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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

O Acordo CETA é um acordo económico. Apesar de trazer benefícios económicos para 

determinados setores, outras partes interessadas (por exemplo, as PME) podem sofrer com a 

livre concorrência de grandes empresas multinacionais, nomeadamente de entidades 

comerciais registadas no Canadá. Em relação ao domínio do emprego, alguns estudos 

preveem um ligeiro aumento do número de postos de trabalho devido ao CETA, outros 

revelam reduções na UE, bem como os efeitos de uma redistribuição problemática a favor dos 

detentores do capital social. Assim, no que respeita aos motivos económicos e de emprego, o 

veredicto está longe de ser evidente. As questões ambientais e de saúde podem muito bem 

fazer pender a balança. 

 

A UE e o Canadá têm opiniões muito distintas sobre as questões ambientais e de saúde, a 

segurança dos alimentos e o bem-estar dos animais. O Canadá intentou uma ação judicial 

junto da OMC, contestando a legislação da UE e dos Estados-Membros (litígios sobre 

organismos geneticamente modificados (OGM) e proibições relativas ao uso de hormonas na 

carne de bovino, aos produtos derivados da foca e ainda ao amianto). O Canadá tem um longo 

historial de se opor fundamentalmente à REACH, bem como à legislação da UE em matéria 

de pesticidas, tendo arrasado a legislação dos EUA relativa à rotulagem com indicação do país 

de origem (COOL) junto da OMC. Devido à pressão comercial, a Comissão continua a 

permitir os OGM, apesar da oposição generalizada na UE. 

 

O objetivo primordial do CETA é eliminar os obstáculos ao comércio. Uma vez que as pautas 

aduaneiras são relativamente baixas entre a UE e o Canadá, o CETA centra-se sobretudo nas 

barreiras não pautais, ou seja, na legislação e normas divergentes no domínio da saúde, da 

proteção do ambiente e da segurança alimentar. A Comissão já sacrificou algumas destas 

normas para satisfazer os interesses comerciais, entre outros, do Canadá. Tem também 

dificultado a aplicação da Diretiva Qualidade dos Combustíveis da UE para permitir que o 

Canadá exporte combustível proveniente de areias betuminosas sujas, propondo mesmo 

alterar ilegalmente as disposições relativas aos desreguladores endócrinos na legislação sobre 

pesticidas. A Comissão tem agido no interesse de empresas canadianas ao não proibir o uso 

de cianeto na exploração mineira, apesar de o Parlamento Europeu exortar a uma proibição, e, 

recentemente, ao autorizar o uso de substâncias cancerígenas em tintas (cromato de chumbo), 

embora as empresas da UE recorram a alternativas mais seguras.  

 

Um acordo formal com o objetivo principal de eliminar os obstáculos ao comércio poderá 

agravar a situação, independentemente de quaisquer alegações apresentadas no que se refere 

ao direito de regulamentar. Esta situação é ainda mais agravada pela concessão aos 

investidores do direito de processar os Estados, enquanto os compromissos em matéria de 

normas ambientais continuam por aplicar. 

 

O parecer da Comissão ENVI sobre a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento 

(PTCI), de 16 de abril de 2015, constitui um excelente ponto de referência para a avaliação do 

CETA. Num acordo comercial, não há qualquer motivo para adotar uma posição diferente em 

relação ao Canadá ou aos EUA. 

 

O CETA transpõe as seguintes linhas vermelhas preconizadas pelo parecer da Comissão 

ENVI (n.os 2, 5, 7, 9, 14 e 17):  
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̶ O princípio da precaução não se encontra refletido, pelo contrário, a precaução é 

condicionada pela referência aos acordos internacionais, e nenhum deles inclui este 

princípio; 

̶ A cooperação regulamentar —  apesar de voluntária — não se limita a domínios 

setoriais claramente definidos, nos quais os EUA e a UE dispõem de níveis de 

proteção semelhantes, ou nos quais seria de esperar uma harmonização ascendente, 

que fosse, no entanto, abrangente, 

̶ Tem disposições relativas aos:  

o serviços públicos de cuidados de saúde — disposições que limitam de facto a 

liberdade dos governos de tomarem decisões políticas; 

o OGM — disposições que visam também pôr em causa a legislação da UE em 

matéria de OGM, a sua aplicação e o seu desenvolvimento futuro; 

̶ Inclui a cooperação em matéria de substâncias químicas, envolvendo, deste modo, um 

dos mais fortes oponentes à aplicação do REACH; 

̶ Inclui os serviços públicos e sociais sujeitos à abordagem do tipo «lista negativa»; 

̶ Não tem disposições vinculativas em matéria de bem-estar dos animais, pelo 

contrário, promove um aumento do comércio sem as devidas salvaguardas em matéria 

de proteção dos animais; 

̶ Inclui normas de controlo interno (NCI), um mecanismo de resolução de litígios que 

fornece aos investidores estrangeiros uma jurisdição paralela para contestarem os 

Estados, prejudicando fundamentalmente os direitos soberanos da UE e dos seus 

Estados-Membros. 

A execução do CETA pode prejudicar, nomeadamente, as seguintes normas que a Comissão 

ENVI considera fundamentais (ver n.o 8):   

- Não aprovação de substâncias ativas e do limite máximo da UE de resíduos de 

pesticidas;   

- Medidas regulamentares relativas aos desreguladores endócrinos;  

- A abordagem integrada da UE relativamente à segurança alimentar;  

- A concretização das metas climáticas e energéticas da UE.  

 

Contrariamente às exigências da Comissão ENVI (ver n.o 10), o CETA: 

- só protege parcialmente as indicações geográficas; 

- não tem disposições relativas à redução de antibióticos na criação de gado; 

- em nada contribui para aplicar os acordos da UNECE, de 1958 e de 1998, sobre os 

veículos automóveis; 

- não promove as energias renováveis; 

- utiliza listas negativas relativas ao direito de regulamentar no setor da energia.  

Por último, ainda não estão definidos os direitos de o PE ser plenamente informado durante 

todas as fases de um acordo internacional e não é claro se o Parlamento Europeu terá direitos 

de controlo, e quais serão, no que diz respeito às decisões do Comité Misto CETA, enquanto 

tal, que seja adotar interpretações vinculativas quer propor alterações aos protocolos e anexos 
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(por exemplo, relativamente às disposições em matéria de equivalência no âmbito de medidas 

sanitárias e fitossanitárias).  

****** 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 

Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a recomendar que o 

Parlamento não dê a sua aprovação ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do 

Acordo Económico e Comercial Global (CETA) entre o Canadá, por um lado, e a União 

Europeia e os seus Estados-Membros, por outro.  

 

 


