
 

CETA: A Parlament támogatja az EU-Kanada
szabadkereskedelmi egyezményt
 
Az EP szerdán megszavazta az áruk, szolgáltatások és befektetések forgalmának
növelését célzó Kanadával kötött szabadkereskedelmi egyezményt. A CETA ideiglenes
alkalmazására már akár áprilisban sor kerülhet.
 
 
"A  CETA-val  a  nyitottságot,  a  növekedést  és  magas  sztenderdeket  választottuk  a
protekcionizmussal és stagnálással szemben. Kanada a szövetségesünk, közösek az értékeink.
Együtt  hidakat  építhetünk falak  helyett  és  ez  polgáraink  jólétét  szolgálja.  Az  egyezmény
világítótoronyként szolgál majd a jövő kereskedelmi megállapodásai számára” - mondta Artis
Pabriks (EPP, Lettország) jelentéstevő.
 
A megállapodást 408 szavazattal 254 ellenében 33 tartózkodás mellett fogadták el.
 
Bővülő kereskedelem
 
A CETA a legtöbb áru és szolgáltatás kapcsán felszámolja a vámokat és megnyitja Kanada
közbeszerzéseit az európai cégek előtt. Az egyezmény számos termék kapcsán bevezeti a
tanúsítványok kölcsönös elismerését. Az uniós szolgáltató cégek több területen - például a
hajózásban,  telekommunikációban  vagy  környezetvédelmi  szolgáltatások  esetében  -
beléphetnek  a  kanadai  piacra.
 
Mezőgazdasági termékek és a szociális vívmányok védelme
 
A  tárgyalások  során  az  EU-nak  sikerült  mintegy  140  európai  étel  és  ital  számára
eredetvédelmet biztosítani.  Az egyezményhez a környezetvédelmi és szociális vívmányok
védelmére fenntartható fejlődésről szóló fejezetet is csatoltak.
 
Az állampolgári aggodalmakra reagálva, miszerint a szerződés túlzott hatalmat ad a multi cégek
kezébe és a kormányok az egészség, a környezet és a biztonság védelmében nem tudnak
majd intézkedéseket hozni, a felek a szöveg preambulumában és egy együttes nyilatkozatban
is megerősítik, hogy a CETA rendelkezései nem korlátozzák az államok szabályozási jogát.
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http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/


A  vámok  eltörlése  nem  érinti  a  közszolgáltatásokat,  audiovizuális  és  a  közlekedési
szolgáltatásokat,  valamint  egyes  mezőgazdasági  termékeket.
 
Átláthatóbb befektetés védelem 
 
A Parlament nyomására a beruházók és az államok közötti vitarendezést szolgáló úgynevezett
ISDS rendszert egy olyan mechanizmusra cserélték le, amely átláthatóbb és ahol a kormányok
választanak állandó bírákat.
 
Következő lépések 
 
A CETA ideiglenes alkalmazására már akár áprilisban sor kerülhet. Mivel az Európai Bizottság
a  megállapodást  tavaly  nyáron  „vegyes”  egyezménynek  nyilvánította,  azt  a  nemzeti
parlamenteknek  is  jóvá  kell  hagynia.
 
A reggeli vita egyes felszólalásait a linkre kattintva lehet megnézni:
 
Artis Pabriks, jelentéstevő (EPP, LV)
 
Charles Tannock (ECR, UK)
 
Charles Tannock (AFET) (ECR, UK)
 
Georgi Pirinski (EMPL) (S&D, BG)
 
Bart Staes (ENVI) (Green/ALE, BE)
 
Cecilia Malmstrom, Uniós biztos
 
Manfred Weber (EPP, DE)
 
Gianni Pittella (S&D, IT)
 
Syed Kamall (ECR, UK)
 
Marietje Schaake (ALDE, NL)
 
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL, NL)
 
Yannick Jadot (Green/ALE, FR)
 
Tiziana Beghin (EFDD, IT)
 
Marine Le Pen (ENF, FR)
 
Konstantinos Papadakis (NI, EL)
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2371_en.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=3edc773d-447a-4e50-bf09-a71a00721592
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=5415f490-e48d-4bca-a06a-a71a007218f3
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=565ebdd3-675c-4141-99b3-a71b0091ba45
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=02e02eb9-b0bf-471f-a0e5-a71b0091ef45
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=477fbc18-ee1e-40c9-972b-a71b00933ed5
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=e43e9a3b-7f2a-451e-8feb-a71b009315a4
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=fca90e33-219d-4278-8ded-a71b009496c4
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=6049c211-76db-4871-aa2f-a71b0095d1d5
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=419c390e-4400-4ede-8e89-a71b0095d917
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=0daecb3b-984b-453c-a5c1-a71b00965fb3
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=3bea97cb-17c3-4077-8469-a71b009739f2
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=6754bf6d-64e6-41cc-8128-a71b0098ce02
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=5801ac4c-aa75-4051-82d4-a71b0098eee1
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=0893c574-2c13-4f87-8930-a71b009b4179
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=a469e4e9-8c2a-4a59-8981-a71b009b4aa7


Háttér: 
 
A CETA tárgyalások 2009. májusban kezdődtek és 2014. szeptemberig tartottak, a szerződést
tavaly október végén írták alá. 2015-ben a Kanadából származó import értéke 28.3 milliárd euró
volt, míg az EU 35.2 milliárd euró értékben exportált, ami 20%-kal nőhet, ha a szerződés teljes
mértékben életbe lép.
 
