

47. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 


