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LYHYET PERUSTELUT

CETA-sopimuksen tärkeimpänä lopputulemana on oltava ihmisarvoisten työpaikkojen 
luominen, tasapuoliset palkankorotukset ja yrittäjyyden edistäminen. Reaalisiin malleihin 
perustuvat empiiriset todisteet osoittavat kuitenkin ihmisarvoisten työpaikkojen luomisen 
osalta parhaimmillaan vain korkeintaan 0,018 prosentin kokonaiskasvua EU:n 
työllisyysluvuissa 6–10 vuoden täytäntöönpanokauden aikana. Äskettäin tehdyissä 
tutkimuksissa, joissa on käytetty tällaisia malleja, on lisäksi ennakoitu, että EU:sta katoaa 
kaiken kaikkiaan 204 000 työpaikkaa (45 000 Ranskasta, 42 000 Italiasta ja 19 000 Saksasta). 
Vuonna 2011 tehdystä kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnista käy 
lisäksi ilmi merkittävää alakohtaista toiminnan muualle siirtämistä, mikä lopulta voi johtaa 
pitkäaikaistyöttömyyden lisääntymiseen.

Tutkimustulokset osoittavat, että sopimus suurentaisi ammattitaitoisten ja 
ammattitaidottomien työntekijöiden välisiä palkkaeroja ja lisäisi siten epätasa-arvoa ja 
yhteiskunnallisia jännitteitä. Lisäksi ennakoidaan merkittäviä vaikutuksia kansalliseen 
tulonjakoon, joista pääoman omistajat EU:ssa hyötyvät 0,66 prosenttia, mikä edelleen 
pahentaa yhteiskunnallista epätasa-arvoa.

Sopimukseen ei sisälly yhtään lukua, jossa käsiteltäisiin pk-yritysten tukemiseen tarkoitettuja 
erityistoimia. EU:ssa on nykyään 20,9 miljoonaa pk-yritystä (joista 93 prosentissa on alle 
kymmenen työntekijää), mutta vain 619 000 niistä harjoittaa vientiä EU:n ulkopuolelle.
CETA-sopimuksella luoduilla vapautetuilla markkinoilla tällaiset pk-yritykset joutuvat 
vastaamaan Pohjois-Amerikan kansainvälisten yritysten taholta tulevaan kovaan kilpailuun, 
jolloin vaarannetaan näissä pk-yrityksissä olevat 90 miljoonaa työpaikkaa (67 prosenttia 
työpaikkojen kokonaismäärästä).

Vaikka CETA-sopimukseen sisältyy kauppaa ja työvoimaa koskeva erityinen luku, 
hahmotellun sijoittajien suojelun tason ja työvoiman intressien ja oikeuksien suojelun tason 
välillä on selvä ero. Sijoittajille ICS-järjestelmällä annettu etuoikeutettu asema on räikeässä 
ristiriidassa työntekijöiden intressien ja oikeuksien suojeluun tarkoitetun kuulemismenettelyn 
kanssa.

Pohjois–pohjois-suunnassa käytävän kaupan helpottaminen johtaa todistettavasti 
kauppavirtojen siirtymiseen pois ensisijaisesti Afrikassa sijaitsevien kehitysmaiden kanssa 
käytävästä kaupasta. Tämä on erityisen vahingollista siksi, että on välttämätöntä edistää 
vuodeksi 2030 asetettujen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, koska ne 
ovat ainoa keino voittaa kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden välinen yhä lisääntyvä 
epätasa-arvo ja reagoida nopeasti kasvaviin maahanmuuton aiheuttamiin paineisiin.

Nykyisen EU-lainsäädännön ja ICS-lausekkeen sekä tilapäisen soveltamisen periaatteen 
yhteensopivuudesta esitetään edelleen vakavia epäilyjä.

Valmistelija katsoo siksi olevansa velvollinen kehottamaan kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa olemaan antamatta hyväksyntäänsä sopimuksen tekemiselle.
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Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa suosittelemaan, että parlamentti kieltäytyy antamasta hyväksyntäänsä esitykselle 
neuvoston päätökseksi Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-
alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekemisestä.
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