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B8-0142/2017 

Resolutie van het Europees Parlement over de sluiting van CETA tussen de EU en 

Canada 

(2017/2525(RSP)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het verzoek van de Raad om in te stemmen met de sluiting van de brede 

economische en handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de 

Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (C8-0438/2016), 

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de ratificatieprocedure in het Parlement moet worden opgeschort 

totdat een aantal belangrijke juridische en institutionele kwesties in verband met CETA 

verduidelijkt is; 

B. overwegende dat nog altijd onzekerheid bestaat omtrent de verenigbaarheid van CETA 

met de EU-Verdragen, met name als gevolg van de opname in de overeenkomst van het 

stelsel van investeringsgerechten; overwegende dat deze onduidelijkheid niet zal 

worden weggenomen door het hangende advies van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie in het kader van verzoek 2/15 betreffende kwesties in verband met 

bevoegdheid in de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore; 

C. overwegende dat er ook nog altijd onduidelijkheid bestaat over de juridische waarde 

van een aantal aanvullende verklaringen bij CETA, die als een gemeenschappelijke 

verklaring van de regering van Canada en de Europese Commissie, verklaringen van de 

Raad, of verklaringen van afzonderlijke EU-lidstaten zijn afgegeven, en waarvan 

sommige elkaar tegenspreken; 

D. overwegende dat de Belgische regering haar intentie kenbaar heeft gemaakt het Hof van 

Justitie van de Europese Unie om een advies te vragen over de verenigbaarheid van 

CETA met de EU-Verdragen in het licht van advies 2/25 van het Hof, dat naar 

verwachting in april of mei 2017 bekend zal worden gemaakt; 

E. overwegende dat het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van april 2016 wat 

betreft artikel 40 (over internationale overeenkomsten) nog altijd niet operationeel is, en 

dat dit in onzekerheid resulteert omtrent het recht van toezicht van het Parlement op 

besluiten van het Gemengd Comité van CETA, dat ruime bevoegdheden heeft om 

belangrijke bijlagen bij de overeenkomst in kwestie te wijzigen; 

F. overwegende dat de Commissie constitutionele zaken (AFCO), de Commissie 

vrouwenrechten en gendergelijkheid (FEMM) en de Commissie economische en 

monetaire zaken (ECON) besloten hadden adviezen op te stellen voor de commissie ten 

principale, te weten de Commissie internationale handel (INTA), maar dat hen dit door 

de Voorzitter van het Parlement niet werd toegestaan, als gevolg van het uitermate 

krappe tijdschema voor dit dossier; 
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G. overwegende dat, naast de slechte timing van de ratificatieprocedure als gevolg van de 

hierboven bedoelde onopgeloste kwesties, een steeds groter aantal Europese burgers op 

vergaande wijzigingen in het Europese handelsbeleid aandringt en afwijzend tegenover 

ouderwetse handelsovereenkomsten zoals CETA staat, omdat twijfel bestaat over de 

duurzame positieve effecten daarvan voor mens en milieu;  

1. weigert in te stemmen met de sluiting van CETA, en wel om de onderstaande redenen: 

CETA ondermijnt mogelijkerwijs de Europese democratie 

a) CETA omvat een herziene versie van de "Investor-to-State" geschilbeslechtingsregeling 

(ICS - Investment Court System = het stelsel van investeringsgerechten), die evenwel 

nog altijd onvoldoende waarborgen biedt betreffende de inachtneming van de 

fundamentele beginselen van democratie en de rechtsstaat. De regeling staat alleen het 

indienen van klachten door buitenlandse investeerders toe, stoelt op buitengewoon 

ruime rechten voor buitenlandse investeerders, en zet een streep door het fundamentele 

beginsel van het internationaal recht dat eerst alle binnenlandse juridische 

rechtsmiddelen moeten worden benut. De Groenen zijn tegen een dergelijk onnodig 

parallel systeem van rechtspraak dat de belangen van particuliere buitenlandse 

investeerders zwaarder laat wegen dan het binnenlandse algemeen belang;  

b) CETA bevat een hoofdstuk over samenwerking op het gebied van regelgeving dat een 

ongelimiteerd pakket bestaande en toekomstige primaire en secundaire wetgeving 

ondergeschikt maakt aan de eliminatie van "onnodige belemmeringen voor handel en 

investeringen". Het ondergeschikt maken van wetgeving aan een primaire toets van 

economische noodzaak resulteert in een aanzet tot deregulering of in een verlaging van 

normen. De Groenen zijn het niet eens met een visie waarin via democratische 

processen tot stand gekomen wetgeving in de betrekkingen met een bepaald derde land 

uitsluitend als een economische kostenfactor wordt gezien;  

c) De combinatie in CETA van vereisten inzake samenwerking op het gebied van 

regelgeving enerzijds en voortdurende dreigingen voor regelgevers middels het stelsel 