Eljárás: Hozzájárulás
 
Magyar képviselői idézetek: 
 
Szanyi Tibor (S&D, MSZP):
 
"A CETA olyan, az EU külgazdasági kapcsolataiban eddig példátlanul transzparens tárgyalási
folyamat eredménye, amely az európai progresszív erőknek, illetve számos szakmai és civil
szervezetnek köszönhetően szinte az európai polgárok szeme előtt,  bírálatuk,  befolyásuk
számára nyitott  módon zajlott,  s ezzel követendő gyakorlatként szolgálhat az EU jövőbeni
hasonló szerződéseihez is."
 
Molnár Csaba (S&D, DK): A CETA körül politikai  hisztériakeltés zajlik.  Nem kell  bedőlni  a
riogatásoknak. Kanadától semmi félni valónk nincs, fejlett jogállam, biztonságos, jó minőségű
termékekkel. Ha van CETA a magyar cégek többet exportálhatnak, több munkahely lesz itthon.
Ki  nem  akarná  ezt?  A  CETA  mellett  tettem  le  a  voksomat,  erre  a  bezárkózó  Trump-
adminisztráció  miatt  nagyobb  szükség  van,  mint  valaha.
 
Jávor  Benedek  (Zöldek,  PM):  A  CETA ratifikálása  komoly  veszélyeket  jelent  Európa  és
Magyarország számára is. A szerződésnek az állampolgárokat kell szolgálnia, nem csak a
befektetőket. Az elfogadott szöveg nem jeleníti meg a munkavállalók és a fogyasztók érdekeit
és a környezet megfelelő védelmét sem biztosítja. Továbbá a szerződésről történő szavazással
meg kellett volna várni az Európai Bíróság véleményét.
 
Balczó Zoltán (Független, Jobbik):
 
"A  CETA  veszélyezteti  az  uniós  normákat,  a  fenntartható  mezőgazdaságot,  a
beruházásvédelmi  bíróság  csorbítja  a  tagállami  szuverenitást.  Az  USA-székhelyű  cégek
kanadai leányvállalataik révén, a CETA kedvezményeket élvezve juthatnak be az európai
piacra. Az EP honlapja büszkén hirdeti, hogy a polgárokat képviseli. Ezért szégyen, hogy ezt, a
globális cégek érdekeit szolgáló megállapodást elfogadta."
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"  “Ez a kereskedelmi megállapodás mindkét fél  jó
gyakorlatain alapszik” "
Artis Pabriks (EPP, LV), jelentéstevő

20%
Az  EU  és  Kanada  közötti  kereskedelem  20%-kal  nő,  amikor  a
szerződés  teljes  mértékben  életbe  lép.

Tények
• Az EU több mint 140 európai étel és ital számára biztosít

EuroparlTv - a CETA uniós cégek számára teremt lehetőségeket Kanadában
CETA: új üzleti lehetőségek az uniós vállalkozások számára Kanadában

További információ
A vita felvételről
A sajtótájékoztató felvételről
EbS+ (2017.02.15)
A képviselők támogatják az EU-Kanada megállapodást - sajtközlemény a bizottsági
szavazásról (2017.01.24. angolul)
A szerződés teljes szövege - angolul
Kérdések és válaszok a Bizottságtól (2016. április - angolul)
Az EP Kutatószolgálat összefoglalója (2017. január - angolul)
Facebook Live interjú Artis Pabriks jelentéstevővel
Artis Pabriks (EPP, Lettország) jelentéstevő
CETA: az eljárás lépései - angolul
Az EU-Kanada Stratégiai Partnerségi Megállapodás szövege (angolulv
Charles Tannock (ECR, UK) jelentéstevő
Az eljárás lépései (stratégiai megállapodás) - angolul
Audiovizuális anyagok
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http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=02/15/2017
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170124IPR59704/ceta-trade-committee-meps-back-eu-canada-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170124IPR59704/ceta-trade-committee-meps-back-eu-canada-agreement
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/questions-and-answers/
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-595895-Comprehensive-Economic-Trade-Agreement-Canada-rev-FINAL.pdf
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10158309894135107/
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124743/ARTIS_PABRIKS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0205%28NLE%29&l=en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/4521/CHARLES_TANNOCK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0373%28NLE%29
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Kapcsolatok 
 
 
LINDER BÁLINT
Press Officer

(+32) 2 28 32584 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
@EP_Trade
@Europarl_HU
inta-press@europarl.europa.eu

Emilie TOURNIER
Press Officer

(+32) 2 28 30578 (BXL)
(+33) 3 881 72649 (STR)
(+32) 473 55 74 66
@EP_ForeignAff
foreign-press@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Trade
https://twitter.com/Europarl_HU
https://twitter.com/EP_ForeignAff
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