van investeringsgerechten (ICS) anderzijds zal waarschijnlijk tot een "lock-in" van 

bestaande normen leiden en een rem zetten op eventuele toekomstige 

wetgevingsinitiatieven met herverdelingsmaatregelen voor het openbaar welzijn of het 

milieu. De Groenen beschouwen het een absolute "must" dat alle democratische 

instituties in Europa hun wetgevingsinspanningen gericht op het omkeren van 

klimaatverandering, het aanpakken van toenemende sociale ontwrichting, het stoppen 

van ongebreidelde speculatie door beleggers en van ondermijning van het openbaar 

welzijn, voortzetten en uitbreiden, en dit soort initiatieven niet in de kiem smoren door 

hun handtekening te zetten onder een juridisch bindend internationaal verdrag dat van 

directe invloed is op al deze gebieden;  

CETA ondermijnt mogelijkerwijs de Europese milieunormen en de overstap op groene 

energie 

d) Canada heeft een reputatie hoog te houden op het vlak van juridische stappen tegen 

milieuwetten van de EU en haar lidstaten bij de WTO, alsook op het vlak van 

principieel verzet tegen REACH en de EU-wetgeving inzake 

gewasbestrijdingsmiddelen. CETA, die vooral tot doel heeft belemmeringen voor 
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handel te elimineren, zal deze situatie waarschijnlijk nog verder verslechteren, in 

weerwil van verklaringen met betrekking tot het recht om regelgeving vast te stellen. 

Dit wordt nog verder verergerd doordat investeerders het recht krijgen staten 

gerechtelijk te vervolgen, terwijl toezeggingen over milieunormen niet gehandhaafd 

kunnen worden. Tegen deze achtergrond is het uitermate zorgwekkend dat in CETA 

geen rekening wordt gehouden met het voorzorgsbeginsel. In plaats daarvan wordt 

voorzorg in CETA gekwalificeerd middels verwijzing naar internationale 

overeenkomsten die dit beginsel niet bevatten, zoals de Codex Alimentarius. De 

Groenen zijn tegenstander van elke internationale overeenkomst die afbreuk doet aan de 

volledige inachtneming van het voorzorgsbeginsel zoals bedoeld in de EU-Verdragen; 

e) CETA bevat een samenwerkingsmechanisme met als doel het herzien en harmoniseren 

van GGO-regels op een wijze die bestaande EU-normen verlaagt, hun toepassing 

bemoeilijkt en de ontwikkeling ervan in de toekomst ondermijnt. Het oogmerk is 

expliciet "het bevorderen van op wetenschappelijke gegevens stoelende 

goedkeuringsprocessen voor biotechnologieproducten", een formulering die een directe 

aantasting is van de risicogebaseerde definitie van het voorzorgsbeginsel. De Groenen 

zijn tegen elke internationale overeenkomst die de deur openzet voor GGO's; 

f) Canada is de thuisbasis van meer dan de helft van alle mijnbouwbedrijven in de wereld 

en het land voert een actief beleid van het exporteren van brandstoffen uit uiterst 

vervuilende teerzanden. De Canadese regering heeft de onderhandelingen over CETA 

met succes gebruikt om de EU-richtlijnen inzake brandstofkwaliteit en de ambitieuze 

doelstellingen daarin voor 2011 te ondermijnen, zodat de import van brandstoffen uit 

Canadese teerzanden mogelijk wordt. Tegen deze achtergrond is het uitermate 

zorgwekkend dat hetgeen in CETA over milieunormen staat, niet gehandhaafd kan 

worden. De Groenen zijn tegen elke overeenkomst of wetgeving die erin resulteert dat 

de EU door moet gaan met fossiele brandstoffen en/of die de klimaatdoelstellingen van 

de EU in gevaar brengt;  

CETA ondermijnt mogelijkerwijs de Europese normen op het gebied van openbaar 

welzijn 

g) In het kader van CETA is liberalisering van diensten de norm (negatieve lijst van 

toezeggingen inzake liberalisering van diensten), met onvoldoende uitzonderingen voor 

openbare diensten.  In hun aanvullende gemeenschappelijke verklaring onderstrepen de 

EU en Canada het recht van de partijen om een definitie van openbare diensten vast te 

stellen, alsmede om te bepalen hoe deze worden geleverd en gereguleerd, met inbegrip 

van de procedure om ze opnieuw als openbare diensten te classificeren.   Tot de 

uitzonderingen behoort evenwel niet de eventuele discriminatie van reeds gevestigde 

dienstverleners in het kader van diensten van algemeen economisch belang, of 

eventuele klachten van investeerders.  De Groenen zijn principieel tegen een benadering 

met een negatieve lijst, aangezien die de ruimte om in de toekomst beleidskeuzes voor 

dit uitermate dynamische en belangrijke segment van economische activiteit te maken, 

inperkt;  

h) De benadering met een negatieve lijst voor toezeggingen betreffende diensten in CETA 

bevat ook een "standstill"- en een aanpassingsclausule, zodat politiek gezien 

noodzakelijke variaties in nationale behandeling niet tot een lager dan van tevoren 
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vastgesteld niveau van liberalisering kunnen leiden. Hoewel openbare diensten van de 

toepassing van deze clausules vrijgesteld zijn, kan het goed zijn dat diensten die nu op 

commerciële basis worden verstrekt, zoals op de gebieden energie, communicatie, 

verzekeringen of onderdelen van gezondheidszorg en onderwijs, in de toekomst als 

diensten van algemeen economisch belang moeten worden geleverd. De Groenen zijn 

van mening dat alle beleidsopties voor het aanpassen van onze samenlevingen aan de 

zich ontwikkelende diensteneconomie open moeten worden gehouden; 

CETA ondermijnt mogelijkerwijs de Europese sociale normen 

i) CETA stoelt op beoordelingen van economische impact die onvoldoende inzicht bieden 

in de werkgelegenheidseffecten omdat zij volledige werkgelegenheid en onbeperkte 

mobiliteit van de beroepsbevolking in de modellen als onafhankelijke variabelen 

beschouwen. Ondanks deze tekortkoming duidt de duurzaamheidseffectbeoordeling van 

2011 op een herverdelingsimpact ten faveure van eigenaren van kapitaal en op 

significante sectorale ontwrichtingen, die uiteindelijke tot langdurige werkloosheid 

zullen leiden. Aangezien meer concurrentiekracht als de belangrijkste groeifactor wordt 

gezien, krijgen we waarschijnlijk te maken met grotere maatschappelijke 

ontwrichtingen en een dieper wordende inkomenskloof tussen geschoolde en 

ongeschoolde werknemers, en - dus - meer ongelijkheid en sociale spanningen. De 

Groenen spreken zich uit voor een proactief Europees beleid dat in kaart brengt welke 

economische activiteiten duurzaam, banenscheppend en toekomstgericht zijn, hetgeen 

dan leidend moet zijn voor het handelsbeleid van de EU, en tégen de omgekeerde 

benadering; 

j) CETA bevat een speciaal hoofdstuk over handel en werk dat, hoewel op zich welkom, 

ongeschikt is om de Europese sociale normen te beschermen. In het hoofdstuk in 

kwestie staat dat het de vier fundamentele beginselen van de IAO-verklaring van 1998 

zal "eerbiedigen, bevorderen en verwezenlijken", en de IAO-verklaring van 2008 over 

een agenda voor fatsoenlijk werk zal "promoten en respecteren", maar dit is absoluut 

onvoldoende wanneer het wordt afgezet tegen het minimumniveau van sociale normen 

dat in een handelsovereenkomst tussen ontwikkelde industrielanden kan worden 

aanvaard.  In CETA moet als minimum de zinsnede worden opgenomen dat de acht 

belangrijkste IAO-normen met betrekking tot werk moeten worden geratificeerd, in 

nationale wetgeving omgezet en daadwerkelijk toegepast, en dat de agenda voor 

fatsoenlijk werk moet worden gerealiseerd en ten uitvoer gelegd.  Daarnaast kan dit 

hoofdstuk met het geschilbeslechtingsmechanisme van CETA niet worden gehandhaafd. 

De Groenen beschouwen het hoofdstuk in CETA over werk daar waar het om de 

bescherming van sociale normen via een handelsovereenkomst gaat, niet als een 

betekenisvolle stap vooruit; 

CETA ondermijnt mogelijkerwijs de Europese landbouw 

k) Middels een gedeeltelijke liberalisering van heffingen draagt CETA bij tot intensivering 

en overproductie in gevoelige landbouwsectoren, zoals de rundvlees-, de varkensvlees- 

en de zuivelsector. Dit zal negatieve gevolgen hebben voor kleinschalige landbouwers 

aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, alsmede voor duurzame 

landbouwpraktijken in het algemeen. De Groenen verwerpen het streven naar een steeds 

extensiever gebruik van landbouwgrond, hetgeen omwille van redenen in verband met 
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de voedselveiligheid onnodig is. Dit streven verstoort gevoelige ecologische 

evenwichten, leidt tot meer druk op de prijzen voor producenten en ondermijnt de basis 

voor een multifunctioneel landbouwsysteem dat alle burgers ten goede komt;  

l) CETA bevat geen bepalingen over dierenwelzijn, met uitzondering van een oproep tot 

het "uitwisselen van informatie, expertise en ervaring, teneinde de samenwerking op het 

gebied van dierenwelzijn te bevorderen". In de wetenschap dat de handel in dierlijke 

producten door de gedeeltelijke liberalisering van heffingen naar alle waarschijnlijkheid 

zal toenemen, vormen Canada's lage normen op het gebied van boerderijdierenwelzijn 

een prijsconcurrentievoordeel voor de ondernemingen van dat land. Dit zal de 

instandhouding van de relatief hogere en derhalve duurdere normen in de EU onder 

druk zetten. De Groenen zijn tegen handelsovereenkomsten die dieren niet als wezens 

met gevoel erkennen en niets doen aan de ergste vormen van wreedheid;  

CETA ondermijnt mogelijkerwijs een toekomstgericht Europees industriebeleid 

m) CETA bevat bepalingen die het de partijen verbieden van buitenlandse investeerders en 

dienstverleners te eisen dat zij een deel van de input voor hun productie lokaal 

betrekken of een deel van de productie op de lokale markt verkopen. Dit verbod strekt 

zich gedeeltelijk ook uit tot programma's voor openbare aanbestedingen van 

buitenlandse leveranciers, waarmee de lokalisatie van toegevoegde waarde, de 

ontwikkeling van grensoverschrijdende innovatieve netwerken en de overdracht van 

kennis enorm wordt beperkt.   Hoewel het klopt dat de WTO vereisten in verband met 

lokale inhoud eveneens verbiedt, kan het gegeven dat een handelsovereenkomst tussen 

twee van de meest ontwikkelde economieën van de wereld dergelijke verboden 

overneemt, op een moment dat ze geconfronteerd worden met de gemeenschappelijke 

uitdagingen van de overstap op een groene economie en het moeten bevorderen van 

innovatieve grensoverschrijdende productiemodellen, niet anders worden beoordeeld als 

een gemiste kans. De Groenen maken zich hard voor een Europees industriebeleid dat, 

middels investeringen in publieke structuren, voor lokale toegevoegde waarde zorgt en 

duurzame werkgelegenheid creëert waarmee de kosten van de overstap op een groene 

economie kunnen worden gedragen;  

n) CETA bevat geen enkel hoofdstuk met specifieke maatregelen om kmo's te 

ondersteunen. Hoewel de positieve effecten van de verlaging van de kosten voor 

"compliance" als gevolg van samenwerking op het gebied van regelgeving in het kader 

van CETA voor kmo's groter zijn dan voor grotere ondernemingen, is de impact toch 

vrij beperkt omdat slechts weinig kmo's in de internationale handel actief zijn. Ruim de 

helft van de waarde van alle exporten wordt gerealiseerd door slechts 1 % van de 

exporteurs, met name grote ondernemingen. Daarnaast zal het door CETA gegenereerde 

welzijn grotendeels niet het gevolg zijn van meer handel, als uitvloeisel van bijkomende 

kansen voor nieuwkomers op de markt, maar van handelsverlegging onder druk van 

grotere concurrentie. De meeste kmo's zijn onderaannemers van grote ondernemingen 

en zullen in die hoedanigheid de klappen van de grotere concurrentiedruk moeten 

opvangen. Dit betekent dan ook dat zij ondersteuning behoeven, ondersteuning die 

CETA ze echter niet biedt. De Groenen zijn tegen nog meer handelsovereenkomsten die 

de belangen van grote multinationals dienen. Een toekomstgericht Europees 

industriebeleid stoelt op uiterst innovatieve netwerken van kleine producenten die 

wanneer ze over grenzen heen kijken dat niet alleen doen met het oog op het aanboren 
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van nieuwe markten, maar eerst en vooral om kennis te verwerven;  

o) CETA bestendigt de bestaande Europese aanbestedingswetgeving via een bindend 

internationaal verdrag, en dat op een moment dat er juist behoefte is aan een 

toekomstgerichte visie op publieke investeringen in grote groene 

infrastructuurprojecten. Een dergelijke visie impliceert ook een herziening van de 

Uniale aanbestedingswetgeving, die op dit moment als "default"-setting stoelt op het 

beginsel van internationaal open aanbestedingen. Overstappen op een groene economie 

is een "must", maar gaat heel wat kosten. De bevolking zal een dergelijke overstap 

alleen steunen indien de daarvoor benodigde aanvullende financiële middelen kunnen 

worden gegenereerd met in lokale gemeenschappen gewortelde tastbaar hogere 

inkomens en werkgelegenheidszekerheid. De opname van milieu- en sociale criteria 

voor aanbestedingen, zoals voorzien in de gemeenschappelijke verklaring, en de 

vaststelling van hogere drempels voor internationale mededinging zijn belangrijk, maar 

onvoldoende. De Groenen verzetten zich tegen de opname van 

aanbestedingshoofdstukken in internationale handelsovereenkomsten; 

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 

het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, alsmede aan 

de regering en het parlement van Canada. 


